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CONSELL MUNICIPAL 

Actes 
 
Acta de la sessió de 27 de maig de 2016, aprovada l’1 de juliol de 2016 
 
Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-set 

de maig de dos mil setze, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió 
ordinària, 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, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet 
Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, 
Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. 
Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim 
Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, 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, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco 
Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo 
Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José 
Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen 
Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández 
Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María 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 i cinc minuts. 
 
Es donen per llegides les actes de les dues sessions anteriors, celebrades els 

dies 29 d’abril i 5 de maig de 2016, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots 
els membres del Consistori; i s'aproven. 

 
La Sra. Alcaldessa intervé en començar aquesta sessió atesa l’excepcionalitat 

dels fets ocorreguts al barri de Gràcia aquesta setmana, que han ocasionat molt de 
debat i polèmica, i avança que posteriorment obrirà un torn de paraula als grups 
perquè puguin fer les consideracions pertinents. 

Així, com a màxima representant d’aquest ajuntament i com a presidenta del 
Plenari del Consell Municipal, expressa una vegada més aquesta setmana el rebuig 
total a tota forma de violència a Barcelona, que és ciutat de pau i de diàleg. 
Manifesta, sobretot, el suport a veïns i veïnes de Gràcia, que han viscut una 
setmana complicada, i defensa la convivència, per a la qual han de col·laborar 
totes les administracions i treballar conjuntament, en aquest cas, amb teixit veïnal 
de Gràcia. 

Afegeix el suport explícit als cossos policials, que fan una tasca complicada en 
situacions puntuals que s’han de diferenciar de manifestacions absolutament 
legítimes; assenyala que s’han produït uns episodis de destrosses greus, i fins i tot 
d’agressions a membres dels mitjans de comunicació. Això no obstant, demana 
proporcionalitat, com han fet les entitats veïnals de Gràcia, que tant ahir com avui 
han manifestat la necessitat de fer actuacions proporcionals que ajudin a rebaixar 
la tensió més que no pas a augmentar-la. 

Afirma que volen el millor per al barri de Gràcia, recuperar la normalitat, que els 
col·lectius i els veïns i veïnes puguin desenvolupar les seves activitats, i assegura 
que l’ajuntament de Barcelona, en el marc de les seves competències, farà tot allò 
que estigui al seu abast, convidant a la col·laboració constructiva tots els grups 
municipals. 
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El Sr. Trias puntualitza que va demanar a l’Alcaldessa que fes aquesta 

intervenció abans de començar la sessió d’avui, i li agraeix que ho hagi acceptat, i 
li expressa el suport del seu grup en la lluita contra la violència; i, a més, el suport 
total a fi d’assolir la pau en una zona en què, cal recordar-ho, els veïns 
col·laboraven amb els ocupants del centre Banc Expropiat. 

Fa extensiu també el suport absolut a les forces de seguretat; i fa notar a 
l’Alcaldessa que quan parla de proporcionalitat en les actuacions posa en dubte 
l’acció dels cossos de seguretat, cosa que al seu parer no s’ha de fer i que qualifica 
d’equivocació. 

 
La Sra. Mejías critica la variació dels procediments en funció de l’interès de 

l’Alcaldessa. Entén que avui tots podrien haver opinat, atès que es presenten 
iniciatives de diversos grups que han de permetre criticar l’actuació del govern. 

Aprofita aquesta oportunitat tanmateix per manifestar el reconeixement del grup 
de Ciutadans als cossos i forces de seguretat, tant a la guàrdia urbana com als 
mossos d’esquadra, que no tenen pas una feina fàcil, i que són els garants del 
respecte a la llibertat, els drets i la convivència. Igualment, refusa frontalment 
qualsevol manifestació de violència, i remarca que és absolutament intolerable que 
una ciutat global com Barcelona, qualificada com una de les ciutats més segures 
del món, es vegi immersa en disturbis que no fan altra cosa que posar en risc la 
convivència, molestar i posar en situació d’indefensió el veïnat de Gràcia. 

 
El Sr. Bosch condemna enèrgicament la violència vingui d’on vingui, i no només 

manifesta el suport a veïnes i veïns de Gràcia, sinó que els demana disculpes en 
nom del seu grup, en la part que els pertoqui, per no haver fet tot allò que calia 
per defensar-los i evitar-los danys. 

Considera que el govern de la ciutat ha actuat amb lleugeresa davant d’aquests 
fets, potser en considerar que la culpa és dels altres; o bé dels mossos, als quals 
cal reclamar bona feina però també donar-los suport; o bé del govern de l’alcalde 
Trias; o la culpa és d’uns activistes que no responen un correu electrònic. 

Entenen que no es pot improvisar d’aquesta manera, i adverteix que els 
possibles incendis de l’estiu s’han d’haver previngut a l’hivern. I recorda a 
l’Alcaldessa que és la màxima autoritat de la ciutat en matèria de seguretat i que 
ha d’assumir amb maduresa, i a costa d’impopularitat, aquesta responsabilitat a 
tots els efectes. 

 
El Sr. Fernández Díaz celebra que es condemni la violència viscuda arran dels 

incidents de Gràcia, però lamenta que hagi hagut d’estar a instàncies d’una 
Declaració Institucional que va presentar ahir el seu grup, ja que el govern 
municipal i l’Alcaldessa havien callat fins minuts abans de l’inici d’aquesta sessió, i 
en saber que la proposta del grup del PP tenia els suports necessaris per tirar 
endavant. 

Insisteix, doncs, que allò important és condemnar la violència, però fent-ho 
sense matisos ni equidistàncies. Adverteix a l’Alcaldessa que no pot mantenir-se 
equidistant entre els violents i la policia; no pot reclamar proporcionalitat i 
prudència als mossos d’esquadra, sinó donar-los ple suport. I, sobretot, diu que no 
es pot de cap manera cedir al xantatge dels violents i dels grups antisistema, als 
quals fa massa temps que se’ls consent tota mena d’activitats i actes que no es 
permetrien a qualsevol altre veí, començant per l’incompliment de la llei, pagant-
los els lloguers i els subministraments. 

Finalment, demana a l’Alcaldessa que exerceixi el seu càrrec, amb c i no amb k. 
 
La Sra. Rovira puntualitza, en primer lloc, que el Banc Expropiat de Gràcia és 

totalment autònom de l’esquerra independentista i de CUP-Capgirem Barcelona; 
tanmateix, com a CUP i com a esquerra independentista, manifesta que sempre 
han donat suport a tots els espais alliberats de la ciutat que contribueixen a 
construir vides dignes als barris. Per tant, confirma que participen activament en 
les mobilitzacions, com sempre han fet. 
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Afegeix que no es pot desvincular aquest desallotjament i la situació que s’està 
vivint al carrer de la gentrificació del barri de Gràcia, que contribueix a la ciutat-
aparador que els mateixos veïns i veïnes no volen. 

Finalment, considera que l’Ajuntament s’ha de posicionar fermament en contra 
de la brutalitat i la impunitat policial d’aquests dies als carrers de Gràcia. 

 
El Sr. Collboni s’afegeix al rebuig més contundent a la violència, vingui d’on 

vingui, perquè no és manera de resoldre conflictes ni d’expressar opinions. 
Manifesta el suport del grup Socialista als veïns i les veïnes de Gràcia que han 

patit aquests darrers dies els aldarulls, molts dels quals probablement estan a 
favor de l’activitat que es duia a terme al Banc Expropiat, però que entenen que no 
s’ha de permetre que s’alteri la convivència com ha passat. 

Igualment, expressa el suport explícit i sense embuts a la guàrdia urbana i als 
mossos d’esquadra, que fan una feina important i valuosa, amb els objectius de 
garantir la convivència, de fer respectar les llibertats i l’autoritat democràtica que 
s’ha d’exercir a la ciutat. Considera que aquest és un debat molt sensible, i avui 
mateix tindran l’oportunitat de debatre el Pla director de la Guàrdia Urbana, que 
hauria de redreçar el debat que s’està produint a la ciutat i el neguit que es 
constata en l’àmbit de la seguretat, amb la voluntat clara de tenir una policia 
democràtica al servei de la cohesió social. 

 
El Sr. Pisarello s’afegeix a la voluntat expressada que al barri de Gràcia es trobin 

solucions el més dialogades possible, que comportin rebaixar la tensió que s’hi ha 
viscut els darrers dies. Per tant, fa una crida a totes les administracions implicades 
perquè actuïn amb prudència i responsabilitat, que també fa extensiva al govern 
de la Generalitat. 

Afirma que el govern de la ciutat continuarà fent el que ha fet de bon principi: 
buscar vies de diàleg i de mediació a fi d’arribar a una solució adequada al conflicte 
que es viu a Gràcia.  

Ratifica que la violència, vingui de la banda que vingui, no serveix per resoldre 
els conflictes, i expressa el compromís del govern amb les vies de mediació, també 
per preservar espais comunitaris, socials i culturals que són molt necessaris a la 
ciutat. 

 
PART INFORMATIVA 
 
a.1) Despatx d'ofici ordinari 
 
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Decret de l’Alcaldia, de 14 d’abril de 2016, que designa la lletrada consistorial 

Sandra Abad Garcia com a representant de l’Ajuntament en els procediments de 
mediació previstos a l’article 42 i 43 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, qui podrà comparèixer acompanyada dels 
tècnics de l’Ajuntament que precisi a efectes d’assessorament en el procediment. 

 
2. Decret de l’Alcaldia, de 18 d’abril de 2016, que designa membres de la 

Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD). 
 
3. Decret de l’Alcaldia, de 22 d’abril de 2016, que nomena secretari del Consell 

Escolar Municipal al Sr. Albert Pérez Núñez, amb efectes des del dia 4 de maig de 
2016, en substitució del Sr. Josep Rovira Riera. 

 
4. Decret de l’Alcaldia, de 25 d’abril de 2016, que designa el Sr. Antoni 

Fernández Pérez representant municipal en el Patronat de la Fundació Museu 
Picasso, en substitució del Sr. Jordi Ayala Roqueta. 
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5. Decret de l’Alcaldia, de 25 d’abril de 2016, que aprova, amb caràcter 
provisional, la composició, funcions i el règim de funcionament de la Comissió 
Mixta de Protecció del Paisatge Urbà. 

 
6. Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que designa com a vocal del 

Consell General del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona el Sr. 
Carles Sala i Marzal en substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 
7. Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que designa l’Im. Sr. Agustí Colom 

Cabau i el Sr. Lorenzo di Pietro indistintament com a representants de 
l’Ajuntament de Barcelona a l’Assemblea General de l’Associació Barcelona Clúster 
Nàutic; proposa a dita Assemblea General la designació de l’Im. Sr. Agustí Colom 
Cabau com a representant a la Junta Directiva de l’Associació i deixa sense efectes 
els anteriors nomenaments de representants de l’Ajuntament de Barcelona a 
l’Associació Barcelona Clúster Nàutic. 

 
8. Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que nomena el Sr. Xavier Queralt i 

Mateu membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc en substitució 
del Sr. Marc Santasusana i Corzán. 

 
9. Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que designa com a vocal del 

Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs, en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau en 
substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 
10. Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2016, que proposa al Consell General 

de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona la designació de la Ima. Sra. 
Janet Sanz Cid, com a membre del Consell Rector de l’esmentada Associació en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
11. Decret de l’Alcaldia, de 5 d’abril de 2016, que primer sol·licita, a l’empara 

d’allò establert a la resolució GAH/1015/2016, de 18 d'abril, del Director de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la concessió dels ajuts destinats al 
finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les 
administracions públiques locals (DOGC núm. 7106, del 25 d’abril de 2016); i 
segon faculta la Directora de Comunicació interna, Desenvolupament i Atenció al 
Personal d’aquest Ajuntament, senyora Maria Rodríguez Rodríguez per tal que, en 
nom i representació de la Corporació municipal, pugui formular la pertinent 
sol·licitud dins del termini establert a la convocatòria així com la resta de tràmits 
que siguin requerits fins a la seva resolució. 

 
12. Decret de l’Alcaldia, de 5 d’abril de 2016, que modifica l’article II del 

Reglament Intern del Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona, pel que fa a 
la seva composició i designa els seus membres. 

 
13. Decret de l’Alcaldia, de 10 de maig de 2016, que nomena el Sr. Oriol 

Casabella Troncoso membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella en 
substitució del Sr. Daniel Pío Gutiérrez.  

 
14. Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que nomena la Sra. Mercè Jofra 

i Companys vocal de la Junta del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona en 
substitució de la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar. 

 
15. Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa el Sr. David 

Malmusi com a vocal del Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona en substitució de la Sra. Carme Borrell Thió. 

 
16. Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa el Sr. David 

Malmusi com a representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta General del 
Consorci Sanitari de Barcelona en substitució del Sr. Ricard Fernández Ontiveros. 
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17. Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que delega en el Sr. David 

Malmusi la representació de l’Ajuntament de Barcelona en la Junta General del 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya en substitució de la Sra. Pilar 
Solanes Salses. 

 
18. Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa la Sra. Pilar 

Solanes Salses representant de l’Ajuntament de Barcelona al Comitè Local de la 
Creu Roja en substitució de la Sra. Gemma Tarafa Orpinell. 

 
19. Decret de l’Alcaldia, de 12 de maig de 2016, que designa membres de la 

Taula de Policia Administrativa. 
 
a.2) Despatx d’ofici de Cartipàs Municipal 
 
1. Decret de l’Alcaldia que nomena Tinents/es d’Alcaldia. 
 
2. Decret de l’Alcaldia que nomena membres de la Comissió de Govern. 
 
3. Decret de l’Alcaldia que nomena portaveu del Govern Municipal. 
 
4. Decret de l’Alcaldia que designa Regidor/a dels Districtes de: l’Eixample, 

Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu. 
 
5. Decret de l’Alcaldia de configuració de les Àrees de Govern i sistema de 

delegacions. 
 
El Sr. Pisarello assenyala que presenten la nova estructura del govern municipal, 

que obeeix al mandat de canvi i de diàleg que va expressar la ciutadania ara fa un 
any, i que contribueix a enfortir-lo. 

Indica que durant aquest any de govern de Barcelona en Comú s’han fet moltes 
coses, la ciutat ha canviat de rumb en moltes qüestions que són essencials per a la 
ciutadania, i que ha estat possible gràcies al diàleg a fi de trobar aliats per tirar-ho 
endavant, alguns dels quals ara passaran a formar part del govern. 

Confia, doncs, a continuar tenint aliats per tirar endavant les mesures de canvi 
també fora del govern. 

Puntualitza que avui fan un pas endavant, no per canviar de direcció, sinó per 
avançar i consolidar el canvi real iniciat amb un govern més fort al servei d’aquest 
canvi que ja està en marxa. 

Convida al front ampli que fins ara els ha permès aprovar les grans polítiques de 
ciutat a continuar fidels a allò que va reclamar i reclama una gran majoria de la 
ciutadania; i considera que aquest acord de govern ha de ser un exemple per a 
tots els grups, perquè entenen que superant els caucus partidistes poden arribar a 
acords. 

Reconeix que és legítim divergir sobre el model de ciutat que tenen i que volen, 
que el conflicte és i ha de ser una part irrenunciable de la vida política democràtica 
a la ciutat, però que no ha d’impedir veure aquells aspectes en què es poden posar 
d’acord. 

 
El Sr. Collboni considera que aquest acord de govern forma part del relat que 

van iniciar al començament del mandat a fi d’afavorir la governabilitat de la ciutat, 
responent a un mandat de canvi de progrés i d’esquerres per part de la ciutadania. 
Indica que han fet pactes puntuals que han permès fer avançar la ciutat, entre els 
quals acords pressupostaris o mesures fiscals. 

Es mostra satisfet d’aquest pas qualitatiu en el relat sobre la governabilitat de la 
ciutat que el grup del PSC va expressar des del mateix dia de la investidura. 
Insisteix que Barcelona ha de ser governable, un aspecte que ha reforçat el canvi 
de Cartipàs, i precisa que les àrees que el seu grup considera clau són aquelles que 
tenen a veure amb la reactivació de l’economia, amb la creació d’ocupació i amb la 
lluita contra les desigualtats. 
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Subscriu, com ja ha dit el Sr. Pisarello, que el govern ha d’estendre la mà als 
grups de l’oposició, ja que la ciutat haurà d’acarar els propers anys canvis i 
projectes estratègics que superen la frontera dels partits i, també, la mateixa 
frontera del mandat. 

Per tant, insisteix a demanar als grups que posin la ciutat al capdavant, malgrat 
les diferències de projectes i de prioritats, i entén que les possibilitats d’acord són 
reals en propostes i reptes concrets que facin avançar la ciutat. 

 
El Sr. Forn avança que no tenen intenció de discutir sobre l’organització que 

l’Alcaldessa ha decidit, que forma part de la seva competència d’autoorganització. 
Altrament, diu que farà una valoració política de l’acord entre Barcelona en Comú i 
el PSC, que ha motivat la reforma del Cartipàs.  

Puntualitza que la pregunta que es fa el seu grup i bona part de la ciutadania és 
si aquest acord permetrà tenir un govern més fort, capaç d’acarar els reptes 
d’ocupació, de generar activitat econòmica, i si milloraran la convivència i a la 
seguretat a la ciutat. Es pregunta si hi haurà un govern unit que anirà en la 
mateixa direcció o, altrament, hi planarà la desconfiança. 

Observa que si s’hagués mesurar l’entusiasme per aquest acord en funció de les 
piulades que els partits signants van fer ahir mateix a Twitter, només cal constatar 
que el PSC va fer-ne dinou i Barcelona en Comú cap ni una. 

Afegeix que, en aquest sentit, també es poden remetre a les paraules de Pedro 
Sánchez, que ja ha declarat la motivació que ha portat el PSC a entrar al govern 
municipal; però, sobretot, diu que voldrien saber què ha canviat d’ençà de les 
declaracions de l’Alcaldessa i de Barcelona en Comú que afirmaven que el PSC era 
la casta, la màfia, el culpable de l’especulació financera i un llarg seguit 
d’improperis més, compartits amb altres forces polítiques d’aquesta cambra. 

En conseqüència, es pregunta si han de creure que llavors acusaven el PSC de 
tot això perquè sí, o bé que ara han guardat aquells principis que expressaven al 
calaix, d’on no els pensen treure fins la propera contesa electoral. 

Qüestiona si és aquest el canvi que Barcelona en Comú va prometre per a la 
ciutat; i es remet a les paraules del Sr. Collboni en la recent roda de premsa sobre 
l’acord, quan afirmava que aquest pacte no era cap novetat, ni una revolució, sinó 
que enllaça amb la millor tradició dels governs de Serra, Maragall, Clos i Hereu. 

Creu que el nou govern és ara més feble malgrat que passi d’onze a quinze 
regidors, cosa que no els atorga més solidesa; i alerta Barcelona en Comú que els 
seus socis naturals estan més allunyats que mai. 

Considera que durant l’any que porten de mandat han aflorat les contradiccions, 
Barcelona en Comú ha volgut actuar com un partit antisistema des del govern de 
la ciutat sense entendre que ambdós termes no són compatibles. 

Altrament, posa en valor que el seu grup ha demostrat durant aquest any la 
voluntat d’arribar a acords, però que ha rebut una resposta nul·la per part del 
govern, i li reclama que se centri en els problemes de la ciutat i que comenci a 
treballar, atès que ja ha esgotat un 25% del mandat. 

 
La Sra. Mejías recorda, també al Sr. Collboni, que el govern municipal neix de la 

debilitat i que ara continua en minoria. Per tant, recomana a l’Alcaldessa que no 
continuï dividint el Consell Municipal en bàndols, perquè continuaran havent de fer 
esforços per aconseguir consensos, si és que arriben a definir, a més del 
repartiment de quotes de poder, quins són els seus objectius prioritaris per a la 
ciutat. 

Addueix que desconeixen quines són aquestes prioritats, entre altres motius 
perquè el govern ha manifestat contínues contradiccions; i reclama saber d’una 
vegada quines són les seves prioritats i com les pensa desenvolupar. 

Afegeix que el projecte del govern està allunyat de la proximitat, ja que tal com 
ha manifestat l’Alcaldessa, aquest acord amb el PSC busca descarregar Barcelona 
en Comú d’algunes tasques que els començaven a resultar incòmodes, tal com 
corrobora que han traspassat als nous membres del govern moltes responsabilitats 
als districtes. 

Confia que la presència del PSC al govern municipal aconsegueixi atorgar-li una 
mica més de flexibilitat, ja que contràriament la ciutat continuarà frenada. 
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El Sr. Bosch manifesta que a ERC li estranya que el cartipàs no es porti a 

votació, i pregunta si és que no volen que el govern sigui aprovat pels 
representants de la ciutadania. 

Apunta que a banda d’aquest aspecte n’hi ha d’altres que els inquieten, com que 
BSM, l’empresa municipal més important, amb l’acord de govern passi a dependre 
de la direcció del PSC. Observa Barcelona en Comú durant la campanya electoral 
va posar sota sospita aquesta empresa, i que ara la traspassa al partit que també 
va posar sota sospita. 

Confirma que aquestes darreres setmanes, durant les negociacions per a l’acord 
de govern, han pogut assistir a un joc de cadires que qualifica de gairebé 
tragicòmic, amb acusacions creuades i incriminacions entre els dos socis de 
govern, tot i que constata que encara no saben on han d’asseure’s en aquest 
hemicicle, de tal manera que es produeix l’estranya situació que el grup d’ERC, que 
és oposició, té el govern assegut a una banda i a l’altra, convertint la seva 
formació en el tall d’un entrepà. 

Recorda que en les negociacions ERC va oferir un canvi real, i Barcelona en 
Comú va triar la vella política; per tant, els desitja sort i els fa avinent que si volen 
fer-se enrere el seu grup tirarà endavant amb les seves conviccions. 

 
El Sr. Fernández Díaz constata que la perseverança meritòria del PSC, que ja 

començava a fer punts des del primer minut del mandat amb el seu suport a 
l’Alcaldessa a canvi de res, ha tingut premi. Remarca que li ha donant suport a 
decisions estratègiques com les ordenances fiscals o les modificacions 
pressupostàries, i que ha mantingut aquesta actitud malgrat els epítets que els ha 
dedicat l’Alcaldessa. 

Posa en relleu, també, que Barcelona en Comú proclamava que havia de portar 
el canvi a la ciutat, però tanmateix s’ha acabat aliant amb el PSC, que ha governat 
Barcelona durant més de trenta anys; i recorda que assegurava que volia liquidar 
la seva herència de ciutat, i qualificava la formació de règim i, fins i tot, de màfia. 

En conseqüència, pregunta a l’Alcaldessa si han de témer alguna cosa, si és que 
el codi ètic de Barcelona en Comú ja no regeix per al govern. 

Valora aquest acord de govern com un repartiment de càrrecs, sense acord de 
ciutat, i que tampoc no aporta ni estabilitat perquè el govern continuarà en 
minoria, ni centralitat perquè el PSC apuntala avui l’extremisme de Barcelona en 
Comú. 

 
La Sra. Lecha manifesta que el seu grup valora l’acord de govern entre 

Barcelona en Comú i el PSC com un autèntic desastre i una estafa en tota regla a 
les persones que van votar per guanyar una ciutat per a les classes populars. 

Demana que ningú els acusi de fer un discurs amb perspectives electoralistes 
perquè, recorda, la CUP no es presenta a les eleccions espanyoles. 

Remarca que amb aquest acord de govern guanyen els de sempre, els qui han 
governant durant anys l’Ajuntament. Recorda la màxima “no oblidem qui som i per 
a què som aquí”, i afirma que amb l’acord de govern torna a l’ajuntament de 
Barcelona la màfia, els responsables del genocidi financer, els especuladors 
immobiliaris, els privatitzadors dels serveis públics, els encobridors del 4F, i el 
lobby turístic entre altres consideracions. 

Considera que un partit que ha governat durant trenta-dos anys la ciutat amb la 
crossa d’ICV-EUiA ara presenti aquest acord de govern com a part del canvi és una 
broma de mal gust; que l’acord es vengui com un pacte d’esquerres és un insult a 
tota la gent d’esquerres que ha combatut la política de dretes del PSC, més encara 
tenint en compte les àrees que ara són a mans d’aquesta formació. 

Seguidament, esmenta algunes fites de la marca Barcelona com els Jocs 
Olímpics del 92, que van generar un deute que no es va acabar de pagar fins al 
2004; el procés sistemàtic de privatització i externalització dels serveis públics; 
l’empitjorament dels serveis i dels llocs de treball, que ha comportat més 
precarització i temporalitat i indefensió sindical; especulació immobiliària i defensa 
de la bombolla de la construcció; defensa dels desnonaments exprés; el Fòrum de 
les Cultures com a part de l’espoli del territori per beneficiar la gran patronal de la 
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construcció, el turisme i la telefonia en nom de la diversitat. Continua atribuint a la 
marca Barcelona el desastre econòmic de les arques públiques i el creixement de la 
bombolla immobiliària. 

Alerta que aquest acord de govern significa un retorn al passat, a la Barcelona 
de Jordi Hereu i Ricard Gomà, que continua després d’un parèntesi de quatre anys 
de mandat de CiU. 

Observa que Ada Colau no s’ha cansat de posar en valor la valentia que han 
tingut per superar les diferències polítiques per arribar a un acord amb el PSC; i 
reconeix que en cal molta, de valentia, per pactar amb la màfia i intentar vendre-
ho com un pacte de progrés. 

Felicita les 853 persones de Barcelona en Comú que van votar en contra 
d’aquest pacte de govern, malgrat que cap regidor ni regidora d’aquest grup va 
mostrar-s’hi públicament en contra. 

Acaba recordant a Barcelona en Comú que avui suma quatre regidors i regidores 
a l’equip de govern, però resta la possibilitat d’arribar a acords en aspectes 
rellevants de ciutat amb el grup de la CUP. 

 
El Sr. Pisarello recorda que aquest acord de govern obre una nova fase que 

pretén donar continuïtat a la gran revolta democràtica que es va viure a la ciutat el 
24 de maig de 2015. 

Remarca que porten dotze mesos governant Barcelona gràcies a acords i afirma 
que són conscients que els calen aliats en les institucions i al carrer. 

Manifesta que volen continuar sent un govern de front ampli, i per aquest motiu 
conviden tots els grups que s’afegeixin a la seva proposta. En aquest sentit, 
demana al Sr. Bosch que no exageri les coses, i li confirma que continuaran votant 
polítiques de canvi avui mateix quan debatran l’establiment d’un salari mínim de 
ciutat i es posaran d’acord per millorar les condicions laborals dels treballadors i 
treballadores. I li recorda que ERC ha governat durant molts anys amb altres 
forces polítiques a Barcelona, i que ara governa a l’Àrea Metropolitana amb el PSC, 
i governa a la Generalitat amb CiU, que també és una formació històrica, i li diu 
que si fos coherent amb els seus arguments d’avui hauria de renunciar-hi. 

Reitera que el canvi real és possible i que les aritmètiques municipals són les 
que són, i que el front ampli que els ha permès d’arribar a acords és el que volen 
mantenir. 

Als representants de la CUP els recorda que a Argentona la CUP governa amb el 
PSC, i a Cerdanyola l’equip de govern municipal està compost per la CUP i CDC, i 
remarca que aquests governs no han renunciat al canvi; per tant, els convida a 
incorporar-se al govern per reforçar el canvi real a la ciutat. 

 
El Sr. Collboni reitera que aquesta fórmula està oberta a la incorporació dels 

grups d’esquerres al govern, i de mà estesa als grups de l’oposició per fer 
governable la ciutat sobre la base d’avenços concrets. 

 
El Sr. Forn observa que el Sr. Pisarello és molt amant de la retòrica, de grans 

conceptes com “gran revolta democràtica”; i replica que han tornat als governs de 
fa trenta-dos anys, amb PSC i ICV-EUiA. 

Li demana, doncs, que torni a la realitat, que comenci a acarar els problemes de 
la ciutadania i que compti amb la resta de formacions d’aquest consistori. 

 
La Sra. Mejías subscriu les paraules del Sr. Forn, i considera que a Barcelona en 

Comú “la gran revolució democràtica” se’ls està desactivant com a conseqüència 
del bany de realitat que ha significat constatar que amb el “sí se puede” no podien 
fer el que volien, i han d’intentar arribar a acords amb qui sigui i al preu que sigui. 

Remarca que gestionar la ciutat és una responsabilitat molt important de la qual 
depenen les condicions de vida de moltes persones i, per tant, els anima a 
treballar per la ciutat i que es deixin estar de grandiloqüències i discursos, i 
reclama que surtin de l’activisme i passin a la gestió. 

 
El Sr. Bosch reconeix que ERC té vocació de govern i així ho ha demostrat en 

moltes ocasions, però sempre per avançar i no pas per retrocedir, cosa que 
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succeeix amb aquest pacte de govern, que retrocedeix com a mínim una dècada. 
Precisa en aquest sentit, que ERC va trencar fa deu anys amb un model de ciutat 
que consideraven que tenia mancances democràtiques. 

Reitera que no entraran en un govern que vagi enrere en comptes d’endavant. 
 
El Sr. Fernández Díaz diu que li agradaria equivocar-se i constatar que 

incorporació del PSC al govern de la ciutat aporta centralitat; però entén que, 
altrament, només apuntala l’extremisme de Barcelona en Comú; i destaca que ni 
tan sols han estat capaços de presentar un acord de ciutat que permeti rectificar 
les polítiques equivocades dels darrers mesos; i afegeix que aquest pacte tampoc 
no aporta estabilitat perquè continua estant en minoria i, alhora, retreu al PSC que 
estigui d’acord amb què la CUP sigui el soci preferent i a compartir govern, si 
escau, amb ERC. 

 
b) Mesures de govern 
 
Mg 1. Pla de Barris. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta el Pla de Barris, que defineix com una de les 

principals mesures del mandat i que l’ha d’ultrapassar. 
Contextualitza la mesura de govern amb un dels principals reptes de la ciutat: la 

desigualtat; tot i que remarca que aquest desafiament no és exclusiu de 
Barcelona, sinó que totes les grans ciutats pateixen el fenomen que molts 
comencen d’anomenar “ciutat dual”. Així, d’una banda, es tracta de ciutats que 
generen oportunitats i activitat econòmica, però cada vegada més mal repartides, 
ja no entre grups socials, sinó també territorialment. 

Remarca que, clarament, en la ciutat dual hi ha els qui gaudeixen de molts 
avantatges per a viure a la ciutat i, d’altra banda, un col·lectiu cada vegada més 
ampli que malviu a l’espai urbà. 

Manifesta que aquest estat de coses no és digne d’una ciutat que vol ser justa i 
democràtica, per la qual cosa insisteix que cal lluitar contra la desigualtat. 
Tanmateix, reconeix que no desapareixerà només amb creixement econòmic, i cal 
que tot el projecte de ciutat i totes les matèries que el conformen, entre les quals 
la promoció econòmica, educació, cultura o l’habitatge, s’orienti a evitar una 
fractura que, si s’acaba produint, es pot carregar la idea col·lectiva de ciutat 
democràtica. 

En conseqüència, considera el Pla de Barris com una de mesures importants per 
fer front a la desigualtat, per la qual cosa hi han d’estar involucrades totes les 
àrees de govern, des de la primera fins a la cinquena tinències d’Alcaldia, així com 
cadascuna de les regidories. I reconeix que també és essencial l’acompanyament 
de tots els grups municipals, i aprofita per agrair-los la participació i les 
aportacions al Pla. Indica que també volen la col·laboració de totes les institucions 
competents en aquest projecte, de tota la ciutadania i, especialment, dels 
col·lectius dels barris als quals s’adreça la mesura. 

Explica que es tracta d’intervencions intensives i transversals en barris amb 
índexs alts de vulnerabilitat social i, per tant, dotar-los amb recursos. Precisa, en 
aquest sentit, que han previst 150 milions d’euros durant el mandat, amb una 
inversió aproximada de deu milions per a cada barri. 

Subratlla, però, que cal contribuir a generar capital social, empoderar veïns i 
veïnes per aconseguir que l’orgull de barri sigui sinònim de drets reals i efectius; 
dret a l’educació, al treball, a l’habitatge, a la salut, a un espai públic segur i de 
qualitat, a la cultura i a la vida comunitària. 

Indica que establiran una oficina a Foment de Ciutat que coordinarà tots els 
efectius municipals, i el disseny de plans per als barris que permetin actuacions i 
projectes en l’àmbit dels drets, la millora de l’espai públic i els equipaments, 
afavorint-hi l’activitat econòmica i l’ocupació. 

Indica que s’han previst actuacions de tres en tres barris, i confirma que ja han 
començat a elaborar els plans dels tres primers, Trinitat Nova, Bon Pastor-Baró de 
Viver i Besòs-Maresme, en els quals la ciutadania i les entitats ja estan discutint 
les prioritats i compartint els diagnòstics per començar a definir els projectes. 
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Concreta, entre altres aspectes acordats, la recuperació de les feixes de la Trinitat 
Nova, la del polígon industrial de Bon Pastor, i al Besòs la generació de petites 
iniciatives cooperatives per a la millora de l’habitatge i l’espai públic. 

Admet que es tracta de petits exemples, però són els que fan que comenci a 
“bullir l’olla” de manera imparable. Afegeix que l’acompanyament i l’avaluació la 
farà un consell assessor d’experts urbans, als quals agraeix sincerament que hagin 
volgut participar en el projecte. 

Indica que han començat les actuacions al Besòs-Maresme, que és l’àrea que 
exigirà més esforços públics en el futur immediat, ja que concentra moltes 
desigualtats; tanmateix, ho valora com una excel·lent oportunitat i demana de no 
estigmatitzar el barri com un lloc d’empobriment i valorar, d’entrada, que és un 
parc espectacular, també un acumulador de memòria de les classes populars, un 
riu que arriba al mar, una tèrmica que espera ser reciclada per aportar una altra 
energia a la ciutat, un front marítim per resoldre, és la Barcelona de Pérez 
Andújar, el museu de la Immigració, la ciutat compartida amb Montcada, Santa 
Coloma, Badalona i Sant Adrià; és una part invisible de la ciutat, però que si la fan 
emergir conjuntament amb els seus veïns i veïnes descobriran que és un tresor 
amagat, tan antic com ho és el Rec Comtal. 

Finalment, agraeix la participació dels grups municipals en el procés endegat del 
Pla de Barris i afirma que compta amb tots els regidors i regidores del consistori 
per tirar endavant aquest projecte tan necessari per a la ciutat. 

 
El Sr. Trias agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern, i destaca que 

treballar per a la millora de la cohesió social i reduir les desigualtats entre els 
barris és essencial. 

Observa, però, que el govern municipal no ha descobert pas la sopa d’all, 
perquè d’actuacions com aquestes fa molt de temps que se’n fan. Precisa que 
d’ençà del 2004 s’han executat diversos plans de barri en col·laboració amb la 
Generalitat; i considerant els moments difícils per què passa la Generalitat, entén 
que és molt important que aquest ajuntament continuï amb la línia d’ajudes als 
barris. 

Recorda que el mandat passat van actuar en diversos barris, entre les quals la 
mateixa zona del Besòs a què s’ha referit l’Alcaldessa; i troba molt encertat que 
s’aprofiti l’experiència prèvia per continuar tirant endavant el Pla de Barris. 

Fa notar que ja fa mesos que l’Alcaldessa va anunciar la presentació d’aquest 
Pla, i li fa avinent que el seu grup voldria col·laborar-hi més, i critica que, 
normalment, es facin saber les coses als grups de l’oposició quan ja estan 
endegades.  

Assenyala que a més de les actuacions a Trinitat Nova, s’hi haurien d’incloure 
també les de Trinitat Vella per contribuir a l’apropament d’ambdós barris. Indica 
que ja hi ha projectes en aquest sentit, així com i la voluntat de trobar solucions 
per a l’espai de la presó de Trinitat Vella. 

Critica, tanmateix, que dels 150 milions d’euros destinats al Pla de Barris, 
enguany no se’n gasti cap, i tem que després no hi hagi temps de gastar-los tots. 

Quant a l’empoderament dels veïns i les veïnes a què s’ha referit l’Alcaldessa, 
alerta que s’ha de fer amb control, altrament es poden generar falses esperances 
que no es compliran. Afegeix que creuen que és molt important que es prioritzi el 
finançament de projectes d’educació en el lleure i de reforç escolar per atendre els 
més joves, que són el futur dels barris. 

 
El Sr. Blanco observa que el govern presenta el Pla de Barris com un programa 

transversal, amb actuacions en diversos àmbits, i considera que no és el Pla de 
partit sinó un pla de ciutat. Igualment, fa notar que també se’ls diu que el Pla 
representa una nova manera de treballar, que comptarà amb la participació activa 
de veïns i entitats. 

Confirma que el seu grup està d’acord amb aquests plantejaments, i valora 
especialment que no es tracti exclusivament d’actuacions urbanístiques perquè 
entenen que hi ha altres prioritats com ara la formació, l’ocupació o l’activitat 
econòmica; que doni suport a iniciatives que emprin recursos locals i que comptin 
amb la màxima participació possible. Tanmateix, respecte a la participació, diu que 
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els costa de creure que realment sigui així, ja que si per alguna cosa s’ha 
caracteritzat aquest any de mandat ha estat per la negativa del govern a escoltar 
tothom, i que lamentablement els ha fet perdre moltes oportunitats. 

Discrepa amb l’afirmació que consta en el document que les rendes baixes han 
augmentat i les altes han disminuït, atès que les estadístiques demostren que les 
que realment han disminuït substancialment han estat les rendes mitjanes, que 
són la immensa majoria de les de la ciutat. I afegeix que l’empobriment també és 
transversal, ja que no només s’ha produït en els barris més desfavorits, sinó a tots 
els barris. Per tant, entén que si s’exclou o es posposa la dotació de serveis en 
determinats barris es contribuirà a acréixer les diferències. Addueix que els barris 
benestants continuaran tenint manca d’equipaments, i aquells dels seus residents 
que vagin quedant enrere es veuran obligats a buscar els serveis socials als barris 
més desfavorits. 

Considera que cal trencar aquesta dinàmica, i adverteix que no es poden 
acontentar amb què la pobresa s’instal·li definitivament als barris; per tant, cal 
generar oportunitats i activitat econòmica a tota la ciutat i crear noves centralitats. 

Acaba la seva intervenció posant de manifest que el seu grup vigilarà de prop 
que les actuacions als barris siguin transparents, que s’estenguin per tota la ciutat, 
que comptin amb la participació de tothom i que serveixin efectivament per 
impulsar l’ocupació i l’activitat econòmica. 

 
El Sr. Bosch considera que és evident que cal endegar algun pla de barris, i 

subscriu que cal reequilibrar Barcelona cap al nord. En aquest sentit, recorda que 
el seu grup va proposar fa sis mesos un pla econòmic per a la Barcelona nord, que 
es va aprovar per unanimitat, de manera que celebren que moltes de les 
actuacions que van proposar estiguin presents en el Pla de Barris. 

Tanmateix, valora que aquest pla es queda curt; d’entrada, perquè tenen la 
impressió que si no es posés en marxa tampoc no passaria res, perquè igualment 
es farien els equipaments i els espais entre blocs de la Trinitat; també es 
millorarien els espais urbans i les connexions entre barris i s’activarien els polígons 
industrials a Baró de Viver i Bon Pastor; així com la rehabilitació i l’activació 
d’equipaments i habitatges a Besòs-Maresme. 

Diu que no estan d’acord amb el mètode de presentar cada tres mesos 
actuacions en tres barris, perquè entenen que les haurien de presentar totes de 
cop amb aquest Pla de Barris a fi de tenir més temps per executar les accions 
necessàries. Per tant, defineix aquest Pla de Barris gairebé com un pla de 
“màrqueting”, un hashtag per anar anunciant unes mesures que igualment farien. 

Avisa que el Pla de Barris necessita continguts, i que la inversió de 150 milions 
en quatre anys no impressiona pas, ja que la capacitat inversora de l’Ajuntament 
oscil·la entre els 1000 i els 1300 milions d’euros en tot el mandat; per tant, 
dedicar poc més del 10% d’aquesta inversió és el que es fa habitualment. 

Compara la inversió de 150 milions d’euros adreçats als barris més desfavorits 
de la ciutat amb la despesa calculada de 175 milions per al tramvia de la Diagonal, 
i addueix que no quadra amb la filosofia de ciutat que defensa el govern i també el 
grup d’ERC. 

 
El Sr. Fernández Díaz entén que hi ha dues propostes que haurien d’estar 

enllestides a l’inici d’un mandat municipal, especialment aquest govern que va fer 
bandera electoral d’un pla d’habitatge o la millora dels barris. Tanmateix, observa 
que transcorregut un any de mandat encara no s’ha presentat al Ple un Pla 
d’Habitatge; mentre que avui presenta un Pla de Barris que al seu parer és tan sols 
un títol. 

Considera que aquesta mesura arriba tard i que està maquillada, ja que hi 
anuncien inversions que ja s’havien previst prèviament; mentre que altres 
inversions deriven dels incompliments de les convocatòries de la Llei de barris. En 
aquest sentit, puntualitza que dos dels barris que apareixen en el Pla, Bon Pastor i 
Baró de Viver, encara tenen pendent d’execució el 26% dels projectes 
compromesos en funció d’aquesta llei. 

Critica que el desordre en el document que els presenten avui; observa que hi 
ha una amalgama d’organismes, institucions i empreses que treballen en el 
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territori que ara s’hauran d’afegir al Pla, entre les quals esmenta el Consorci del 
Besòs, el de la Mina, l’Àrea Metropolitana, el Consell Comarcal, el Campus del 
Besòs de la UPC o Barcelona Regional. 

Per tant, pregunta, si tan imprescindible és tirar endavant l’eix del Besòs per 
dotar-lo de serveis i de drets, què ha fet ICV-EUiA durant tots els anys que ha 
governat amb el PSC; i considera que la seva inacció no ha estat per manca 
d’oportunitats, ja que van fer el Fòrum –amb un cost de 215 milions d’euros–, es 
va modificar el PGM a Sant Andreu, es va fer el Front Marítim i també les rondes. 

Valora, doncs, que és un Pla insuficient per als barris a què s’adreça, i excloent 
per a la resta; i recorda que Barcelona té potencial per fer més, i per estendre 
aquest projecte a Ciutat Meridiana, a la Marina del Prat Vermell, a Vallbona o Torre 
Baró, que tenen rendes familiars més baixes que tres dels quatre barris beneficiats 
amb el Pla. 

 
La Sra. Lecha observa que la presentació avui del Pla de Barris sembla una 

celebració de benvinguda al PSC per la seva entrada al govern, ja que aquest 
document és una refosa de la Llei de barris del 2004, i que farà que el nou soci de 
govern es trobi, novament, a casa. 

Admet que en el document s’exposa la situació de precarietat i de desigualtat 
d’aquests barris de Barcelona respecte d’altres amb la voluntat de revertir aquesta 
situació. No obstant això, diu que dubten que aquest Pla de Barris s’allunyi de les 
polítiques assistencialistes, i esdevingui un pla per canviar les causes que motiven 
les desigualtats. 

Fa notar que experiències viscudes a la ciutat els han de fer veure que el model 
de Pla de Barris no pot estar ni prefixat ni basat només en la construcció, ja que tal 
com va explicar-los el gerent municipal en presentar aquest document al seu grup, 
dos terços de la inversió és totxo, i un terç despesa social. 

Remarca que les inversions no canvien la vida de les persones si no van 
acompanyades de polítiques comunitàries; així, entén que és una desproporció si 
dels deu milions d’euros que s’han d’invertir en cada barri només tres són per 
millorar les condicions de vida de la població, mentre que la resta es destina a 
urbanisme i rehabilitació, de manera que no s’estableixen les condicions reals per a 
un canvi de vida. 

Comparteix la diagnosi i la majoria de projectes motors proposats per a l’eix 
Besòs, tot i que l’ambigüitat, la manca de concrecions i, per tant, de polítiques a 
seguir en l’activació econòmica, constaten una falta de model per acarar problemes 
com la precarització dels llocs de treball o l’atur. 

Fa notar que la pobresa dels treballadors i treballadores d’aquests barris, tot i 
tenir feina, és escandalosa; de manera que s’han de concretar les inversions i la 
manera com s’aplicaran. En aquest sentit, fa notar que un directiu d’Esade, 
membre del Consell Assessor, poca cosa podrà aportar a un model d’economia 
social i cooperativa. 

Considera que la revitalització dels polígons industrials pot ser positiva, i 
adverteix que no es pot deixar a cost zero per a les noves empreses, i que cal 
conèixer prèviament les condicions de les feines que s’oferiran. 

Fa referència que en la mesura també s’esmenta la formació continuada i la 
transició a la vida laboral, i alerta contra les trajectòries lineals que no contemplen 
les possibilitats de diversificació en la vida del jovent. Addueix que la transició a la 
vida laboral en el marc d’aquesta mesura pot acostar-se més a l’estigmatització 
que a l’empoderament. 

Diu que esperen que en els processos participatius hi siguin presents entitats i 
col·lectius de base. I afegeix que el seu grup estarà atent al procés del Pla de 
Barris, i afirma que faran costat als projectes plantejats per veïns i veïnes i no pas 
als del consell assessor, del qual set membres dels onze que el componen tenen 
una vinculació o altra al món del totxo. 

 
La Sra. Alcaldessa subscriu l’observació del Sr. Blanco en el sentit que s’ha 

d’intervenir a tota la ciutat, i admet que l’empobriment i la desigualtat són 
transversals en tot el territori. Reitera, com ja ha fet en la seva primera 
intervenció, que la desigualtat s’expressa entre grups socials però també 
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territorialment, de manera que allò que no poden fer és un enfocament dirigit als 
grups socials sinó que, atenent a dades tan definitives com una diferència d’onze 
anys entre l’esperança de vida a Pedralbes i la d’alguns barris de Nou Barris, creu 
que és evident la diferència territorial. Precisa, però, que les polítiques d’habitatge, 
de salut, de plans d’ocupació són de ciutat i s’adrecen a tots els barris. 

Quant al plantejament del grup d’ERC, que ha qualificat el Pla de màrqueting, 
replica que els han convidat a participar-hi i que han tingut oportunitat de fer-hi 
aportacions i, per tant, creu que saben prou bé que no mereix aquest qualificatiu. 

 
El Sr. Trias remarca que un pla de barris és un pla de ciutat, que exigeix 

consens i complicitats; així doncs, continua oferint ambdues coses. Insisteix que 
l’abast del Pla de Barris ultrapassa el termini d’un mandat, i demana a l’Alcaldessa 
que faci els esforços perquè s’estableixin les complicitats i el consens necessaris 
per tirar endavant el pla. 

 
El Sr. Blanco indica que la seva intervenció també tenia la intenció de prevenir 

que les actuacions en els barris amb rendes més baixes no es limitin a les 
urbanístiques o merament assistencials, ja que això condemnaria aquests barris a 
continuar en una situació de desavantatge amb la resta de la ciutat. 

 
Mg 2. Pla Director de la Guàrdia Urbana. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta el Pla director de la Guàrdia Urbana com a mesura 

de govern, exposant la proposta del govern en matèria d’organització del cos de 
policia i de seguretat de l’ajuntament de Barcelona. 

Indica que des del primer moment el comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens, 
i ella mateixa han volgut teixir una arquitectura de polítiques públiques de 
seguretat sòlides i clares. En aquesta línia, recorda que el març van presentar el 
Pla local de prevenció i seguretat 2016-2019, que emmarca aquestes polítiques 
públiques en tres qüestions fonamentals: la proximitat, el territori i la 
transparència. 

Precisa que, respecte a la Guàrdia Urbana, van plantejar la necessitat d’endegar 
un projecte de revisió i reforma orgànica i funcional ambiciós, alhora que 
integrador i obert. Per aquest motiu, assenyala que, en comptes d’escometre una 
reestructuració unilateral i per decret, van optar per portar a terme el procés amb 
la participació de la mateixa Guàrdia Urbana i altres directius i personal tècnic de 
l’àrea de Seguretat i Prevenció, més de dues-centes trenta persones, en un esforç 
de col·laboració com mai no s’havia plantejat per a un procés d’aquesta mena. 

Afirma que el que presenten avui no és un document final, sinó un document 
base d’inici, en entendre que era responsabilitat del govern municipal elaborar un 
document de proposta a partir del qual obrir un període de temps per comptar 
amb les aportacions dels grups municipals. 

Diu que confia, doncs, que fruit de la lectura i la discussió del document que 
presenten, els grups municipals, també els sindicats de la Guàrdia Urbana i altres 
actors socials compromesos amb la seguretat i el cos de policia, el puguin valorar i 
facin aportacions per enriquir aquest text base. 

Fa avinent que aquest Pla director, que té vocació permanent, revisable i 
adaptable, no s’aplicarà de manera immediata i total sinó progressivament, 
comptant amb les aportacions de tots els actors implicats.  

Remarca que la Guàrdia Urbana és un actor fonamental per garantir la 
convivència i el lliure exercici de drets i llibertats de la ciutadania i, per fer-ho, 
necessita adaptar-se, com qualsevol organització pública, a la constant evolució de 
la ciutat. 

Posa de manifest que el procés participatiu del PAM ha constatat la demanda 
reiterada dels veïns de poder comptar amb un cos de la Guàrdia Urbana més 
proper i més visible, més transparent i que doni més retorn a la ciutadania. En 
conseqüència, confirma la importància d’incorporar la ciutadania en el procés de 
coproducció de polítiques públiques i, per tant, també en l’àmbit de la seguretat. 
Per aquest motiu, avança que reforçaran els eixos de territori i proximitat, posant 
les unitats territorials al centre de la resposta de la Guàrdia Urbana a les 
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demandes dels veïns i les veïnes. Afegeix que per la mateixa raó volen impulsar la 
figura del policia de barri desplegant una xarxa d’agents referents en els setanta-
tres barris de la ciutat, que facin la funció d’interlocutors habituals del teixit veïnal, 
associatiu i comercial. 

Indica que també volen reforçar la capacitat de la Guàrdia Urbana de treballar 
en xarxa amb altres operadors municipals i públics amb capacitat de contribuir a la 
detecció, la prevenció i gestió de conflictes. 

Afegeix que també es posa en marxa una revisió i actualització d’altres aspectes 
molt menys visibles, però també importants per a la organització, com ara les 
qüestions vinculades als itineraris professionals, a la selecció, formació i promoció, 
a la comunicació interna, a l’ètica i la deontologia, a les infraestructures o la gestió 
del coneixement. 

Demana als grups, sobretot a aquells que s’erigeixen en defensors de la Guàrdia 
Urbana, que facin una lectura constructiva d’aquesta mesura de govern, i que els 
facin saber els punts d’acord que hi troben, i també amb quins discrepen o 
consideren millorables, a fi d’enriquir-lo conjuntament. 

Posa en relleu, en acabar la seva primera intervenció, que la Guàrdia Urbana és 
el cos policial de referència a la ciutat, i que amb aquest Pla director s’obre una 
nova etapa per millorar la seva eficàcia i eficiència, així com el desenvolupament 
de les polítiques públiques de seguretat. 

Concreta que, el desembre de 2015, l’enquesta de serveis municipals palesava 
l’elevada confiança de la ciutadania en la guàrdia urbana i, des del govern, vol 
reconèixer, no només la tasca essencial del cos, sinó també treballar amb rigor i 
constructivament per mantenir i reforçar aquest vincle, i diu que estan convençuts 
que ho podran fer, treballant per una policia de proximitat, a peu de carrer, que 
treballa per prevenir els problemes, que s’anticipa als conflictes i que actua en 
benefici de la convivència, la seguretat i els drets de tothom. 

Finalment, agraeix molt especialment la gran feina que ha fet el comissionat de 
Seguretat juntament amb el gerent i altres membres de l’àrea de Seguretat i 
Prevenció, per la qual s’han interessat altres ciutats de l’estat per l’ambició i la 
professionalitat de la proposta. Igualment, es felicita pel procés participatiu del cos 
de la Guàrdia Urbana. 

 
El Sr. Forn diu que els satisfà que hi hagi qui s’ha interessat pel sistema de 

seguretat a Barcelona, tot i que tem que, tal vegada, no voldran copiar-lo 
íntegrament atès tot el que està succeint a la ciutat el darrer any. 

Seguidament agraeix a l’Alcaldessa que hagi estat ella qui ha presentat aquesta 
mesura de govern, ja que tot i que és la responsable directa de la seguretat 
aquesta és la primera vegada que han tingut oportunitat de sentir-la al Ple, 
malgrat que no han faltat motius perquè expliqués què succeïa amb la Guàrdia 
Urbana. 

Li transmet, en primer lloc, la decepció del seu grup per la manera com s’ha 
elaborat aquest Pla director. Recorda que fa tan sols un mes que van manifestar al 
Ple la voluntat de poder aportar idees i col·laborar en la seva redacció, convençuts 
que cal fer un Pla director amb el màxim de consens i de participació; i puntualitza 
que parlen d’un pla de ciutat, no pas d’un pla del govern. 

Altrament, constata que la realitat ha estat ben diferent; així, dilluns passat, 
l’Alcaldessa i l’equip de seguretat presentaven el Pla director de la Guàrdia Urbana 
als mitjans de comunicació, i era tramès als grups municipals en aquell mateix 
moment. 

Li retreu que no consideressin tampoc la necessitat de presentar el pla als 
agents socials. En aquest sentit, discrepa amb l’Alcaldessa quant a la “gran” 
participació que al·lega, perquè en aquesta participació no han tingut cabuda ni els 
grups polítics ni els sindicats, que ho han denunciat unànimement. Constata, 
doncs, que el que havia de ser un pla director compartit i consensuat s’ha convertit 
en el Pla del govern. 

Afegeix que dilluns passat també van tenir l’oportunitat d’assistir a un nou 
desacord entre la Guàrdia Urbana i el govern municipal arran de l’acte de 
presentació del Pla director, en què el cap del cos va haver de demanar a 
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l’Alcaldessa que investigués una suposada actuació d’un regidor de l’equip de 
govern en relació a l’agressió que va patir un agent. 

Quant a l’afirmació de l’Alcaldessa sobre la gran confiança de la ciutadania en la 
Guàrdia Urbana, pregunta si també li té el govern, aquesta confiança. Declara que 
aquest és un punt que no poden passar per alt, ja que la confiança entre el govern 
municipal i la Guàrdia Urbana està trencada. Assegura que mai no havien vist una 
distància tan gran entre un col·lectiu públic tan fonamental amb el govern de la 
ciutat. I considera que de ben poca cosa valen les declaracions quan la relació s’ha 
deteriorat notablement i s’ha generat una crisi de confiança. I creu que cal 
reconèixer que a la Guàrdia Urbana, a dia d’avui, hi ha un sentiment 
d’allunyament, perquè no se sent defensada ni protegida, respecte al govern de la 
ciutat. 

Addueix que més que no pas un pla de seguretat, allò que li cal a la Guàrdia 
Urbana és un pla per recuperar la confiança del govern. Entén, en aquest sentit, 
que el govern pot fer totes les giragonses que vulgui, però no pot defugir de 
recuperar la confiança d’un col·lectiu que dia rere dia se sent més allunyat del 
govern municipal. 

 
La Sra. Mejías, en primer lloc, manifesta el reconeixement per la tasca que fa la 

Guàrdia Urbana, molt dura i difícil especialment durant aquest darrer any. 
Troba que és alarmant que, amb el que ha costat de fer aquest Pla director de la 

Guàrdia Urbana, molt teòric, l’Alcaldessa els anunciï que no s’aplicarà d’entrada i 
totalment, obviant la situació actual de la ciutat. 

Remarca que això els preocupa, i molt, perquè l’Alcaldessa és la responsable 
directa de la seguretat i la convivència de la ciutat i, com a tal, ha de prendre 
decisions, i aprendre’s de memòria la frase que incorpora el document que avui els 
presenten “el conflicte és inherent a qualsevol societat”. Entén que aquesta frase 
palesa que el bonisme amb què el govern ha gestionat la ciutat no es correspon 
amb la realitat de les societats. 

Titlla aquest Pla director d’oportunista, perquè entén que presentant-lo avui el 
govern ha pretès apaivagar les crítiques i l’exigència de responsabilitats pels fets 
tan greus que estan passant a Barcelona, i denuncia que el govern s’ha passat un 
any mirant cap a una altra banda. 

Manifesta que els sorprèn aquesta actitud, ja que després d’una lectura 
detallada del Pla director han pogut comprovar que les nombroses mesures que 
recull van en direcció absolutament contrària a les decisions que el govern ha pres 
aquest darrer any. Així, insisteix que el govern ha de decidir d’una vegada si està 
pel compliment de la llei o fa costat als qui la infringeixen i, per tant, si estan a 
favor de les mesures que inclou el Pla director, ja que aquesta indecisió té 
conseqüències molt greus. 

Alerta que la ciutat se’ls ha escapat de les mans, de manera que és essencial 
que el govern intenti reordenar-la, garantir-hi la convivència i la seguretat i que 
acabi amb el desordre que els ha portat a ser els protagonistes als mitjans de 
comunicació nacionals i internacionals. 

Destaca que el Pla director parla de proximitat i prevenció, de policia de barri, 
però adverteix que no han d’oblidar que Barcelona és una ciutat global on arriben 
moltes persones del món a les quals se’ls ha d’ensenyar que hi ha normes de 
convivència.  

Addueix que el fet que es parli de territori en el Pla no els impedeix de recordar 
al govern que ha pres mesures que han creat espais d’impunitat a la ciutat per fer 
activitats il·legals.  

Diu que el fet que avui presentin el Pla director, en què es parla de l’organització 
de la Guàrdia Urbana, tampoc no els farà oblidar que el govern, autoerigit en adalil 
de la participació, ha obviat la participació dels sindicats, i ha reordenat, i venut 
per tres vots del grup de la CUP, una unitat, la USP, que era imprescindible per a 
la prevenció de conflictes. 

Insisteix que la presentació del Pla, i les contínues al·lusions a la transparència, 
no impedirà que recordin que un dels membres del govern ha pressionat advocats 
en benefici dels qui delinqueixen. 
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Afegeix que tampoc no s’oblidaran que el govern de Barcelona en Comú, com ja 
va fer el de CiU, ha pagat el lloguer, els impostos i els subministraments d’un local 
ocupat il·legalment i que ara ha desencadenat un conflicte greu. 

Reclama a l’Alcaldessa, doncs, que assumeixi la seva responsabilitat, i que 
prengui decisions, malgrat que no li agradin, perquè Barcelona continuï sent una 
ciutat segura. 

 
El Sr. Bosch considera que el Pla director se sosté bé tècnicament, i felicita els 

seus redactors. Assegura que se l’han llegit detingudament, i confirma que el 
problema real rau en com pensa el govern aplicar-lo si té la policia en contra. 

Entrant a valorar els continguts concrets del Pla, considera que està ple de 
bones intencions i és tècnicament solvent. Això no obstant, reconeix que hi manca 
ambició pel que fa a la policia de proximitat, ja que no entenen com es pot tirar 
endavant sense augmentar la plantilla, com a mínim, amb quatre-cents agents. 
Afegeix que també hi troben a faltar els agents cívics en l’àmbit de la protecció 
civil. 

Es refereix també a la segona activitat dels membres de la guàrdia urbana, i 
assenyala que cal trobar la manera de permetre als agents més veterans que 
puguin continuar treballant en altres activitats que no siguin necessàriament 
patrullar.  

Igualment, destaca com a molt important la resolució de la desigualtat de 
gènere en el cos de la Guàrdia Urbana, i subratlla que la seguretat passa per tenir 
més dones al cos i patrullant al carrer. 

Finalment, constata que l’element essencial és el diàleg amb els treballadors i 
treballadores públics de la seguretat. En aquest sentit, fa notar que tres quartes 
parts del Pla director no es poden aplicar sense negociar i dialogar amb els 
sindicats policials. 

Adverteix que, si no ho fan així, tindran un pla però no seguretat, que prové de 
l’aplom, de l’autoritat i, aquesta, de la convicció, no pas de la força, i de l’enteresa 
que inspira confiança. Insisteix que la clau de volta és la confiança dels agents de 
la Guàrdia Urbana en aquest Pla director, en la màxima responsable política de la 
seguretat i, a la inversa, la confiança del govern en el cos. Confirma que la gent sí 
hi confia, com també el seu grup, que té un model de seguretat clar, republicà, 
d’esquerres en què és bàsica la confiança amb els treballadors públics de la 
seguretat, que resguarden el bé comú, que garanteixen la pau i el civisme a l’espai 
públic. Altrament, considera que barallar-se amb els treballadors municipals de la 
seguretat no té cap tret d’una política d’esquerres. 

Centrant-se en els recents aldarulls de Gràcia, pregunta si estan disposats a 
accedir a la demanda dels mossos d’esquadra de col·laboració amb la Guàrdia 
Urbana; si li donaran ordres en aquest sentit, i quines. 

Manifesta que ERC vol canviar Barcelona cap a millor, i de cap manera vol tornar 
a Can Vies; volen pau i civisme als barris, i per aquest motiu reclama un màxim 
responsable de seguretat, una alcaldessa que acari el conflicte sense por i que no 
s’espanti si ha de prendre mesures impopulars, perquè la seguretat i la convivència 
passen per davant de qualsevol càlcul; en definitiva, una alcaldessa que pensi en 
les veïnes i els veïns, cosa que passa per un model de seguretat republicà i de 
canvi. 

 
El Sr. Fernández Díaz es felicita per la primera intervenció de l’Alcaldessa en el 

Ple, després d’un any, com a màxima responsable de la seguretat per presentar el 
Pla director de la Guàrdia Urbana. Tanmateix, lamenta que ho faci sense convocar 
abans els grups municipals per parlar de seguretat, malgrat que reconeix l’actitud 
de diàleg del comissionat de Seguretat. 

Considera que cal prologar aquest Pla director deixant clara la premissa que ni el 
govern dóna suport la Guàrdia Urbana, ni aquest cos confia en l’Alcaldessa. Fa 
notar que aquest Pla director s’aprovarà per decret, i que el Ple no ho ratificarà 
perquè el grup del PSC ho va impedir en la sessió de Ple anterior. 

Seguidament, planteja algunes qüestions, entre les quals la necessitat d’adaptar 
la Guàrdia Urbana a les noves realitats i demandes socials de la ciutat, i que és 
imprescindible garantir un cos de proximitat i transparent. Però remaca, també, 
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que és imprescindible que la Guàrdia Urbana tingui recursos humans i materials 
suficients per exercir les seves funcions. 

Confirma que la policia de proximitat és la promesa incomplida de tots els 
governs municipals; i en aquest cas, entén que els setanta-tres agents als barris 
que apunta la mesura s’inscriuen en un context més teòric que no pas pràctic. 

Diu que el seu grup voldria que la regidoria de Seguretat incorporés també la de 
Mobilitat, com abans, i no pas que la mobilitat s’incorpori a Medi Ambient perquè 
genera disfuncions. 

Advoca per un Pla director en què es constati i es ratifiqui l’exercici de l’autoritat 
democràtica, i expressi el ple suport a la Guàrdia Urbana per part del govern de la 
ciutat, que no ha de qüestionar permanentment els agents del cos per les seves 
actuacions. Afegeix que calen convenis de col·laboració amb altres cossos policials 
a fi que pugui actuar com a policia judicial; i que es defineixi clarament quin és el 
paper dels mossos a Barcelona. 

Altrament, retreu que, per exemple, els manters siguin sistemàticament 
protegits per l’Ajuntament, que continua sense assumir que fan una activitat 
il·legal que perjudica la ciutat i el comerç, i que es transfigura en episodis violents 
contra la guàrdia urbana, i amb actituds del tot reprovables per part del Sr. Asens. 

Observa, també, que en el Pla director es menciona molt genèricament el pla 
d’equipaments de la Guàrdia Urbana, la segona activitat, els agents cívics o les 
ràtios policials. 

Acaba la seva intervenció amb la consideració que l’Alcaldessa és presonera del 
grup de la CUP i del seu discurs de passat i dels seus complexos de present; un 
passat en què va fer accions contra la guàrdia urbana, i que ara és incapaç de 
rectificar. 

 
El Sr. Garganté diu que novament han de lamentar que el govern del canvi, avui 

més que mai, només signifiqui un canvi de calendari, amb una proposta que es 
presenta amb molt poc temps als grups municipals, simultàniament amb la 
presentació a la premsa, buscant un titular i no pas la construcció d’un projecte 
amb participació externa. 

Indica que el seu grup fa mesos que va demanar informació a fi de valorar si 
feia aportacions al Pla director, però que no han pogut fer perquè no han rebut la 
informació sol·licitada. Avança, doncs, que la valoració que faran d’aquest Pla és 
provisional, i que confien que la podran canviar un cop hagin pogut estudiar-lo i 
valorar-lo en conjunt.  

Destaca que tenen l’oportunitat i el repte de transformar la imatge de la ciutat i 
el seu funcionament, però que de moment només s’ha expressat a base de titulars, 
que tampoc no aixequen gaire polseguera, atès que allò que ha de ser el primer 
objecte de canvi, la gestió de la Guàrdia Urbana, és ben conscient que no canviarà; 
tan sols algunes denominacions i funcions, però cap canvi de fons que faci 
trontollar el seu poder. 

En aquest sentit, constata que l’elaboració del Pla director ha comptat amb poca 
col·laboració externa al departament, cosa que valora com un error greu. 
Altrament, consideren que la seguretat s’ha d’entendre i tractar des d’àmbits 
diversos; així, recorda que en ocasions reiterades el seu grup ha exposat que no 
servia de res fer estadístiques sovint i carregades des de la por; uns estudis de 
satisfacció o de percepció en què no es valoraven altres elements més enllà dels 
fets de delinqüència i civisme, tot des de la perspectiva repressiva, sense analitzar 
les circumstàncies que envolten els fets; cap anàlisi ni tractament amb perspectiva 
de gènere, ni tampoc des de la perspectiva de l’infractor, de la seva capacitat 
econòmica i les seves necessitats. En conseqüència, tampoc no s’hi fa una anàlisi 
en clau de classe més enllà dels barris afectats, i sempre fet des de la perspectiva 
dels receptors. 

Cita Hélder Câmara, qui deia “si dono menjar a un pobre em diuen sant, però si 
pregunto per què és pobre, em diuen comunista”, per subratllar que el problema 
és estructural i, per tant, la solució també ho ha de ser. 

Igualment, esmenta l’obra de Thomas More Utopia, on referint-se als lladres i la 
pena de mort es preguntava si era necessari el càstig per crims que no eren culpa 
seva, i culpava la societat d’haver-los convertit en lladres; per tant, entén que no 
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es pot prescindir de la motivació que porta les persones a cometre infraccions, i 
fer-ho significa obrir una espiral que mai no acaba, crea més desigualtats i castiga 
doblement les víctimes. 

Entén que cal abordar una nova manera d’implementar mesures públiques de 
seguretat, que defugi l’estigmatització, que acabi amb la criminalització 
acompanyada de mesures que posin fi a les desigualtats que trenquen projectes 
vitals i vides, i en les quals només es para atenció quan suposen un problema a les 
vides benestants. 

Reclama tornar la vida als carrers, acabar amb l’ordenança del “cinisme”, i a 
recuperar el suport veïnal; que es desmilitaritzi la Guàrdia Urbana, i que es doti de 
recursos, mitjans i funcions als treballadors socials i mediadors. 

Indica, per tant, que el Pla director que proposaria el seu grup està molt allunyat 
del que presenta el govern, començant per la metodologia per fer l’estudi previ que 
provoca que li manquin elements indispensables al seu parer. Tanmateix, confirma 
que estudiaran el document amb molt de deteniment, i que si els fan arribar les 
dades que van demanar, avança que fins i tot hi faran aportacions. Mentrestant, 
consideren que es tracta de pur continuisme, canviar el nom perquè res no canviï. 

 
La Sra. Alcaldessa observa que les intervencions han tingut uns registres molt 

diferents, i agraeix especialment les que s’han fet amb un to constructiu, perquè 
es tracta d’un pla que ha de transcendir el present mandat ja que planteja un canvi 
orgànic per actualitzar, modernitzar i professionalitzar encara més la Guàrdia 
Urbana. Per tant, indica que allò que pertoca, una vegada iniciat el procés, és fer 
aportacions constructives. Tanmateix, lamenta que hi hagi grups que es dediquin, 
amb lleugeresa i irresponsabilitat, a fer alarmisme i utilització partidista de la 
Guàrdia Urbana i de la seguretat, com els grups de CiU, Ciutadans i el PP; 
defensant el cos policial i advertint de la suposada mala relació que té amb el 
govern municipal. Considera que aquesta actitud no ajuda ningú, però encara 
menys si no s’acompanya amb propostes. 

A canvi, posa en valor, l’esperit constructiu del grup d’ERC, que ha fet preguntes 
molt pertinents, algunes de les quals pot respondre ara com que és evident que cal 
negociar amb els sindicats, i precisa que el comissionat ja s’hi ha reunit i que ho 
continuarà fent. Igualment, admet que calen més dones al cos, així com que cal 
incrementar la plantilla, i cobrir com a mínim les jubilacions; però també cal fer un 
plantejament més ampli com proposa el comissionat com ara revisar l’absentisme 
o valorar com es pot millorar la distribució d’horaris per aprofitar millor la plantilla 
existent. Afegeix que també es col·labora amb els mossos d’esquadra, com ha 
succeït amb els fets de Gràcia, i en la col·laboració que estableix el CECOR. 

Reconeix que té força discrepàncies amb el grup de la CUP, però estan d’acord 
amb l’argument de fons que la seguretat és una qüestió de ciutat, de polítiques 
públiques municipals en general, i que un dels principals desafiaments de la ciutat 
és fer front a la desigualtat, que és l’amenaça més gran per a la convivència i la 
seguretat. 

 
El Sr. Forn insisteix que el seu grup hauria volgut col·laborar en aquest Pla 

director des del primer moment, i entén que també ho haurien d’haver fet els 
sindicats. 

Replica a l’Alcaldessa que el seu grup no és irresponsable, i que en tot cas ho és 
ella, d’irresponsable, atès que avui és la primera vegada que parla de seguretat en 
el Ple malgrat que és la màxima responsable orgànica de la seguretat a la ciutat. 

Considera que el govern és presoner de les seves contradiccions, entre les quals 
esmenta la dissolució de la Unitat de Suport Policial, però que no es dissoldrà, 
entre altres motius perquè el govern l’ha reconvertit i li ha canviat el nom pel 
d’Unitat de reforç de proximitat i emergències. Retreu al govern que durant molt 
de temps hagi estat alimentant la idea que existia una unitat antiavalots, cosa que 
no és certa. Afegeix, atès que expliquen que entre les noves competències de la 
unitat hi haurà el desallotjament de places o vigilància d’equipaments, que tot 
plegat ja ho estableix la Llei de policia del 1991. 
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La Sra. Mejías recorda a l’Alcaldessa que ella va decidir assumir la 
responsabilitat de la seguretat, per tant, ha de resoldre el seu conflicte i dir d’una 
vegada de part de qui està. 

 
La Sra. Alcaldessa respon al Sr. Forn que encara espera les propostes del seu 

grup; i recorda que el comissionat de Seguretat ha fet propostes reiterades de 
reunió al seu grup i que no ha obtingut resposta. 

 
c) Informes 

 
Part decisòria / executiva 

 
a) Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
 
 

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

 
1. Ratificar el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa la Comissió 

encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents 
i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel Director 
d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, Sr. Lluís 
Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, Sr. Josep 
F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i actuant com a Secretari el Secretari 
General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de maig 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. 

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

Lecha i Rovira. 
 
2. Ratificar el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el Sr. Ricard 

Vinyes Ribas membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en 
substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco 

i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i 
Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. 
Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
3. Aprovar el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 euros 

(IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les següents factures 
que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat 
reconegudes en l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de 
desembre de 2015, emesa per Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q i així 
regularitzar les despeses generades per a la contractació d’Anàlisi Constructiu i 
aixecament de plànols de l’edifici municipal del carrer Paradís, 10, en relació al 
contracte menor número 15003480, aprovat en data 10 de setembre 2015, per un 
import d'11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de desembre de 
2015, emesa per la empresa Parques y Jardines Fábregas, S.A., NIF A58574526 i 
així regularitzar les despeses generades pel servei de disseny i construcció de 10 
unitats de prototips models A1 PE tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, 
de protectors d’escocells destinats a l’espai de les terrasses de la ciutat de 
Barcelona, en relació al contracte menor número 15005082, aprovat en data 27 de 
novembre de 2015, per un import de 8.361,10 euros. La factura número 
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10505979, de 30 de novembre 2015, emesa per l’empresa J&A Garrigues S.L.P., 
NIF B81709081 i així regularitzar les despeses generades pel serveis de suport 
jurídic per a la licitació del contracte d’obra publica pel subministrament d’energia 
tèrmica a l’Hospital del Mar, en relació al contracte menor número 15004502, 
aprovat en data 4 de novembre de 2015, pe un import de 18.150,00 euros. 
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import 37.764,10 
euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posicions pressupostàries indicades 
en aquest mateix document i a favor de les empreses que es detallen a 
continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per un import d'11.253,00 
euros; Parques y Jardines Fábregas S.A., NIF A58574526 per un import de 
8.361,10 euros i J&A Garrigues S.L.P., NIF B81709081 per un import de 18.150,00 
euros. 

 
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco 

i les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i 
també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 
4. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i 
Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de 
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
La Sra. Sanz indica que avui presenten a aprovació definitiva el pla especial 

urbanístic (PEU) que regularà els clubs cannàbics a la ciutat. Precisa que aquest ha 
estat un assumpte que han treballat durant tot l’any que porten de mandat l’Àrea 
de Salut Pública i la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme coordinadament, ja que volien 
abordar la reflexió sobre els criteris que havien de motivar la regulació dels clubs 
cannàbics des de la perspectiva del desenvolupament d’una ordenança de salut. 
Entenen que fer-ho així de bon començament hauria estat més lògic que no pas 
començar per un PEU, ja que consideren que els criteris de salut són els que han 
de motivar la regulació de l’activitat i no les densitats, o les distàncies d’aquests 
locals amb els equipaments. 

Això no obstant, manifesta que han treballat amb entitats, grups d’experts de 
drogues de l’Àmbit de Benestar Social, i amb diversos grups municipals que han 
volgut aportar i compartir propostes; i assenyala que, després d’aquest procés 
participat de diàleg i consensos, han considerat convenient abordar una ordenança 
de salut, que també demanen experts i associacions de consumidors, així com 
posar en marxa eines de prevenció. 

Considera que la proposta que avui presenten és una part de la solució que ha 
de permetre no criminalitzar i equilibrar els usos a la ciutat. 

 
El Sr. Martí es remet a la seva intervenció en el debat que va tenir lloc en la 

sessió de la setmana passada de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i 
ratifica el vot contrari del seu grup a l’aprovació definitiva del PEU. 

Justifica l’oposició a aquest PEU, d’entrada, perquè entenen que és una decisió 
errònia del govern municipal que port comportar conseqüències greus de futur. 
Manifesta que per al seu grup la salut pública està per damunt d’altres 
consideracions, i no estan d’acord amb mesures que promouen i potencien el 
consum de substàncies nocives per a la salut, especialment entre els joves, que 
són un percentatge important de clients d’aquests locals. 

Considera una mala decisió la reducció de les distàncies entre els clubs 
cannàbics i els centres escolars i de salut. I alerta que amb els canvis que el 
govern ha introduït al PEU es permetrà l’obertura de fins a cent quaranta 
establiments cannàbics a Barcelona, mentre que la previsió del pla especial que es 
va aprovar l’anterior mandat era d’un màxim de dotze centres. 
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Afegeix entre els motius que els porten a votar en contra d’aquest punt els de 
prevenció, la seguretat i la convivència a l’espai públic, atès que molts d’aquests 
centres, no pas tots, provoquen incidències en el seu entorn, entre les quals un 
increment de l’oferta de substàncies il·legals, consum al carrer i problemes de 
seguretat. Per tant, creu que no s’ha de menystenir l’alarma social que provocarà 
l’obertura de cent quaranta centres a Barcelona, així com tampoc l’efecte crida que 
comportarà. 

Finalment, justifica la negativa a donar suport al PEU perquè el govern no ha 
tingut en compte el seu grup municipal, ja que no considera normal que no els 
hagin dit res de res, sobretot arran dels canvis substancials que han introduït al 
PEU en relació a la seva aprovació inicial durant l’anterior mandat. 

Acaba la seva intervenció ratificant que el grup de CiU no vol que Barcelona es 
converteixi en la capital europea del consum cannàbic. 

 
El Sr. Blanco considera que aquesta qüestió que els ocupa és complexa i no 

admet enfocaments unilaterals o parcials com el que acaba de fer el Sr. Martí.  
Admet que aquest PEU a suscitat un debat intern en el seu grup, justament 

perquè implica diversos béns que cal protegir, i trobar un equilibri, que no és cosa 
senzilla. Al·lega, en primer lloc, que és d’interès general protegir la salut pública 
atesos els perills de les conductes addictives; per tant, afirma que cal establir 
controls i campanyes d’informació i prevenció. D’altra banda, però, creuen que s’ha 
de respectar la llibertat personal i el dret a escollir un determinat tipus de vida; i 
afegeix que s’ha de defensar la convivència a la ciutat. 

Conclou que allò fa falta és una normativa que combini aquests tres aspectes 
que acaba d’esmentar. 

Assenyala que una bona regulació no ha de ser prohibicionista, ja que les 
prohibicions absolutes són difícils d’aplicar i, sovint, contribueixen a empitjorar 
situacions de marginalitat. 

D’altra banda, opina que un PEU no és el millor instrument per regular la 
implantació dels clubs cannàbics, i allò que cal és una ordenança de salut que 
incorpori mesures per prevenir les conductes addictives; per protegir la salut 
pública, especialment entre els menors d’edat, que diferenciï entre els usos lúdics i 
medicinals i que estableixi un control rigorós per evitar el frau i la venda il·legal. 

En conseqüència, atès que consideren que un PEU no és l’instrument adequat 
per regular aquesta activitat, confirma que, finalment, s’abstindran en aquesta 
votació. 

 
El Sr. Coronas manifesta que ERC sempre ha defensat que regular és prevenir. 

Observa, en aquest sentit, que el PEU aprovat inicialment durant el mandat de CiU 
només volia permetre dotze associacions cannàbiques a Barcelona, cosa que 
significa minimitzar de tal manera que esdevé, a la pràctica, una prohibició. 

En conseqüència, reitera que la regulació és en benefici de la prevenció, motiu 
pel qual avança el suport del seu grup a l’aprovació definitiva del PEU perquè 
consideren que és millor aquest, que regula, que no pas l’aprovat inicialment, que 
prohibia. Afegeix que aquest PEU tampoc no vulnera els drets bàsics a 
l’associacionisme i al consum propi. 

Indica, però, que han parlat amb experts que han posat de manifest pros i 
contres, de manera que s’ha de regular adequadament i amb criteris de salut 
pública. Lamenta, doncs, que s’hagi començat per un pla especial urbanístic, que 
intenta minimitzar l’impacte d’aquests locals producte de la desregulació; però 
consideren que amb criteris de salut pública s’han de regular aspectes tan 
importants com el període de carència per poder iniciar el consum en aquestes 
associacions, fet que acabaria amb la por al turisme cannàbic. Posa en valor, 
també, que les federacions d’associacions cannàbiques disposen de codis de bones 
pràctiques que tenen molt en compte els criteris de salut pública, per la qual cosa 
entén que no serà difícil arribar-hi a acords. 

Considera, doncs, que han de transmetre un missatge de tranquil·litat i de drets 
i no generar alarma social. 
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El Sr. Mulleras retreu al govern municipal i als grups que donen suport a aquest 
PEU de convertir Barcelona en cànnabis friendly. Afirma que l’aprovació d’aquest 
pla fomenta el consum de cànnabis, té un efecte crida per al turisme cannàbic ja 
que situa la ciutat a les principals guies turístiques del consum de cànnabis. 

Encara considera més greu que el poder públic banalitzi i socialitzi el consum 
d’una droga que només s’hauria de consumir per a ús personal o terapèutic. 

Per les raons que acaba d’expressar, avança que el grup del PP votarà en contra 
de l’aprovació del PEU. 

 
La Sra. Lecha recorda que el seu grup va votar a favor d’aquest PEU en 

comissió, atès que s’havia escoltat totes les federacions d’associacions 
cannàbiques i les persones implicades. 

Assenyala que valoren positivament les distàncies amb els equipaments 
establertes en el PEU, la doble porta d’entrada o la instal·lació de xemeneia als 
locals; però estan d’acord amb les mesures dels locals i la relació amb l’aforament. 

Observa que la diferenciació que s’ha fet entre les diverses zones a fi de marcar 
les distàncies ha estat una manera de voler donar resposta a les necessitats dels 
usuaris i usuàries dels clubs, entenent que cal evitar la massificació en zones 
urbanes de trames estretes i curtes com Ciutat Vella o Gràcia, i que es puguin 
distribuir els locals en la resta de districtes de la ciutat. 

Remarca que l’objectiu d’un pla urbanístic és regular de la millor manera 
possible la situació, i deixar fora d’ordenació i sense efectes no és una bona 
solució. 

Afegeix que el compromís de compliment de la futura ordenança de salut 
marcarà la manera de promoure mesures de salut i prevenció de riscos en el 
consum i, alhora, evitarà que proliferin clubs il·legals. Remarca, també, que la 
mateixa reglamentació de què disposen alguns d’aquests clubs per evitar el 
turisme és positiva. 

 
La Sra. Sanz puntualitza al Sr. Martí que aquest PEU no promou el consum de 

cànnabis perquè no és el seu àmbit competencial, que ja està regulat per 
normatives d’àmbit estatal que estableixen ben clarament que el consum en 
aquests locals no és il·legal. 

Considera que l’error principal va ser no començar amb una ordenança de salut, 
del qual n’és responsable el govern de CiU. No obstant això, destaca que han estat 
capaços d’incorporar tres aspectes fonamentals com són el dret a l’associació, a la 
salut pública i el respecte a la convivència. Posa en valor, a més, que el PEU evita 
la densificació i no criminalitza l’activitat. 

Agraeix la feina de tothom qui ha participat per fer possible aquest PEU, 
especialment la Federació d’associacions cannàbiques i la plataforma “Som el que 
cultivem”, i també als grups d’experts, i les federacions d’associacions de veïns i 
de mares i pares, que asseguren que amb aquest PEU estan tranquils, ja que els 
preocupa més el consum d’altres drogues com l’alcohol o el tabac. 

Insisteix, doncs, que ara tenen una oportunitat, amb l’aprovació d’aquest PEU, 
de fer una ordenança de salut pública que inclogui els criteris per determinar 
l’activitat a la ciutat. 

 
El Sr. Mulleras observa que aquí s’han estat referint a clubs per a socis i no per 

a turistes, que rebat amb l’article que el 19 de maig passat va publicar el diari The 
Times en què s’afirmava que els turistes vénen en massa a cafès de drogues de 
Barcelona, i continuava dient que Barcelona ja rivalitzava amb Amsterdam com a 
primera destinació per a fumadors de cànnabis. 

Adverteix que aquesta és la imatge de Barcelona a escala internacional, gràcies 
al pla del govern municipal per popularitzar i socialitzar el consum descontrolat de 
cànnabis, i recrimina que s’hagi disminuït la distància mínima d’aquests locals amb 
equipaments escolars i infantils. 

 
S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també 
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dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció dels Srs. 
Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
5. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la rambla de Barcelona, Districte de 
Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 
l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de valoració de les 
al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorporen a aquest acord. 

 
La Sra. Pin saluda els veïns i veïnes que avui els acompanyen i també els 

membres de l’associació Amics de la Rambla. 
Assenyala que el Pla especial de la Rambla és una mostra de consens per a la 

recuperació d’aquest passeig, i que és fruit d’uns estudis iniciats fa dos mandats, 
arran dels quals es va fer l’aprovació inicial del Pla especial que avui es porta a 
aprovació definitiva del Ple. 

Considera que hi ha un consens ampli quant a la necessitat d’intervenir a la 
Rambla, un espai emblemàtic de la ciutat, de trobada de veïns i veïnes, que l’han 
anat abandonant arran de la massificació de vianants i l’alta densificació de 
l’ocupació de l’espai públic. 

Remarca que la Rambla és la història de Barcelona; ha estat espai de 
reivindicacions polítiques i socials, que ha vist les revoltes pels preus dels aliments, 
motins contra els mals governs, episodis de la Setmana Tràgica, enfrontaments 
contra l’exèrcit colpista, manifestacions a favor de l’avortament lliure, i les 
reivindicacions dels moviments feministes. Així doncs, posa en valor que la Rambla 
ha estat un mirall de la ciutat i, per això, cal recuperar-la; aconseguir que els veïns 
i les veïnes la tornin a fer seva, motiu pel qual cal el Pla Especial. 

Reconeix que aquest Pla no és una vareta màgica, i que s’ha d’acompanyar 
d’altres intervencions, però sí que el considera un gran pas endavant; un a eina de 
transparència que permet anar fent passes per recuperar l’essència del passeig. 
Concreta que calen mesures valentes i de col·laboració entre tots els agents 
implicats, no només a escala institucional, sinó també social i comercial. 

Precisa que el Pla Especial deixa fora d’ordenació les antigues parades 
d’ocellaires i les botigues de souvenirs actuals; preveu una reducció dels quioscos 
de premsa, un cop acabin la concessió, prevista per al 2030. Afegeix que el Pla 
pretén posar les bases per establir un diàleg entre façanes, sobretot en les cruïlles 
que van del barri Gòtic al Raval: alhora que estableix més protecció dels entorns 
dels edificis catalogats. 

Posa en relleu, per tant, que es tracta d’un pas endavant, però adverteix que en 
caldran molts més i, sobretot, la col·laboració de tots els agents implicats en la 
recuperació d’aquest passeig emblemàtic de la ciutat. 

 
La Sra. Homs retreu al govern municipal que fins avui no hagi portat a aprovació 

aquest Pla que feia onze mesos que tenia al calaix al·legant que s’ho havien 
d’estudiar perquè eren nous. Considera que, en aquest cas, no els mou ni la 
voluntat de fer la feina ben feta ni el rigor, sinó la desconfiança i el sectarisme, 
motiu pel qual han aturat moltes actuacions a la ciutat, també aquesta, amb la 
qual cosa només aconsegueixen recular. 

Posa en valor que en el Pla hi van participar més de tres-centes persones en 
moltes sessions de treball. Destaca, per tant, que avui aproven definitivament una 
eina molt potent que posa els pilars per executar els serveis per a la Rambla i 
definir la mobilitat. 

Finalment, agraeix a totes les persones que han col·laborat en la definició del 
Pla, veïns i veïnes, comerciants i l’associació Amics de la Rambla, la seva feina, 
dedicació i paciència. 
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El Sr. Blanco manifesta que el seu grup considera que les actuacions prioritàries 
a la Rambla no són les urbanístiques. A fi d’afinar aquesta afirmació cita el 
periodista Miquel Giménez, que en un article recent recomanava parlar menys 
d’urbanisme i reprendre el terme urbanitat, que es parli de persones, de solidaritat 
i de respecte per a la convivència. 

Consideren que la prioritat a la Rambla és una bona regulació i exercir un millor 
control de les activitats, cosa que implica diàleg amb els veïns i també amb les 
persones que fan un ús cultural i comercial d’aquest passeig, aspectes que 
contribueixen a la seva dignificació. Esmenta, en aquest sentit, els quioscos de 
premsa i de flors, els artistes, els pintors i estàtues humanes, també els comerços i 
els professionals de la restauració. Al·lega que la singularitat de la Rambla ha de 
pertànyer a tota la ciutadania i no es pot convertir en un espai d’impunitat. 

Avança que votaran favorablement l’aprovació d’aquest Pla Especial perquè 
consideren que té aspectes positius alhora que valoren el fet que és un pla de 
consens. 

Afirma que sempre donaran suport a totes les actuacions que afavoreixin l’ús 
ciutadà de la Rambla, però adverteix que cap reforma urbanística servirà per 
resoldre els conflictes d’aquest espai, i per això reclamen voluntat política per fer 
complir les normes de civisme; i afegeix que és necessari reforçar-hi la seguretat, i 
donar més suport als comerciants, als veïns i als artistes de tota mena per garantir 
la convivència a la Rambla. 

 
El Sr. Coronas considera que aquest Pla Especial és un primer pas acordat i 

necessari que endreçarà elements i mobiliari urbà a la Rambla, que tan sols 
significarà l’aplicació d’unes mesures de maquillatge poc ambicioses i que 
posposen accions a fi d’acarar els problemes reals de la Rambla com ara la 
sobresaturació d’activitat turística. 

Observa que en el Pla es parla de distàncies, quioscos i terrasses, i afirma que el 
seu grup prefereix parlar d’angles de visió i fluxos de moviment a fi d’establir un 
pol cultural amb equipaments de ciutat. 

Confirma que estan a favor del Pla Especial, malgrat que creuen que la Rambla 
ha passat de ser un lloc d’esbarjo per als barcelonins a ser territori dels turistes; i 
lamenten que hagi passat a la història la Rambla que actuava com a àgora de la 
ciutat, i assenyala que cal empoderar la ciutadania perquè recuperi els espais 
perduts. Altrament, fa notar que molts barcelonins i barcelonines s’ho pensen dues 
vegades abans de passar per aquest passeig, i busquen itineraris alternatius per 
no haver de circular per una Rambla sobresaturada. 

Valora aquest Pla Especial com les “molles” per a la Rambla, un passeig per al 
que reclamen el pa sencer a fi de recuperar-la per a veïns i veïnes i per a tota la 
ciutadania. 

 
El Sr. Mulleras dóna la benvinguda als representants dels comerciants i dels 

veïns de la Rambla que avui els acompanyen. 
Tot seguit, advoca per la recuperació de la Rambla per a la ciutadania, 

especialment per als veïns i comerciants. Considera que aquest Pla no resol els 
problemes d’aquest passeig, ni tampoc no aconsegueix fer-ne un projecte atractiu 
per als barcelonins. Critica que el Pla elimini quioscos a fi que els turistes tinguin 
més espai, però alerta que això no aconseguirà que els barcelonins hi tornin a 
passejar i a comprar; igualment, indica que el PE no inclou un pla de mobilitat, ni 
aconseguirà fer una Rambla més amable. 

Posa de manifest que aquest Pla, en definitiva, no aborda els problemes 
essencials de la Rambla, que són els que el seu grup va esmentar en les seves 
al·legacions al document, entre els quals la mobilitat, les activitats econòmiques 
il·legals com el top manta, els llauners, els venedors d’entrepans o la prostitució; o 
la manca de seguretat durant la nit especialment. Afegeix que tampoc no resol els 
problemes de les parades d’animals, dels pintors o les terrasses. 

En conseqüència, defineix aquest pla com un pedaç, una venda de fum que no 
resol els problemes essencials ni millora la convivència entre veïns i turistes. 

Per tot plegat, anuncia que votaran en contra d’aquest Pla Especial de la 
Rambla. 
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La Sra. Lecha justifica que el seu grup ha votat en contra del Pla perquè tot i 

que endreça i pacifica la Rambla, redueix el trànsit i facilita la connectivitat a peu, 
consideren que té dos problemes molt greus, que no creuen que es resolguin amb 
la futura ordenació turística. D’una banda, esmenta l’aspecte de la mobilitat, que si 
bé descongestiona la Rambla no ofereix cap solució als carrers veïns. D’altra 
banda, entenen que la millora que pugui comportar aquest PE no suposarà posar la 
Rambla més a l’abast de la ciutadania, sinó tot el contrari. Així, indica que reajusta 
els quioscos, reordena l’entorn, posa estacions Bicing, però no planteja cap mesura 
compatible amb els interessos dels veïns i les veïnes. 

Conclou, doncs, que amb el PE s’aconseguirà una Rambla millor per al gaudi dels 
turistes. 

 
La Sra. Pin reconeix que aquest PE no és suficient per abastar tota la 

problemàtica de la Rambla, però assenyala que no és l’única eina per recuperar-la. 
Altrament, considera el Pla com un primer pas per iniciar la recuperació de 
l’essència de passeig que ha de tenir la Rambla per a la ciutadania. 

Finalment, agraeix la feina feta durant el mandat anterior en la redacció del Pla, 
així com les aportacions dels grups durant aquests mesos. 

 
La Sra. Lecha afegeix a la seva intervenció prèvia el fet que no s’han recollit les 

aportacions i propostes dels venedors ambulants i artistes que treballen al passeig, 
i que qualifica de greuge. 

 
S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
6. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres 
activitats al Barri del Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de 
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
La Sra. Sanz expressa l’agraïment per la feina feta pel Districte de Sants-

Montjuïc que permet aprovar definitivament el Pla Especial (PE) d’establiments de 
pública concurrència del Poble Sec. 

Indica que l’objectiu principal d’aquest PE és evitar els impactes de les activitats 
dels establiments de pública concurrència en un espai públic específic, susceptible 
de generar sobreocupació i contaminació acústica, una de les qüestions més 
problemàtiques per a la convivència. 

Precisa, doncs, que la motivació del PE és intentar frenar l’auge de les zones 
més massificades amb la creació de zones de restricció absoluta en l’entorn dels 
carrers Blai i Blesa, Vila i Vilà i del sector vinculat al carrer Nou de la Rambla, a fi 
d’evitar l’efecte taca d’oli a la resta del barri. 

Afegeix que també s’estableixen zones de tolerància en funció de les amplades 
dels carrers, i amb una regulació específica en el cas de les places, que s’han 
pogut determinar conjuntament amb els veïns i les veïnes mitjançant un procés 
participatiu. 

 
El Sr. Martí indica que, tal com van avançar en el debat sobre aquest assumpte 

a la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el seu grup votarà favorablement 
aquest pla d’usos del Poble Sec per dues raons principals. Fa notar, en primer lloc, 
que el principal mèrit de la feina que ha permès portar avui a aprovació definitiva 
d’aquest pla d’usos és del govern anterior, especialment de l’equip del Districte de 
Sants-Montjuïc durant aquell mandat. Posa en valor que van tenir el coratge polític 
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de promoure aquest pla d’usos en la fase final del mandat, amb un procés 
participatiu intens i un diàleg polític plural amb tots els grups del Districte. 

Coincideix amb la Sra. Sanz que cal trobar un terme mitjà entre la necessària 
activitat econòmica i la preservació de la convivència i evitar segons quins usos 
que poden acabar malmetent el barri del Poble Sec. 

 
El Sr. Alonso manifesta que consideren adient el plantejament d’aquest PE en 

delimitar unes àrees en funció de la densitat d’establiments, i la definició d’unes 
regulacions per evitar l’impacte en l’espai públic i la generació de molèsties 
acústiques en les zones més saturades, motius pels quals confirma el vot favorable 
del seu grup. 

 
La Sra. Benedí observa que han tingut l’oportunitat de valorar dues maneres de 

fer plans d’usos, d’una banda el de Gràcia i, d’altra banda, el del Poble Sec, on tot 
hi haver estat consensuat amb les entitats no hi ha hagut possibilitat que els grups 
municipals hi hagin pogut fer aportacions. 

Manifesta que, tot i que són conscients que a hores d’ara no es poden fer 
propostes al respecte, consideren que tenen el deure d’exposar-ne algunes a grans 
trets. Així, critica i qualifica d’incomprensible que l’avinguda del Paral·lel quedi 
exclosa de l’àmbit del PE. En segon lloc, consideren que la delimitació de les zones 
fomentarà l’expansió de les de més intensitat. 

Afegeix que també els resulta incomprensible que el PE no reguli els locals de 
plats preparats, que com s’ha demostrat a bastament produeixen un gran impacte 
a la via pública. Apunta que una altra contradicció és la de prohibir els bars 
musicals en algunes zones sense tenir en compte que la normativa aprovada fa 
poc permet la música en directe. Finalment, assenyala que troben a faltar més 
recursos per a la inspecció, i avança l’abstenció del seu grup. 

 
El Sr. Mulleras diu que estan d’acord amb què el Poble Sec necessitava una 

regulació, i consideren que aquest PE conté aspectes positius, però també de 
negatius. 

Esmenta, entre els aspectes positius, la regulació de determinades activitats 
musicals saturades que provocaven molèsties als residents; així com també les 
activitats audiovisuals pornogràfiques o els locutoris. 

Quant als aspectes negatius, assenyala que no totes les activitats són iguals ni 
tenen el mateix impacte al barri; precisa, per tant, que discrepen que s’hagi de 
donar el mateix tractament, en determinades zones, a locals de degustació, 
discoteques o locals de prostitució. 

En conseqüència, entenen que aquest PE no tracta amb justícia la diversitat de 
comerços del barri. 

Afegeix, que el PE inclou la normativa de terrasses dels carrers Blai i Blesa, 
adaptant al Poble Sec el nou PEUAT en procés d’aprovació encara. 

Pels motius que acaba d’apuntar, avança l’abstenció del seu grup. 
 
La Sra. Lecha justifica l’abstenció del seu grup en comissió, que ratifica, perquè 

tot i que consideren que el PE té aspectes positius, com frenar la saturació als 
carrers Blai i Vila i Vilà, discrepen amb el grau de tolerància als carrers de l’entorn 
que provocarà l’atomització dels fenomen dels carrers esmentats. 

Afegeix que el PE té mancances com la manca de quantificació de comerços, ni 
té en compte la preservació del comerç de proximitat i, altrament, hi proliferen les 
botigues de conveniència i els supermercats. 

 
La Sra. Sanz agraeix els vots favorables i les abstencions que permeten aprovar 

aquest punt. 
 
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la 
Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 
 



3938 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
7. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la 
situada al carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 
S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 

Districte de Gràcia 
 
8. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana per a l’Ordenació volumètrica 
de la parcel·la situada a la travessera de Dalt núms. 97-99, i Modificació puntual 
del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA. 

 
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra del Sr. Garganté i les 
Sres. Lecha i Rovira. 

 
9. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres 
activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 
que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; 
informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen 
a aquest acord. 

 
El Sr. Badia es refereix al pla d’usos de Gràcia, que contempla i regula la 

important oferta d’oci i lleure del Districte i el seu impacte en la convivència a 
l’espai públic; recorda que aquest Pla Especial prové del mandat anterior, i valora 
molt positivament la feina feta i un procés participatiu molt ben acollit pel veïnat, i 
del qual avui, juntament amb el grup promotor, en fan el tancament. 

Precisa que el Pla defineix tres zones; d’una banda, una zona saturada on es 
constata un excés de llicències, de manera que cal fer tot allò que es pugui per 
reduir-les; una zona de contenció que faciliti el desplaçament de les àrees 
saturades; i zones genèriques. 

Indica que els grups han fet aportacions, una vagada acabat el procés 
participatiu, que han contribuït a acabar de delimitar els llindars de les zones i 
simplificar el tractament del Pla. 

Finalment, fa avinent que el Pla comporta ampliar el control, la transparència i la 
inspecció per part del Districte, i també s’hi incorpora una comissió de seguiment 
proposada pel grup de CiU. 

 
El Sr. Ardanuy agraeix la feina feta al llarg del mandat passat i d’aquest per part 

dels serveis tècnics i la iniciativa política per desenvolupar el Pla d’usos de Gràcia, 
que és una eina d’una dimensió política molt rellevant per impulsar la convivència 
dels residents i l’activitat econòmica del Districte. 

Afegeix que en el procés, s’han trobat amb dues situacions que els han semblat 
contradictòries; d’una banda, la voluntat de recollir i impulsar els aspectes positius 
per millorar la convivència; d’altra banda, però, han detectat algunes dificultats per 
incorporar esmenes de col·lectius veïnals i de comerç de les zones de la travessera 
de Dalt i de la Gal·la Placídia. Consideren que amb una mica més d’esforç i diàleg 
s’hauria pogut aconseguir un pla millor. 

En conseqüència, avança l’abstenció del seu grup. 
 
El Sr. Alonso valora adient aquest PE d’establiments del Districte de Gràcia, que 

delimita quatre àrees, identifica les zones saturades i estableix una regulació per 
resoldre aquesta saturació i buscar un desenvolupament ordenat i respectuós del 
districte, motius pels quals anuncia el vot a favor del grup de Ciutadans. 
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El Sr. Coronas anuncia el vot favorable d’ERC i agraeix, d’entrada, la 

predisposició del govern del Districte de Gràcia a l’hora d’escoltar les seves 
aportacions finals, fet que no s’ha produït amb el Pla d’usos del Poble Sec. 

Precisa que, si no totes, han tingut en compte bona part de les consideracions 
del seu grup, com ara la d’incorporar la zona de la travessera de Dalt dins la zona 
específica de contenció de la Vila de Gràcia, a fi de controlar les activitats de les 
portes d’entrada a la vila, així com també han tingut en consideració la 
simplificació d’algunes zones. 

Entre les consideracions refusades, esmenta una de les principals reivindicacions 
del seu grup, i és que des del primer moment van detectar que a la zona específica 
perimetral amb Sarrià-Sant Gervasi s’aplicava una regulació massa laxa al seu 
parer, i que permet la implantació de locals d’activitats musicals cada cinquanta 
metres. 

 
El Sr. Mulleras posa de manifest que a Gràcia el govern hi té un problema polític 

molt greu, que en part prové, al seu parer, del fet de tenir més en compte grups 
que no se sap qui representen que no pas als representants municipals al Consell 
de Districte, que remarca que són els representants legítims dels veïns de Gràcia; i 
critica que, fins i tot, s’ignoren altres veïns i les associacions de comerciants. 

Fa notar que aquest problema s’ha reflectit no només en el pla d’usos que avui 
porten a aprovació, sinó també en el bloqueig de la reforma del mercat de 
l’Abaceria o en tots els problemes que estan patint els veïns i els comerciants del 
Districte. 

Destaca que aquest Pla d’usos restringeix la llibertat de comerç, suposa una 
barrera d’accés que fa molt difícil endegar qualsevol activitat econòmica als 
autònoms i petits empresaris, motius tots aquests que els porten a votar en contra 
d’aquest punt. 

 
La Sra. Lecha justifica el vot contrari a aquest PE perquè s’ha optat per la 

desregulació; així, consideren que la concepció de zones perimetrals poc regulades 
en pro de la lliure competència ho indica clarament; i entenen que és molt poc 
afortunat que un d’aquests perímetres sigui fronterer amb Sagrada Família, que és 
una zona absolutament saturada. 

Critica que el Pla no ofereixi els mecanismes actius per un decreixement real 
que afavoreixi una reconversió cap al model productiu actual. Igualment, afirma 
que entre escales, la de Gràcia i la de ciutat, han triat la segona, i s’ha decidit 
enfocar la problemàtica des d’una òptica molt allunyada dels barris. 

Retreu al govern que s’hagi negat a incorporar al Pla aspectes com ara les 
botigues de souvenirs, terrasses, grans superfícies, allotjaments turístics, relegant-
ho a una possible aprovació del PEUAT. 

 
El Sr. Badia agraeix l’abstenció del grup de CiU; i quant a les preocupacions 

expressades pel grup del PP, precisa que han fet servir el grup motor que havia 
creat el govern de CiU i no han triat ells els interlocutors. Recorda, també, en la 
darrera sessió del Ple del Consell de Districte el conseller del PP va fer algunes 
aportacions que qualifica de curioses, si més no, quant a les associacions de 
comerciants amb qui havien de treballar i amb quines no. 

Finalment, respon a la Sra. Lecha que no han escollit entre Barcelona i Gràcia, 
sinó que el Pla ha estat decidit pels veïns i veïnes de Gràcia amb un procés 
participatiu i els partits polítics representats al Consell de Districte. 

 
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i el vot en contra 
dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les 
Sres. Lecha i Rovira. 
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Districte d'Horta-Guinardó 
 
10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Sector 09 Hortal, al barri del Carmel i 
entorns, promogut per Ducsa Barcelona, SL, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 
S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 
11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als 
carrers de Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núms. 46-52; i del Vent, núms. 5-9B, 
promogut per Lassus Internacional, S.L., amb les modificacions a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; determinar que, a l’empara de 
l’article 92.1.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’afegeix d’ofici la prescripció 
següent: “Els espais de sortida a la coberta des dels habitatges de la planta inferior 
tindran les dimensions i alçada estrictament necessàries per a la seva funció, no 
podent constituir, en cap cas, espais habitables pels habitatges. 

 
La Sra. Sanz indica que la proposta de Pla Millora Urbana (PMU) parteix d’un 

promotor específic. 
Pel que fa a la preocupació expressada per alguns grups quant a la protecció del 

patrimoni, precisa que en la fitxa de Patrimoni totes les intervencions mantenen 
l’edificació original i la tipologia, i també la preservació del jardí existent. 

 
El Sr. Martí avança que el grup de CiU votarà favorablement aquest PMU una 

vegada han pogut estudiar l’expedient després de la reserva de vot que van fer en 
la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Considera clau l’informe dels serveis de Planejament de l’Ajuntament pel fet que 
incorpora una prescripció d’ofici que garanteix un conjunt de preceptes. 

 
El Sr. Alonso confirma el vot a favor d’aquest expedient. 
 
El Sr. Coronas anuncia el vot contrari a aquest punt per les raons que ja van 

argumentar a bastament en comissió, i que sintetitza, en primer lloc, dient que cal 
plantejar-se si són necessàries tres plantes d’aparcament; i afegeix que els 
preocupa molt la destrucció del jardí, que no es preserva, ni en aquesta parcel·la 
que els ocupa ni en la del costat. 

Admet que es parteix d’unes incongruències de PGM que defineixen la parcel·la 
com a zona de densificació urbana semiintensiva, quan en realitat té 
característiques de nucli antic. Per tant, consideren que s’hauria pogut arribar a 
alguna mena d’acord a fi de salvar el jardí. 

Això no obstant, atès que s’aprovarà aquest PMU, entenen que s’ha de fer un pla 
especial per a la preservació dels verds dels nuclis històrics i evitar que torni a 
passar un fet com aquest. 

 
El Sr. Mulleras indica que, vistos els informes de plantejament i la resta 

d’informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient, el posicionament del seu 
grup serà favorable en aquest punt. 

 
El Sr. Garganté expressa el vot contrari del grup de la CUP. 
 
La Sra. Sanz precisa que existeix una normativa específica que s’ha de complir, i 

remarca que aquest PMU està impulsat per un privat. 
Aprofita per animar els grups municipals a presentar al·legacions a aquesta 

mena de plans a fi que els promotors i responsables puguin respondre a totes les 
qüestions plantejades. 
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S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i 
Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha 
i Rovira. 

 
c) Proposicions 
 
Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 
 
Pp 1. El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern rectifiqui el seu 

posicionament respecte les noves directrius que de forma unilateral ha establert 
per a la redacció dels avantprojectes de cobertura de la Ronda de Dalt, retornant a 
les que s'acordaren amb els veïns. 

 
La Sra. Fandos dóna la benvinguda a aquesta sessió als representants de les 

cinc entitats de la Vall d’Hebron, als quals els agraeix la paciència. 
Manifesta que avui, com ara fa un mes, tornen a portar al Ple una proposició 

sobre la ronda de Dalt. Recorda que en la primera ocasió van dir que celebraven 
que el govern ja hagués convocat la comissió de seguiment, a la qual van assistir 
el dia previst esperançats que es redrecés la situació, altrament, però, s’hi va 
posar damunt la taula un canvi radical de les directrius per a la redacció de 
l’avantprojecte de cobertura de la ronda de Dalt. 

Per aquest motiu justifica tornar a portar avui al Ple una proposició en la 
mateixa línia, amb la voluntat que el govern rectifiqui i que reprengui el projecte 
original. 

Discrepa amb els arguments expressats pel govern en aquella sessió per 
justificar el canvi de directrius, entre els quals que es tractava d’un projecte del 
govern anterior consensuat en el darrer moment amb una intenció electoralista; 
altrament, replica que va ser fruit de la insistència dels veïns manifestada la 
primavera de 2014. Igualment, nega que el projecte consensuat fos de cobriment 
de tota la ronda, sinó del 70%, tot i que el que avui proposa el govern només en 
cobreix el 20%. 

Es mostra en desacord, també, amb l’argument que el projecte afectés el metro 
i no garantís la circulació per la ronda. 

Per tot plegat, demana al govern que reprengui el projecte original, en el qual es 
contemplava la cobertura del 70% de la ronda en el tram entre el carrer de Jericó i 
l’entrada principal del complex hospitalari de la Vall d’Hebron, metre que en el que 
ara es proposa la cobertura s’ha desestimat i, en comptes, es proposa la 
instal·lació de passarel·les, un tipus de solució que ja fa anys que s’havia 
descartat. Igualment, assenyala que en el tram entre Montbau i el parc de la Vall 
d’Hebron es preveia fer-hi un túnel de 250 metres, metre que el govern opta per 
un calaix, de com a mínim dues alçades, que suposa arribar a l’altura dels tercers i 
quarts pisos de les vores de la ronda. 

Considera que el govern podrà reflexionar a fi de tornar al projecte inicial, que 
es pot dur a terme amb un pla d’etapes; i entén que la importància d’aquesta 
actuació estratègica requereix que es faci bé i no posant pedaços. 

 
El Sr. Alonso saluda també els representants dels veïns de la Vall d’Hebron. 
Addueix que amb la qüestió del cobertura de la ronda de Dalt han pogut 

constatar amb claredat la manera de governar de Barcelona en Comú, en contra 
dels veïns i en contra dels representats dels grups polítics elegits 
democràticament. Justifica aquesta asseveració perquè, durant el 2015, s’ha estat 
prometent als veïns que es cobriria la ronda de Dalt en unes condicions 
determinades i, tot de sobte, el govern compareix amb una proposta tancada i 
totalment diferent a la prevista, que trenca amb les expectatives creades fins 
llavors.  
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Remarca que a això s’hi suma que la proposta original de cobertura de la ronda 
ha estat la més votada en el procés participatiu del PAM, i el govern l’ha refusada 
sense contemplacions. Observa, però, que ara el govern tracta de matisar i 
maquillar la seva decisió, cosa que no fa minvar la indignació de les associacions 
de veïns, que van deixar plantada l’Alcaldessa en la darrera sessió de la comissió 
de seguiment. 

Pel que fa a l’afirmació que l’acció del govern va en contra dels grups polítics, la 
justifica perquè el govern no els ha tingut en compte per res, i assenyala que s’han 
assabentat de les seves propostes pels mitjans de comunicació, i fins que el 
conflicte no ha esclatat a escala mediàtica, el govern no s’ha molestat a explicar-
los res. 

Per tot plegat, en nom de Ciutadans demana al govern que rectifiqui i canviï la 
seva manera de gestionar aquesta i altres qüestions ciutadanes. 

Reconeix que les xifres per a la cobertura de la ronda de Dalt són inabordables 
per a les finances municipals en una sola legislatura, i ni les inversions de quatre-
cents milions d’euros per al projecte inicial, ni els dos-cents milions de la versió de 
mínims que proposa el govern, són abastables en un mandat, motiu pel qual 
subratlla que és indispensable buscar consensos i prioritats. Reclama al govern, 
per tant, que es posi a treballar per buscar-los i assolir-los entre els veïns i els 
grups polítics a fi d’establir prioritats, fixar calendaris realistes i fer de la cobertura 
de la ronda de Dalt un projecte de ciutat. 

Pels motius que acaba d’expressar anuncia el vot favorable a la proposició. 
 
El Sr. Coronas saluda els representants de les cinc associacions de veïns dels 

encontorns de la ronda de Dalt, que coneixen de fa anys; uns veïns i veïnes que se 
senten enganyats amb raó. En aquest sentit, fa avinent que els estudis que ha 
presentat el govern no són una situació de partida, sinó un retrocés evident quant 
a la feina prèvia. 

Remarca que el govern ha obviat allò a què sempre apel·la, la participació 
ciutadana, i els resultats de les votacions del PAM. I, a més, li retreu que hagi 
donat instruccions polítiques perquè Bimsa desestimi uns estudis que abans havia 
donat per bons, a fi que adapti els estudis al seu full de ruta particular. 

Considera que no són ni els tècnics ni els polítics els qui han de tenir la 
prepotència de voler-ho canviar tot unilateralment; i remarca que l’actuació a la 
ronda de Dalt és un projecte de ciutat, que afecta equipaments universitaris, 
hospitalaris, esportius, educatius, sanitaris, hotelers, alimentaris, lúdics, de 
patrimoni i residencials connectats pel metro i situats als peus del parc natural de 
Collserola. Destaca que tot plegat conforma un eix cívic de primer ordre, sense 
comparació en el nord de la ciutat. Per tant, consideren que hi cal un projecte 
avançat que valori raonadament els costos, perquè allò que no és honest és 
valorar-los amb estudis previs. 

Destaca, sobretot, que és essencial fer una estimació dels beneficis que 
significaria per als deu barris afectats directament per la cobertura, però també per 
a la resta de la ciutat, ja que la potencialitat és enorme. 

Considera inadequada la qualificació d’empresa faraònica que el govern aplica a 
la cobertura de la ronda, ja que una intervenció amb uns beneficis tan directes 
sobre el benestar de moltes persones no pot rebre aquesta qualificació d’evidents 
connotacions negatives. 

I suggereix d’aprofitar la capacitat dels autors, redactors i supervisors i directors 
del projecte per elaborar un pla d’inversions a mitjà i llarg termini, tal com s’ha 
estat capaç de fer-ho en altres àmbits, com demostra el Compromís per Glòries. 

Subratlla que els veïns i les veïnes estan disposats a parlar-ne i els grups també, 
i que només hi falta el govern. 

 
El Sr. Fernández Díaz se suma a la salutació als representants dels veïns 

presents al Ple. 
Avança, tot seguit, el vot favorable a la proposició; i apunta que allò que 

s’haurien de preguntar en primer lloc és què ha canviat les darreres setmanes 
quant a aquest assumpte.  
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En aquest sentit, precisa que no ha canviat la majoria del Plenari del Consell 
Municipal que vol la cobertura de la ronda de Dalt en els termes en què es va 
plantejar originalment. Altrament, aquestes darreres setmanes ha canviat el criteri 
del govern quant a la cobertura respecte al que havia defensat sempre; i afegeix la 
possibilitat que aquest criteri darrer, amb l’entrada del PSC al govern, torni a 
canviar avui. Per tant, considera indispensable que aquest grup, ja com a part del 
govern, es posicioni clarament en aquest assumpte, si amb l’oposició, que defensa 
avui el mateix que ha defensat sempre quant a la cobertura, o bé es rectifica ell 
mateix i ara que és al govern renuncia a defensar-la, oblidant que havia fet 
bandera de la cobertura com a projecte de ciutat. 

Confia, tanmateix, que l’entrada del PSC al govern no serveixi per blindar encara 
més el rebuig a la cobertura de la ronda, sinó per modificar-lo. 

 
La Sra. Lecha recorda que la ronda es va fer per als esdeveniments del 1992 a 

Barcelona amb caràcter provisional que encara s’arrossega a dia d’avui. 
Reconeix que la cobertura de la ronda de Dalt no és la solució a tots els 

problemes, com sí que ho seria una xarxa de transport públic prou eficient per 
evitar que milers de vehicles hi hagin de travessar cada dia la ciutat i, per tant, 
que justifiquin l’existència de les rondes; i precisa que hauria de ser una xarxa que 
arribi arreu i gratuïta. Admet que això no significa que no s’hagi de cobrir la ronda 
de Dalt, i fa notar que el govern s’escuda en la necessitat d’un nou model de 
transport per no fer-ho. 

Observa, però, que si en vint anys de governs socialistes no es va cobrir la 
ronda, ara no és creïble que ho facin en menys de quatre. 

Fa notar que el primer any de la Sr. Vidal al capdavant de l’àmbit de mobilitat 
ha seguit la mateixa dinàmica que la resta de governs, i no creu que la cosa pugui 
canviar ara amb el PSC com a garant del continuisme. Remarca que va ser aquesta 
formació la promotora de les rondes i de l’urbanisme olímpic, i posa com a 
exemple Jordi Borja, un dels impulsors de la configuració del model actual. 

Considera que no és estrany, doncs, que no es plantegi una esmena a 
l’urbanisme del 92 perquè ningú no mossega la mà de qui li dóna el menjar. 

Subscriu que cal la cobertura de la ronda, i reclama una resposta per als veïns 
que fa vint-i-tres anys que lluiten per aquest objectiu; altrament, nega 
taxativament que s’hagin d’aplicar els acords PSC-CiU, ja que les darreres 
experiències en aquesta línia els han portat a l’esvoranc del Carmel o als anys de 
tancament de la plaça Sanllehy per la construcció d’una estació de metro que mai 
no ha arribat. 

Creu que seria intolerable que després de vint-i-tres anys s’iniciessin les obres i 
que no es puguin acabar per culpa d’un 3% o un 10%. 

Reconeix que amb la cobertura de la ronda no quedarà tot solucionat perquè, 
insisteix, sense un model de transport que fomenti l’abandonament del vehicle 
privat només serà un pedaç i manté el fet de moure’s com una activitat 
insostenible. En aquest sentit, fa notar que els gasos que s’emetin en el túnel 
projectat també aniran a parar als pulmons dels residents. 

Proclama que l’objectiu ha de ser acabar amb el transport privat, però mentre 
no hi hagi voluntat per fer-ho, entén que cal vetllar perquè els veïns i veïnes deixin 
de respirar fums tòxics o tinguin un mur de deu metres d’altura davant de casa. 

 
El Sr. Modol també saluda els veïns de la ronda de Dalt, als quals reitera el 

compromís del PSC per la cobertura, expressat en aquest mandat i en anteriors. I 
posa en relleu que les parts de les rondes que s’han cobert al llarg dels anys ho 
han estat en governs municipals del PSC. 

Altrament, diu que entenen que el grup de CiU fa un exercici de cinisme 
proposant una rectificació d’un procés obert, d’uns projectes en fase d’elaboració i 
que van en la línia de garantir una inversió de quinze milions d’euros, assolida per 
consens.  

Remarca que les rectificacions urbanístiques durant el mandat de CiU van 
suposar endarrerir cinc anys les obres de Glòries i cinc anys les del calaix de les 
vies de Sants; per tant, sospita que ara pretenen també endarrerir les de la ronda 
de Dalt perquè no assumeixen que la iniciativa no sigui seva. 
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Acusa el govern de CiU d’haver arruïnat la plaça de Les Glòries, d’haver 
multiplicat per deu el cost dels túnels de Glòries i haver deixat la ciutat en doina 
gràcies a la seva indecisió i al seu tacticisme polític d’arribar i canviar les coses; i 
reclama que no traslladin responsabilitats a qui no les té. 

Reitera que el seu grup defensa la cobertura, i subratlla que han arrencat quinze 
milions més d’euros del pressupost, i ara que són al govern maldaran perquè 
s’executin. Confirma que tenen el compromís de Barcelona en Comú per tirar 
endavant la cobertura; i assegura que són conscients de la importància de la 
inversió de més de dos-cents milions d’euros, i que així ho han comunicat als veïns 
amb els quals estan en contacte permanent. 

 
La Sra. Sanz dóna la benvinguda als representants de les associacions de veïns 

del Districte d’Horta-Guinardó, i afirma que el govern municipal no ha deixat mai 
de treballar per aconseguir i tirar endavant consensos que facin possible aquest 
projecte.  

Precisa que en la comissió de seguiment que ha esmentat la Sra. Fandos van 
plantejar diferents propostes –cap avantprojecte– en la línia de fer possible el 
projecte de cobertura amb una inversió de més de dos-cents milions d’euros. 

Lamenta que el grup de CiU no hagi tingut la voluntat de transaccionar la 
proposició a fi de guanyar-la àmpliament; considera que aquesta actitud té poc a 
veure amb els aspectes que el Sr. Trias sempre posa en valor de la seva formació, 
que qualifica de dialogant, de mà estesa i que pensa en propostes en benefici de la 
ciutat. 

Considera que el grup proposant és conscient que el millor per als veïns i veïnes 
del Districte és aconseguir un acord de màxims per impulsar el projecte; i apunta 
que ja han establert un acord amb el grup del PSC que concreta una aportació per 
fer possible la cobertura. 

Justifica que el govern no votarà en contra de la proposició i s’abstindrà per tots 
els motius que acaba d’exposar i amb l’objectiu de continuar dialogant i treballant 
amb els veïns i els veïnes i els grups municipals. 

Finalment, reitera el compromís que el projecte de cobertura tiri endavant, però 
fent-ho correctament, i recorda que la ciutat té molts dèficits històrics i que aquest 
n’és un. Admet que els veïns tenen tot el dret a estar enutjats perquè fa massa 
temps que esperen, però també han d’entendre que un acord d’aquesta magnitud 
no és senzill. 

 
La Sra. Fandos observa que si els veïns haguessin estat d’acord amb la proposta 

del govern municipal, el seu grup no hi tindria res a dir. Altrament, fa avinent que 
en assabentar-se de les intencions del govern, les van qualificar, com a terme més 
suau, d’ambigües. 

Agraeix, però, l’abstenció del govern en aquesta proposició, que al seu parer 
reflecteix la voluntat de tornar-s’ho a mirar. Tanmateix, retreu al Sr. Mòdol les 
seves acusacions contra CiU d’haver-se carregat Les Glòries, quan la realitat és 
que van desencallar un seguit d’estructures, com el tambor, que feia anys que 
restaven oblidades. 

Dit això, recorda que van demanar al govern que valorés les fases de cobertura 
de les rondes, que les canviés, si esqueia, ja que els veïns hi estaven disposats; és 
a dir, amb aquesta proposició demanen de tornar a l’acord consensuat amb els 
veïns. 

Remarca que qui ha canviat de plantejament d’una sessió a l’altra de la comissió 
de seguiment ha estat el govern, i reitera la demanda que rectifiqui, i que respecti 
sobretot que la de la cobertura de la ronda ha estat la proposta més votada en la 
consulta del PAM. 

 
El Sr. Alonso precisa, quant a la proposta de Barcelona en Comú, que d’una 

proposta de dos-cents milions d’euros, només pressupostar-ne quinze per als 
propers tres anys és pràcticament irrellevant. Consideren que es tracta d’un import 
molt insuficient, i demanen que s’incrementi. 

Pel que fa a la intervenció del grup del PSC, fa notar que reflecteix un canvi de 
discurs coincident amb l’assumpció de responsabilitats al govern. Precisa que ara 
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defensa el projecte actual en la qual ha desaparegut la cobertura de diversos 
trams. 

 
El Sr. Coronas, dirigint-se a la Sra. Sanz, diu que el projecte que el govern vol 

tirar endavant no és el que volen cinc associacions de veïns dels barris afectats. 
Ratifica que estan absolutament a favor de la proposició presentada per CiU, 

que és la que defensen els veïns i les veïnes, que volen començar a parlar a partir 
dels estudis inicials i no pas dels que s’ha tret de la màniga el govern sense 
consultar ningú. Subratlla que aquests veïns volen arribar a acords, disposats a 
esmerçar els anys que convingui per a la cobertura. Per tant, demana que se signi 
un compromís veïnal i polític, tal com s’ha fet en altres projectes. 

 
El Sr. Fernández Díaz indica que al grup del PSC encara li resta un minut 

d’intervenció per posicionar-se, per expressar si, ara des del govern estant, ratifica 
el compromís signat per tots els grups municipals el mandat passat quant a la 
cobertura de la ronda de Dalt i, alhora, assegura que no consentirà les retallades 
que proposa Barcelona en Comú. 

Demana a la Sra. Sanz que avanci un pla d’etapes, la calendarització i 
l’assignació pressupostària que defensa el govern.  

 
La Sra. Lecha confirma que el seu grup s’abstindrà. 
 
El Sr. Mòdol afirma que no cauran en la trampa política que se’ls vol parar, i 

tampoc menysprearan la feina de l’actual equip de govern ni la de l’anterior, com 
tampoc, i sobretot, les reivindicacions veïnals. 

Assegura que el seu grup sap de què parla, i avança que durant el mandat es 
farà una cobertura de la ronda per valor de quinze milions d’euros. 

Lamenta, però, que hi hagi qui vulgui treure rèdit polític d’una situació de 
descontentament parcial dels veïns, i confirma, doncs, que tenen el compromís 
ferm de cobertura de la ronda, no només de paraula com altres, i que els veïns ho 
comprovaran abans que finalitzi el mandat. 

 
La Sra. Sanz reitera que tenen una proposta damunt la taula de quinze milions 

d’euros per poder començar; afirma que tenen la voluntat de treballar amb els 
veïns i les veïnes a fi de buscar la millor solució a unes problemàtiques que fa 
massa temps que s’arrosseguen; i posa en valor que, per primera vegada, tenen 
un compromís econòmic cert; i avança que tindran ocasió de parlar amb els veïns i 
els grups municipals de fases, imports i calendaris. 

 
La Sra. Fandos fa avinent al Sr. Mòdol que l’única cosa que avui quedarà clara 

als veïns és la renúncia del PSC. Afegeix que també són conscients que els governs 
socialistes a la ciutat no van fer cap intervenció a la ronda, i fa notar que la seva 
entrada al govern contribueix novament a aturar un projecte consensuat. 

 
S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb divuit abstencions –

emeses pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, 
Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i 
també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira– i vint-i-tres vots a favor de la 
resta de membres del Consistori. 

 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Pp 2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Que per nous acords de govern, 

que suposen una nova distribució de competències: - Es designi un regidor 
responsable de seguretat. - Que davant la manca de lideratge i suport dels caps 
policials davant la situació que estan vivint els agents, es procedeixi al cessament 
del Cap de la Guàrdia Urbana. - Que el Pla Director de Seguretat de Barcelona 
compti a més a més de les aportacions tècniques, amb la participació dels sindicats 
i de tots els grups municipals amb representació al consistori i que s'aprovi per 
majoria absoluta del Plenari del Consell Municipal. 
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El Sr. Sierra saluda el públic assistent a aquest Ple, especialment els 

representants de la Guàrdia Urbana. 
Seguidament, fa notar que la sessió d’avui no ha estat l’única en què 

l’Alcaldessa ha intervingut per tractar assumptes de seguretat, però remarca que 
ho fa obligada pel ROM, com va ser quan va intervenir, arran d’un prec del seu 
grup, per defensar el no-cessament del comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens. 

Observa que avui ha intervingut novament, i que ha fet una intervenció llegida 
en contra del que és la seva pràctica habitual, posant de manifest una total 
despreocupació per la seguretat de la ciutat.  

Justifica la presentació d’aquesta proposició, doncs, per aquesta actitud de 
l’Alcaldessa envers la seguretat urbana i en què, d’una banda, li demanen que 
cessi com a cap de la Guàrdia Urbana i que nomeni un regidor que s’ocupi de debò 
d’aquest àmbit. Puntualitza que no es tracta d’una petició arbitrària, i que ja la van 
argumentar amb motiu de la demanda de dimissió del comissionat, sinó que es 
basa en la trajectòria de l’any de mandat en què més quaranta agents de la 
Guàrdia Urbana han resultat ferits en enfrontaments amb venedors ambulants 
il·legals i tres civils agredits en aquests enfrontaments; perquè el govern municipal 
ha llevat l’autoritat al cos, i li hi ha ordenat de no intervenir en els incompliments 
flagrants de l’ordenança de civisme; i pel malestar que expressa la Guàrdia 
Urbana, atès que el govern no només no es preocupa pels agents agredits, sinó 
que fins i tot s’extralimita en les seves funcions interessant-se pel procés judicial 
contra venedors il·legals detinguts. 

Pregunta a l’Alcaldessa si ha parlat amb els membres de la Guàrdia Urbana que 
controlen els accessos als edificis consistorials; si es va adonar que hi havia un 
venedor ambulant il·legal manifestant-se davant la porta de l’Ajuntament, i que 
per ordre del Sr. Recasens no es va fer cap acció perquè marxés. 

Reclama que l’Alcaldessa cessi com a responsable de seguretat també perquè 
Barcelona ha esdevingut una ciutat okupes friendly, entre altres motius perquè 
l’Alcaldessa de la primera ciutat de l’estat en qualitat de vida apareix en vídeo 
ocupant un habitatge, informant d’ocupacions, o paga el subministraments de 
serveis del Banc Expropiat de Gràcia, fets que comporten inevitablement un efecte 
crida. Recrimina que aquest efecte crida es posarà de manifest els proper dissabte 
novament a Gràcia, on acudiran ocupes de tot Europa. Acusa l’Alcaldessa de 
permetre el saqueig de comerços, que es cremin contenidors, desordres públics 
que impedeixen la vida normal dels residents, mentre manté la Guàrdia Urbana 
aquarterada, desoint la col·laboració que han reclamat els mossos d’esquadra. 

Pregunta quant costaran aquests desordres amb la consegüent destrossa de 
mobiliari urbà; qui pagarà als veïns els vidres trencats dels comerços o els vehicles 
cremats, que no cobreixen les assegurances. 

Atribueix a l’Alcaldessa la responsabilitat d’aquesta situació i li torna a demanar 
que nomeni un regidor que s’encarregui de la seguretat. 

Afegeix, en referència al Pla director de la Guàrdia Urbana, que el grup del PSC 
va manifestar en el Ple del mes passat que volien que es fes amb consens i que 
s’aprovés al Ple, però que posterior va transaccionar amb el govern que no calia. 

Recorda, també, que el seu grup ha fet diverses propostes en comissió, com ara 
l’increment de la ràtio de la guàrdia urbana fins a 4,1 per cada mil habitants que 
és el que marca la UE, i que es va votar favorablement. Igualment, reclama que és 
doti la guàrdia urbana de més mitjans si el que es vol és un cos de proximitat. 

Finalment, argumenta que si aquest Pla director ha de regir durant més d’un 
mandat cal, com a mínim, el vot favorable de vint-i-un regidors d’aquesta cambra, 
és a dir, majoria. 

 
El Sr. Forn observa que hi ha diverses propostes en la proposició de Ciutadans, i 

que no les valoraran totes de la mateixa manera. Tanmateix, afirma que 
comparteixen la voluntat que es designi un representant de seguretat. Considera, 
en aquest sentit, que han expressat a bastament la necessitat de dirigir la Guàrdia 
Urbana amb coneixement, que s’elimini la desconfiança i conflictivitat que existeix 
entre el govern i aquest cos. 
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Remarca, doncs, que mai no s’havia produït una situació com l’actual i entenen 
que transcorregut un any de mandat és bon moment per començar a prendre 
mesures. Manifesta, però, que s’ha de veure si el nomenament d’un regidor de 
l’àrea resol la situació. 

Reconeix que allò que és evident és que les coses no s’han fet bé, i que cal 
recuperar la confiança del cos de la Guàrdia Urbana. 

Discrepa, però, amb la segona part de la proposició, que demana el cessament 
del cap de la Guàrdia Urbana, motiu pel qual hi votaran en contra. Recorda que 
l’actual cap del cos va ser nomenat durant el mandat anterior per l’alcalde Trias, i 
assegura que hi tenen plena confiança, com també en els comandaments i els 
agents. Posa en valor que el Sr. Evelio Vázquez ha treballat sempre amb eficàcia i 
dedicació, i amb uns grans resultats fruit de la tasca de tot un equip que ha 
encapçalat molt positivament. 

Entén que demanar aquest cessament tampoc no és funció del Ple perquè no és 
el debat polític que ho ha de decidir, i en tot cas és competència del govern 
municipal. 

Quant al Pla director, indica que ja han expressat la seva opinió en aquesta 
mateixa sessió i que, per tant, no la repetirà. 

El Sr. Coronas anuncia que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposició, 
tot i que poden estar d’acord amb el primer punt que demana la designació d’un 
regidor o regidora responsable de seguretat, ja que és evident que l’Alcaldessa no 
arriba a tot arreu, sobretot en el cas d’un àmbit que demana molta dedicació atesa 
la intensitat dels esdeveniments. Per tant, entén que el càrrec no li permet 
dedicar-se com caldria a supervisar políticament i directament aquesta qüestió. 

Considera que quan no hi ha un responsable polític directe, altres regidors del 
govern acostumen a fer ingerències o declaracions que posen en qüestió la feina 
del comissionat de seguretat en avall. Remarca que tot i que sempre han constatat 
la voluntat de dialogar i d’arribar a acords s’adonen que, finalment, hi ha desordre 
i descoordinació fruit d’ingerències polítiques entre l’Alcaldessa i el comissionat.  

D’altra banda, manifesta que discrepen totalment amb la demanda de dimissió 
del cap de la Guàrdia Urbana; addueix que han sentit moltes vegades el grup de 
Ciutadans demanant cessaments i dimissions, requeriments que no regeixen per a 
la seva formació. 

Insisteix que les coses funcionen bé a la Guàrdia Urbana del comissionat en 
avall, i que si hi ha disfuncions responen a la irresponsabilitat política en l’àmbit de 
la seguretat. 

Quant a la necessitat de votar el Pla director de Seguretat al Ple, es remet als 
arguments que ja han expressat en altres ocasions en el sentit que no ho 
consideren necessari, ja que el govern ha de demostrar que practica polítiques de 
seguretat d’esquerra. 

 
El Sr. Fernández Díaz afirma que el seu grup comparteix el rerefons de la 

proposició de Ciutadans, especialment la necessitat que el govern de la ciutat 
assigni un regidor per a les competències pròpies de la regidoria de seguretat. 

Igualment, diu que donen suport al punt tercer relatiu a què en la configuració 
del Pla director de Seguretat s’hi puguin incorporar les observacions dels grups 
municipals i dels sindicats policials, així com que aquest pla hauria de ser ratificat 
pel Ple i no per un decret d’Alcaldia. 

Altrament, manifesta que discrepen amb la petició de cessament del cap de la 
Guàrdia Urbana. Reconeix que el seu grup no li va agradar quan l’alcalde Trias, 
amb les maneres emprades a l’inici del mandat anterior, va procedir al cessament 
de l’anterior cap del cos, i diu que no vol entrar a valorar si era justificat o no, i 
només qüestiona la forma, que no va fer cap bé al cos de la Guàrdia Urbana. 

En conseqüència, creu que ara com llavors és un error demanar el cessament 
del cap de la Guàrdia Urbana, atès que, d’entrada, crearia una distorsió de la 
conjuntura quant a polítiques, problemes i la gravetat de la situació de la seguretat 
i la convivència a la ciutat; en segon lloc, al·lega que podria obrir escletxes o fins i 
tot divisions en el si de la Guàrdia Urbana i, a més, perquè considera que cal 
acabar és amb la fustigació de la guàrdia urbana, en moltes ocasions des del 
mateix govern o el seu entorn, lamentablement. Addueix que si cal cessar alguna 
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cosa és la retirada d’acusacions a presumptes implicats en desordres públics i 
incidents violents, com ha fet aquest ajuntament amb fins a divuit personacions. 

Insisteix que si alguna cosa ha d’acabar és permetre i consentir el top manta 
com fa l’Alcaldia, atès que es tracta d’una activitat il·legal que s’expressa de 
manera violenta; així com també cal acabar amb la violència dels ocupes i la 
indefensió dels veïns i comerciants. 

Per tant, anuncia que per totes les raons que acaba d’exposar el seu grup farà 
una abstenció, ja que consideren que ara no és el moment d’obrir un debat sobre 
el comandament de la Guàrdia Urbana. 

 
El Sr. Garganté indica que, atès que el regidor de Ciutadans fa de portaveu del 

Sapol, ell ho farà del Sindicat Popular de Venedors Ambulants i llegirà el comunicat 
següent: 

“Ahir, dimecres 18 de maig, cap a les 14h hi va haver un aldarull entre un grup 
petit de venedors ambulants i la policia. Això no va sorgir del no-res. Va ocórrer 
després de diverses setmanes de repressió en la parada de metro de Besòs Mar i 
fora del metro de Barceloneta. Allà, la policia urbana i la secreta intenten capturar-
nos i decomissar les nostres pertinences, acompanyant sempre les seves 
actuacions d'insults i provocacions agressives, violant la nostra dignitat i la nostra 
llibertat de circulació i perseguint-nos pels carrers amb porres extensibles, com si 
fóssim animals. 

Aquell dia, un grup de sis companys van ser rebuts literalment a cops en sortir 
del metro. Quan els policies van intentar treure'ls les seves pertinences, en el 
forcejament van aconseguir aïllar un dels companys que va rebre més patacades. 
Ell es va defensar tornant un cop a un dels policies que li pegava. Després, es van 
apropar altres companys per emportar-se'l i calmar les coses. I ho vam fer perquè 
sabem que aquestes imatges beneficien sobretot la policia, els mitjans que ens 
criminalitzen i els polítics que volen rendibilitzar-lo. 

Les imatges en els mitjans de comunicació policial sempre tenen un biaix racista 
i classista. Se'ns presenta com si els africans fóssim naturalment violents, 
agressius, com a bàrbars, que no pensem i que tot ho arreglem a cops. 

Les imatges que s'estan emetent, on un company colpeja un policia, cal aclarir 
que estan tallades o editades. No treuen la primera part, que és quan els policies 
colpegen durament els nostres companys, que sortien del metro. Que mostrin el 
vídeo complet. 

També volem dir que fa molt temps que la violència exercida contra nosaltres 
s'ha acceptat com una cosa natural. Mai no interessa a ningú. Mai no surt en els 
mitjans. No hi ha polítics que ho denunciïn indignats. Tenim desenes de companys 
amb cames i mans trencades pels operatius policials. 

Aquesta repressió diària produeix un malestar que nosaltres intentem organitzar 
de forma constructiva, però no podem controlar tothom. Hi ha persones que estan 
molt fartes i la policia sap qui són i com provocar-les. Nosaltres sabem que 
s'apropa l'estiu i s'apropen les eleccions, i que existeixen grups polítics que ens 
volen convertir una vegada més en “el tema de l'estiu” perquè els produeix més 
vots. Això inclou la policia, que porta molt temps utilitzant la nostra precarietat per 
atacar l'Ajuntament i provocar un conflicte obert i permanent. Pensem que estan 
preparant el terreny per a la mà dura i volen convèncer l'opinió pública que una 
mica més de repressió és necessària. No ho permetrem. 

Des del sindicat creiem que la violència no resol els problemes socials, els 
agreuja, i també creiem que la policia té molts mitjans i poder per exercir i 
promoure-la cap a nosaltres de manera permanent, i rendibilitzar-la perfectament. 
S'aprofiten de la nostra vulnerabilitat i sabem que aquestes setmanes intentaran 
novament parar-nos trampes, però no hi caurem. 

Sobreviure no és delicte, ser manter tampoc.” 
Llegit el comunicat, anuncia el vot en contra de la proposició i exigeix, en nom 

de la CUP la immediata posada en llibertat de Sidi Moctar. 
 
La Sra. Andrés anuncia que el seu grup no donarà suport a la proposició, en 

primer lloc, perquè l’organigrama és competència del govern i en aquest cas ha 
decidit que l’Alcaldessa sigui la màxima responsable de les polítiques de seguretat, 
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assistida pel Comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, amb una trajectòria 
professional en la matèria que l’avala i que és reconeguda internacionalment, i que 
està convençuda que serà capaç de millorar l’abordatge de la política de seguretat 
a Barcelona. Per tant, confirma que el comissionat té tot el suport i reconeixement 
del grup del PSC. 

En segon lloc, argumenta que tampoc no poden avalar aquesta proposició 
perquè demana el cessament del cap de la Guàrdia Urbana, el Sr. Evelio Vázquez, 
al qual també valoren molt positivament i li fa avinent el seu reconeixement i 
suport, que fa extensiu a tots els caps del cos i al Sr. Samsó. 

Finalment, també justifica el vot negatiu perquè la proposició demana aquest 
cessament en funció d’una visió molt simplista de la seguretat, i remarca que es 
tracta d’un concepte que abasta més enllà de l’àmbit d’allò il·lícit, i aplega aspectes 
com les relacions de convivència, la qualitat de l’entorn urbà, l’ús de l’espai públic, 
la inclusió social i, evidentment, els delictes. 

Afirma que no volen abocar la responsabilitat de la seguretat de la ciutat 
estrictament a la Guàrdia Urbana, i entén que s’hi han d’implicar tots els serveis de 
la casa, així com tots els grups polítics. 

 
El Sr. Pisarello qualifica de demagògica, extremista i irresponsable la intervenció 

del Sr. Sierra, actitud que l’ha portat a quedar-se ben sol. Addueix que, tot i que 
ho pretén, no arriba a l’altura de les intervencions del Sr. Fernández Díaz quant a 
l’ús de frases enginyoses i acudits. 

Considera que insistir a demanar que l’Alcaldessa prengui la paraula en aquest 
cas és sobrer, atès que ja ha pres la paraula en presentar el Pla director de la 
Guàrdia Urbana i respondrà un prec en aquesta línia més endavant.  

Reitera els arguments que ja han expressat en altres ocasions, ja que no és el 
primer cop que el grup de Ciutadans planteja d’una manera extremista qüestions 
d’aquesta mena en les comissions i al Ple. Així, respon que l’opció del govern va 
ser el nomenament d’un comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens, i confirma que 
estan plenament satisfets amb l’elecció atesa la gran experiència del comissionat 
en l’àmbit de la seguretat, i un currículum reconegut fins i tot per forces d’oposició 
d’aquest consistori. 

Fa notar que el debat sobre el futur de la Guàrdia Urbana mai no s’havia 
plantejat com ara, motivat per la presentació del Pla director que planteja com ha 
de ser el cos en el futur i que s’obre a la participació dels treballadors de la 
Guàrdia Urbana, les forces polítiques municipals i els sindicats, que demostra el 
grau de compromís del govern municipal en aquest aspecte. 

En conseqüència, manifesta que no comprenen la demanda de dimissió del cap 
de la Guàrdia Urbana; si es tracta d’un intent de desestabilitzar el cos, o respon a 
una determinada estratègia electoral, però fa notar que cap dels grups del 
consistori, ni tan sols els més ideològicament propers a Ciutadans, ha entès el 
motiu d’aquesta demanda. 

Finalment, confirma que no tenen cap problema a sotmetre a debat el Pla 
director que avui han presentat, ja que ha de ser una eina dialogada i participada 
per molts agents de la ciutat; reitera que el debatran tant com faci falta, i posa en 
valor que ja ha comptat amb la participació de més de dos-cents trenta agents del 
cos, i que es pot continuar discutint a hores d’ara. 

Per tant, fa avinent al Sr. Sierra que si vol repensar la seva actitud està convidat 
a intervenir en el debat. 

 
El Sr. Forn replica al Sr. Pisarello que no és la primera vegada que es planteja 

un debat sobre la Guàrdia Urbana, i recorda que durant el mandat passat es van 
presentar el Pla de Seguretat i el Pla de Bombers, que es van aprovar al Ple amb el 
consens de tots els grups i dels sindicats, que destaca com una diferència 
important amb el Pla que avui ha presentat el govern. Puntualitza que es va 
presentar al Ple quan ja tenia el suport de tothom, no per començar un debat com 
avui. 
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La Sra. Andrés subscriu la proposta del govern que aquest Pla director sigui un 
punt de partida i convida els grups a participar-hi, per responsabilitat política i en 
favor de la ciutadania. 

 
Es rebutja la proposició / declaració de grup en debat amb trenta-tres vots en 

contra –emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. 
Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí 
i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Bosch, Coronas i 
Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. 
Andrés i Ballarín, i també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira–, tres 
abstencions –emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller–, i cinc 
vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Pp 3. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. L'Ajuntament de Barcelona, dins 

el marc de la Carta Municipal de Barcelona, es compromet a que els salaris del 
personal al servei de l'Ajuntament en cap cas siguin inferiors als mil euros 
mensuals. 2. Adoptar mesures normatives que incentivin les empreses 
subcontractades o receptores de recursos de l'Ajuntament de Barcelona a adoptar 
el salari mínim de mil euros entre el seu personal contractat. 3. Endegar un procés 
de treball i negociació amb els agents socials i econòmics de la ciutat per tal de 
marcar un pla d'acció per assolir un salari mínim de mil euros, així com estudiar la 
introducció d'ajudes a les empreses que millorin les condicions salarials dels seus 
treballadors. 4. Afavorir mesures encaminades a l'adopció d'un Salari Mínim de 
Ciutat, com a pas pioner per arribar a assolir un acord de país en termes d'un 
salari mínim de mil euros. 5. Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, 
a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i 
a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

 
El Sr. Bosch justifica la proposta d’un salari mínim de 1.000 euros sobretot per 

decència, i perquè consideren que a la ciutat no hi ha d’haver salaris de misèria. 
Precisa que actualment el salari mínim interprofessional que regeix a l’estat 
espanyol és de 655 euros mensuals, que li sembla una vergonya, ja que resulta 
evident que no es pot viure amb dignitat amb aquesta quantitat, molt menys 
encara una família. 

Afegeix que la proposta respon també a la voluntat de ser europeus, ja que la 
Carta Social europea recomana que un salari mínim s’aproximi al 60% dels salaris 
mitjans, percentatge d’on surten els 1.000 euros mensuals que reivindiquen. 
Continua argumentant que incrementar el salari mínim actual fins als mil euros 
tindria resultats positius; apunta que s’han fet diversos estudis que així ho avalen, 
com el que va encarregar l’Àrea Metropolitana, en el qual experts mundials 
asseguraven que l’augment gradual fins als mil euros no feia disminuir l’activitat 
econòmica ni la prosperitat i que, altrament, contribuïa a incrementar el consum i 
la tributació, alhora que té els efectes positius de disminuir la pobresa i les 
desigualtats. 

Diu que està segur que en les intervencions que seguiran a la seva es podrà 
sentir alguna crítica sobre els mals intrínsecs del salari mínim, i qui ho criticarà 
també fora d’aquesta cambra, però recorda que ja existeix un salari mínim en la 
immensa majoria de països occidentals, de manera que avui no pretenen discutir 
la bondat o la maldat de la seva existència, sinó que pretenen debatre d’un 
augment digne. 

Seguidament, justifica la circumscripció d’aquest salari a Barcelona, és a dir 
local, perquè ja s’ha posat en marxa la iniciativa en altres llocs amb uns bons 
resultats. Remarca que els salaris mínims comencen de manera local, i assenyala 
que el primer es va aprovar a la província de Victòria, a Austràlia, el segle XIX i es 
va anar estenent. Indica que encara avui hi ha moltes ciutats del món que tenen 
salaris mínims establerts, entre les quals Nova York, Los Angeles, San Francisco, 
Chicago, Mèxic DF, els landers alemanys o Londres. 
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Precisa que recentment els ajuntaments de Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, 
Vallirana i Molins de Rei, entre d’altres, han aprovat aquesta mesura, i confia que 
avui s’aprovi a Barcelona, i posteriorment a l’Hospitalet, el Prat de Llobregat, 
Navarcles i Vacarisses. 

Manifesta que també voldrien que s’hi afegís l’Àrea Metropolitana, motiu pel qual 
convida tots els grups presents en aquesta institució a impulsar-hi aquesta 
mesura, així com també insten el Parlament de Catalunya a fer-ho. 

Afegeix que ERC va presentar aquesta mesura al Congrés de Diputats el març 
d’enguany amb una moció conjunta amb el grup Democràcia i Llibertat. 

Considera que les ciutats catalanes han de tenir un salari mínim digne, com és 
el cas de ciutats de la Catalunya Nord com Perpinyà amb salaris mínims de 1.358 
euros aprovats per l’estat; o Andorra, on el salari mínim frega els mil euros 
mensuals. 

Aclareix que el seu grup fa de transmissor en presentar aquesta iniciativa al Ple, 
atès que hi ha molta gent darrere que fa temps que treballa en aqueta direcció; 
per tant, aprofita per expressar el seu agraïment a la plataforma “Anem a Mil” que 
és la inspiradora de la mesura; també a tots els sindicats; a bona part de les 
organitzacions empresarials que han estudiat la mesura i hi donen suport, com la 
Pimec; alhora que reconeix la feina feta en aquesta línia durant el mandat anterior 
per la taula “Barcelona Creixement”. 

Subratlla que les mesures que avui presenten no són simbòliques, sinó 
concretes i que obliguen, de manera que encoratja el govern de la ciutat a assumir 
plenament aquesta obligatorietat. 

 
La Sra. Recasens saluda als membres de la plataforma “Anem a Mil” i als 

representants dels sindicats presents en aquesta sessió. 
Agraeix al grup d’ERC la presentació d’aquesta proposició, en la línia de la que el 

seu grup va portar a la comissió d’Economia i també al Ple en el sentit de continuar 
impulsant la mesura que sorgir en el marc de la taula “Barcelona Creixement”, 
amb la concurrència de sindicats, patronal, universitats i administracions a fi de 
treballar conjuntament en l’establiment d’aquest salari mínim. Concreta, també, 
que es va decidir el termini de sis mesos per a l’establiment d’aquest salari. 

Això no obstant, posa de manifest que els ha sorprès molt la poca empatia i 
lideratge de l’Alcaldessa davant d’aquesta iniciativa; així, diu que no comprenen 
com, malgrat que ja han portat la iniciativa per dues vegades a comissió i al Ple, el 
govern no assumeix aquest lideratge i l’impuls de la proposta. 

En aquest sentit, constata que la taula “Barcelona Creixement” havia aconseguit 
posar d’acord els sindicats UGT, CCOO, Pimec, Foment del Treball, universitats, 
administracions, l’Àrea Metropolitana, i remarca que això significava una bona eina 
per tirar la proposta, però, altrament, el govern municipal l’ha obviada. 

Considera que Barcelona ha d’assolir aquest salari mínim, com ja han disposat 
moltes ciutats arreu, mitjançant, també, les clàusules socials i els incentius fiscals. 

Per tant, reclama al govern que impulsi la mesura amb valentia política i pacte, 
dues premisses que l’economista Modest Guinjoan reconeixia fa ben poc a La 
Vanguardia que eren indispensables per aconseguir aquest salari mínim digne. 

 
El Sr. Sierra puntualitza, en primer lloc, les referències del Sr. Bosch a ciutats 

properes i a països desenvolupats més llunyans, contraposant-hi que països com 
Dinamarca, Suècia o Finlàndia no tenen establert un salari mínim, i precisa que la 
mitjana dels salaris d’aquests països és menor als sous que es cobren a Espanya. 

Indica que l’establiment d’un salari mínim suposaria, d’una banda, l’expulsió de 
molts treballadors del mercat laboral; que no es garantiria una renda mínima; i, 
d’altra banda, assenyala que no implica inexcusablement l’increment de la mitjana 
salarial. 

Manifesta que Ciutadans no està per l’increment del salari mínim, sinó d’establir 
complements salarials, cosa que passa, en primer lloc, per dotar el teixit 
empresarial d’inversió i innovació; i dotar-lo, arreu de l’estat, del teixit productiu 
suficient amb inversió pública, així com elaborar un programa de mesures per 
afavorir l’entrada de noves empreses en els mercats tecnològics i contribuir a 
assolir uns salaris dignes. 
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Afegeix que també seria positiu implantar mesures per al foment de la 
productivitat, el creixement de les empreses petites i mitjanes, així com facilitar 
l’activitat d’empresaris, autònoms i pime, amb la qual cosa es podrien pagar salaris 
dignes. Indica que mentre augmenta la productivitat de les empreses i es creen les 
condicions que facilitin la creació de noves, es pot apostar per un complement 
salarial garantit per a les persones amb menor renda que no arriben a final de 
mes. 

Manifesta, també, que la seva formació és partidària d’endurir els criteris de 
contractació de l’administració amb empreses que garanteixin les condicions 
laborals i ecològiques i salaris dignes. 

En conseqüència, anuncia el vot contrari del seu grup a l’establiment del salari 
mínim que proposa el grup d’ERC. 

 
El Sr. Mulleras entén que la proposició parteix d’unes evidències clares, entre les 

quals que Barcelona és una de les ciutats més cares d’Espanya i, com tot 
Catalunya, amb un cost de la vida molt elevat. 

En conseqüència, demana al Sr. Bosch que intercedeixi per les polítiques per 
incrementar el salari mínim interprofessional a escala catalana davant del Sr. 
Junqueras, Conseller d’Economia, que pertany a la seva mateixa formació; o que li 
reclami que incrementi les inversions a Barcelona, atès que la Generalitat només 
es recorda de la ciutat per recaptar impostos però no de pagar els serveis que 
corresponen a la Generalitat. 

Continua dient que el grup d’ERC té un protagonisme important a Barcelona, 
atès que va ajudar a l’aprovació de les ordenances fiscals, i les mesures 
pressupostàries més importants del govern municipal, però li retreu que no hagin 
contribuït a millorar la qualitat de vida ni a rebaixar els impostos. 

Reconeix que el salari mínim interprofessional es fixa a escala estatal, i apunta 
que amb el nou Congrés que sorgirà de les properes eleccions generals ERC ho 
podrà plantejar tal com proposa aquí, cosa que no ha fet aquests darrers mesos. 

Valora que propostes com aquesta són paper mullat, un brindis al sol, ja que 
també demanen també que s’incrementin els sous municipals, i li recorda que ja 
són superiors a mil euros mensuals.  

Observa que el Sr. Bosch esmenta ciutats nord-americanes on s’ha establert 
aquests salari mínim que reivindica, i li pregunta si també està d’acord amb 
l’acomiadament lliure. 

Acaba la seva intervenció posant de manifest que si bé poden estar d’acord amb 
aspectes de fons de la proposició, s’abstindran en considerar que no és la manera 
d’establir salaris dignes. 

 
La Sra. Rovira entén que la proposició planteja dues qüestions que cal tractar 

separadament; d’una banda, el model de relacions laborals i, d’altra banda, la 
qüestió salarial. 

Assenyala que l’ajuntament de Barcelona ha de ser un model de bones 
pràctiques en el marc de les relacions laborals amb la plantilla municipal i les dels 
districtes i altres organismes que en depenen, i que reivindica que siguin 
participats al cent per cent per l’Ajuntament. Per tant, creu imprescindible que 
l’Ajuntament faci un seguiment conjuntament els treballadors i treballadores dels 
convenis i les clàusules dels contractes a fi que s’acompleixin, i que la CUP ja ha 
denunciat en nombroses ocasions que no es fa, i recrimina que l’Ajuntament, 
actualment, estigui produint precarietat laboral. En aquest sentit, advoca 
novament per la gestió directa com la màxima garantia per combatre la precarietat 
laboral. 

Quant al salari que proposa ERC, diu que són conscients que el marc legal 
espanyol no permet adoptar un salari mínim de ciutat i, per tant, entén que si 
s’acorda fer-ho s’haurà de superar aquest marc legal, cosa que els sembla bé, i 
assegura que la CUP farà costat a l’Ajuntament si així ho decideix, atès que la seva 
prioritat és garantir que els treballadors i treballadores percebin una remuneració 
suficient. 

Es refereix al manifest de la plataforma “Anem a Mil”, que assenyala que el 
salari mínim interprofessional espanyol és considerat injust per les institucions 
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europees i, bàsicament, perquè s’ha denunciat a bastament que avui dia tenir feina 
no significa necessàriament poder arribar a final de mes, i el fet que s’està 
generant una pobresa i una precarietat laboral accentuades. 

Després d’anunciar el vot favorable del seu grup, reclama al govern municipal, 
en què ja inclou el grup del PSC, que treballi a fi de garantir vides autònomes i 
dignes tot i no tenir feina. En aquest sentit, reitera que la CUP aposta per una 
renda universal, començant per les dones, i per la visualització de les seves 
tasques reproductives i de cura de manera remunerada, aspecte que no inclou la 
proposició del grup d’ERC. 

 
La Sra. Ballarín manifesta que el seu grup comparteix al cent per cent l’objectiu 

final de la proposició: que el salari digne sigui un dret fonamental garantit per a 
tothom, i que ningú quedi al marge d’un salari que li garanteixi poder 
desenvolupar una vida en condicions dignes. 

Remarca que durant el mandat passat van reivindicar aquest salari de ciutat, i 
ho van incloure com a punt clau del seu programa electoral el 2015, i volen 
aprofitar avui aquesta proposició per reivindicar novament la defensa d’un salari 
mínim de referència a Barcelona, que a parer seu ha de ser d’àmbit metropolità. 

Destaca que la gran recessió de 2008 va obrir ferides que avui continuen 
obertes; que la crisi va provocar un gran augment de les desigualtats socials, 
recaient en les classes populars i, altrament, ha fet més indecentment rics uns 
quants privilegiats. Tanmateix, precisa que la crisi també va provocar la 
constatació que tenir una feina no és garantia de quedar exempt de situacions de 
pobresa o de misèria i, massa sovint, treballar és sinònim de precarietat de vida, 
especialment a l’estat espanyol gràcies a la reforma laboral del PP i CiU. 

Això no obstant, alerta que no es poden permetre generar falses expectatives ni 
enganyar pel que fa als instruments que tenen a l’abast com a ajuntament per fer 
possible aquest salari mínim de ciutat. Així, fa avinent que han de superar molts 
obstacles, alguns dels quals de caràcter metodològic per fixar aquest salari, o de 
competències com a municipi. En aquest sentit, recorda al Sr. Bosch que ERC té 
les conselleries d’Economia i de Treball a la Generalitat i, per tant, molts 
instruments per actuar en l’àmbit català. 

Indica que tenen alguns dubtes quant a la redacció de la mesura, com ara 
adaptar el salari mínim de ciutat com a pas pioner per arribar a un salari mínim de 
país de mil euros. Pregunta per quin motiu l’han de fixar igual en tot el territori, 
sense distingir el nivell del cost de la vida en els diversos àmbits. En aquest sentit, 
fa notar que treballar per la igualtat real significa tractar de manera diferent 
situacions diverses. 

Tanmateix, subscriu aspectes de la proposició com ara que els referits als 
treballadors municipals i a la contractació pública i, sobretot, l’objectiu últim de la 
iniciativa, de manera que li donaran suport. 

 
El Sr. Pisarello agraeix la proposició del grup d’ERC, que considera com una 

prova més que el canvi real continua, i la possibilitat d’arribar a acords en 
qüestions concretes de ciutat.  

Destaca que ja estan treballant en aquesta iniciativa de drets socials, tant a 
l’Ajuntament com a l’Àrea Metropolitana; i subscriu el plantejament de la CUP 
quant al fet que, si bé cal garantir els drets socials vinculats a les relacions en el 
mercat formal de treball, també s’han de garantir els drets socials quan no hi ha 
aquesta vinculació laboral, tal com ja estan fent amb els ajuts al lloguer, sanitat o 
educació, àmbits en què garanteixen drets que no estan estrictament lligats a la 
pertinença al mercat laboral, tot i que reconeix que cal avançar molt més en 
aquesta línia. 

Igualment, diu que saben que les causes que els porten a reivindicar això rauen 
en l’augment de la precarietat i la rebaixa de les condicions laborals, que amb 
l’excusa de la crisi han promogut governs conservadors; tot i que no es vol estar 
de celebrar que CiU, durant el mandat passat, hagués impulsat aquesta mesura, 
però, altrament, li retreu haver votat les contrareformes laborals del PP al Congrés 
dels Diputats. 
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Entén que no és casualitat que els grups municipals de dretes s’oposin a aquesta 
mesura, i fa notar que, una vegada més, el grup de Ciutadans s’ha quedat sol amb 
el seu extremisme, amb unes tesis que no troben suport ni tan sols del PP; que 
parteixen del fet que garantir drets socials en l’àmbit laboral sempre significarà un 
impediment per a l’activitat econòmica. Altrament, i tal com reivindica la 
plataforma “Anem a Mil”, disposar d’un salari mínim digne és una qüestió de 
justícia però també d’eficiència, atès que també permet que la marxa de 
l’economia i el desenvolupament econòmic siguin possibles. 

Admet que per fer tot això calen, a més de declaracions, actuacions concretes, i 
avaluar amb precisió la xifra, però entén que, com a ajuntament de Barcelona, han 
de treballar amb les clàusules de contractació pública.  

Finalment, avança que la setmana vinent presentaran unes guies de 
contractació pública, pioneres en municipis de Catalunya i de l’estat. 

 
La Sra. Recasens fa notar al Sr. Pisarello que el PSC, a partir d’ara al govern, en 

trenta anys no va fer res en aquest sentit; altrament, posa en valor que CiU en 
quatre anys va fer el pas real i definitiu. 

 
La Sra. Rovira creu que és cínic adduir, com ha fet el Sr. Pisarello, que es 

trobaran en polítiques transformadores, perquè tots saben que aquest acord no és 
vinculant. 

 
La Sra. Ballarín es felicita per la majoria de suports que ha obtingut aquesta 

mesura, i creu que és una magnífica oportunitat per continuar treballant 
conjuntament en aquesta línia. 

 
El Sr. Pisarello fa notar a la Sra. Rovira que perquè les mesures es facin 

efectives calen aliances, a les institucions i al carrer, motiu pel qual celebren 
l’existència de les plataformes que pressionen; igualment, remarca que calen 
mesures concretes com ara canviar la contractació pública, i espera que el grup de 
la CUP s’hi afegeixi. 

 
S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb cinc vots en contra –

emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló–, tres 
abstencions –emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller–, i 
trenta-tres vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 
Del Grup Municipal Socialista 
 
Pp 4. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda que el 

Govern municipal: 1. Insti al Govern de la Generalitat a que doni resposta de 
forma clara i diàfana als dubtes que ha generat entre la població el brot víric per 
enterovirus, ja que la informació és la principal eina per combatre l'alarma social. 
2. Garantir la informació de forma urgent, amb la participació de l'Agència de Salut 
i el consorci Sanitari de Barcelona, a les escoles de la ciutat i les famílies dels i de 
les alumnes sobre que és el enterovirus causant del brot; com prevenir la seva 
infecció i quins símptomes s'han de detectar i quines accions han de prendre les 
famílies davant d'un dubte raonat d'infecció. 

 
La Sra. Andrés, en encetar la seva intervenció, expressa el desig d’una prompta 

recuperació a tots els nens i nenes afectats per l’enterovirus i el suport a les seves 
famílies. 

Seguidament, puntualitza que proposició que presenten va en la línia de reforçar 
el paper dels professionals de la salut en aquesta situació, especialment els de 
l’hospital de la Vall d’Hebron, que amb la seva intuïció van detectar que estaven 
davant d’un cas especial. 

Considera, però, que l’actitud i la reacció política davant d’aquesta situació ha 
fallat per part del màxim responsable polític, que ahir mateix va fer una 
compareixença al Parlament de Catalunya en què va reconèixer que s’havien 
produït molts retards quant a la informació. Així, el Conseller va assenyalar que 
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era conscient que d’ençà de l’aparició dels primers casos d’enterovirus fins que es 
va difondre el protocol d’actuació van passar vuit setmanes, i que des del moment 
en què l’esmentat protocol hospitalari es va posar en marxa encara va es va trigar 
una setmana més a fer-lo arribar als pediatres dels CAP. 

Recapitula que, mentrestant, les famílies afectades, d’una manera més o menys 
organitzada, mitjançant les Ampa, a les escoles i amb l’ajut de mestres i personal 
docent, van intentar esbrinar què estava succeint. Igualment, els pediatres, 
comprovada l’afluència anormal d’urgències pediàtriques, especialment a l’hospital 
de la Vall d’Hebron on en una setmana van doblar la mitjana, van intentar 
d’assumir la situació i calmar la població, i recrimina que no s’hagués informat la 
ciutadania de què es tractava, no pas per alarmar, sinó, contràriament, per 
generar calma i serenitat.  

En conseqüència, tot i que existeix una comissió de seguiment, i que el protocol 
ja ha arribat a l’atenció primària, consideren que cal instar el govern de la 
Generalitat perquè transmeti a la població una informació clara i diàfana, i que 
treballi amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Consorci Sanitari de 
Barcelona, el Consorci d’Educació i l’IMEB a fi que la informació arribi a les famílies 
també per les escoles i l’àmbit de l’atenció primària. 

 
La Sra. Homs lamenta els casos d’infecció per enterovirus que han tingut 

conseqüències neurològiques greus en alguns infants, i expressa el suport del seu 
grup a famílies i escoles, i a tothom qui s’ha vist afectat per aquesta situació. 

Manifesta que els consta la tasca ingent per informar i establir protocols que han 
fet els departaments de Salut i d’Ensenyament de la Generalitat, i discrepa amb 
l’intent de fer creure que no ha existit ni informació ni protocols clars adreçats als 
professionals. Altrament, consideren que el govern de la Generalitat, mitjançant 
els mitjans de comunicació, ha fet una bona tasca per mantenir informada la 
ciutadania. Això no obstant, entenen que en casos de contagi de malalties que 
poden acabar tenint conseqüències greus, mai sembla que s’hagi fet prou pel que 
fa a la informació, i admet que sempre es pot fer més i millor. Tanmateix, remarca 
que això no significa que hi hagi hagut desorganització i desinformació. 

Observa que el grup del PSC ja assumeix dogmes típics de la força de govern 
municipal com és assenyalar altres administracions; tanmateix, el convida a fer 
una reflexió sobre el que hauria pogut fer l’Ajuntament per pal·liar els efectes 
negatius que ha enumerat la Sra. Andrés en la seva intervenció. 

Finalment, avança el vot contrari a la proposició. 
 
La Sra. Barceló concreta que CatSalut Respon va rebre 330 trucades entre el 18 

i el 20 de maig per consultes relacionades amb el brot d’enterovirus; remarca que 
cadascuna d’aquestes trucades expressava la preocupació i la incertesa de les 
famílies, una incertesa que pot generar por i, a la llarga, alarma social. 

Referint-se a la compareixença ahir del Conseller de Salut, el Sr. Comín, 
remarca que va dir que va retardar de manera deliberada la tramesa del protocol 
d’actuació als pediatres dels CAP, i ho va justificar amb l’objectiu de no crear 
alarma, tot i que va aconseguir tot el contrari. 

Posa en relleu que informar els pacients és una obligació, i informar la 
ciutadania és un deure. 

Assenyala que segons dades de la conselleria de Salut, dels seixanta infants 
infectats per enterovirus, disset encara estan hospitalitzats, del quals quatre a 
l’UCI, i expressa, en nom del seu grup, el desig de recuperació d’aquest infants i el 
suport a les famílies. 

Destaca que, en aquest cas, la infecció per enterovirus, que normalment sol fer 
un quadre lleu, ha tingut conseqüències neurològiques, especialment greu en el 
cas d’una nena afectada de tetraplegia. En aquest sentit, diu que el seu grup és 
conscient de la dificultat de trobar un nexe comú en tots els afectats. 

Posa en valor l’actuació per part dels professionals de la medicina, i destaca 
l’encert de l’actuació sanitària; altrament, retreu a les administracions que no 
hagin proporcionat informació clara. Entén que en situacions com aquesta no és 
del cas entrar en una discussió de competències, sinó que cal coordinar l’actuació 
de les institucions i assumir les responsabilitats. 
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Posa a tall d’exemple d’allò que no s’hauria de fer la informació de la web de la 
Generalitat, en què les imatges espanten més que no tranquil·litzen, i les 
explicacions són confuses. Observa que s’hi inclou fins i tot el protocol adreçat als 
pediatres, que al seu parer hauria d’estar en un altre apartat, mentre que entén 
que s’hi hauria d’incloure un protocol d’actuació adreçat a les escoles, atès que el 
virus sol afectar menors de sis anys. 

En conseqüència, agraeix al grup del PSC l’acceptació de l’esmena d’incloure en 
la proposició la coordinació amb el Consorci d’Educació a fi que informi 
adequadament i immediatament els equips directius dels centres educatius i les 
ampa. 

Insisteix que, davant la incertesa, cal informació clar per resoldre els dubtes de 
les famílies i actuació ràpida abans que es generi alarma social. 

 
La Sra. Benedí lamenta, en primer lloc, els casos d’enterovirus i expressa el 

suport del seu grup a les famílies i als infants afectats. 
Seguidament, fa referència a què el 6 de maig el Departament de Salut va 

prendre coneixement d’un increment de casos de malaltia neurològica, entre 
moderada i greu, atribuïble a enterovirus, registrat des de mitjan abril a l’hospital 
de la Vall d’Hebron. Precisa que aquell mateix dia es va convocar una comissió de 
seguiment, que inclou experts clínics i microbiòlegs, que pren la decisió d’enviar un 
protocol d’actuació que inclou diagnòstic de sospita, confirmació i tractament, a 
tota la xarxa assistencial, primària i hospitalària, i reforçar la vigilància 
epidemiològica per monitorar l’evolució dels casos. Concreta que la comissió 
esmentada envia fins a quatre actualitzacions dels protocols, d’ençà que es coneix 
l’evolució de les característiques dels casos. 

Destaca la dedicació dels professionals, especialment els de l’hospital de la Vall 
d’Hebron que és on es concentraven la majoria de casos, amb el reforç dels horaris 
de ressonància magnètica, ampliació de les tècniques diagnòstiques de 
microbiologia o el reforç assistencial a urgències entre altres, i també es facilita la 
coordinació entre els laboratoris de l’hospital de la Vall d’Hebron i de Sant Pau, que 
és el laboratori de referència de l’OMS per a la vigilància de l’enterovirus. 

Indica que el 17 de maig, davant l’acumulació de casos, s’emet una nota de 
premsa amb un primer balanç de casos i pacients ingressats; i el 18 de maig el 
Departament posa a disposició dels mitjans que ho requereixin l’opinió de la Dra. 
Campins i el Dr. Trilla, epidemiòlegs ambdós, que són entrevistats per disset 
mitjans. Continua explicant que l’endemà, el 19 de maig, el Departament 
d’Ensenyament posa a disposició dels centres educatius un full informatiu elaborat 
pel Departament de Salut amb les principals recomanacions per prevenir la 
transmissió del virus; el 20 de maig es crea una web específica sobre l’enterovirus 
al web del Departament de Salut, que fins ara ha rebut tretze mil visites, i el 
Conseller fa balanç de la situació en diversos mitjans. 

Feta aquesta recapitulació de les actuacions, entén que s’han fet bé i de manera 
coordinada amb el Departament a fi d’acarar l’increment de casos registrats i fer-
ne una comunicació fiable a la població. Fa notar que en la gestió d’una crisi 
sanitària, com en d’altres, sempre hi ha decisions que, retrospectivament, són 
millorables; tanmateix, atesa la urgència que imposa aquesta crisi, remarca que 
cada decisió s’ha pres en el moment obligat i en base a dades fiables i 
contrastades, i no a corre-cuita. En aquesta línia, indica que la roda de premsa del 
Conseller el 19 de maig es va decidir arran de la possibilitat de donar unes 
primeres dades fiables sobre l’origen de l’augment de casos d’enterovirus, que no 
s’haurien pogut donar si la compareixença hagués estat prèvia, amb la consegüent 
alarma que hauria generat. 

Afegeix que el Conseller va comparèixer ahir a petició pròpia a la comissió de 
seguiment per donar explicacions detallades sobre la gestió de la crisi originada 
per l’increment de casos d’afectació neurològica per enterovirus, i detallar la 
situació actual i les mesures adoptades. 

En conseqüència, assenyala que el seu grup considera que la Conselleria de 
Salut ha actuat correctament i, per tant, votarà en contra de la proposició. 
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La Sra. Esteller manifesta el suport del grup del PP a les famílies afectades i a 
les escoles. 

Dit això, recrimina la mala gestió de la crisi de l’enterovirus. En aquest sentit, es 
refereix a la cronologia d’ençà que es va saber del primer cas d’enterovirus fins a 
dia d’avui i diu que demostra la incompetència del govern de la Generalitat i la 
manca de coordinació amb els consorci Sanitari de Barcelona i el d’Educació a fi de 
prendre mesures a temps per prevenir el contagi del virus, tal com palesa el fet 
que s’haurien pogut evitar alguns dels seixanta casos diagnosticats si s’haguessin 
adoptat mesures, algunes de tan senzilles com recomanar de rentar-se les mans. 

En conseqüència, es pregunta per què es va trigar des del dia 6 de maig al 17 
de maig a donar aquesta explicació. Afegeix la consideració que les explicacions 
del Conseller ahir en roda de premsa no són suficients per tranquil·litzar la 
població, ja que ell mateix va reconèixer que no havia donat la informació abans 
perquè volia tenir més dades. En aquest sentit, remarca que en les crisis sanitàries 
la informació a temps pot evitar que es propaguin les infeccions i que es puguin 
adoptar mesures preventives. 

Pregunta, igualment, per quin motiu no es va informar els CAP d’entrada, i tan 
sols es va fer en l’àmbit hospitalari, i aprofita per destacar la bona gestió dels 
professionals del centre de la Vall d’Hebron. 

Insisteix que ha mancat informació, reacció i mesures clares i en el temps 
adequat. En conseqüència, anuncia el suport del grup del PP a la proposició, que 
reclama claredat en la informació, protocols i coordinació, ja que allò que realment 
genera alarma són els contagis per enterovirus que poden afectar neurològicament 
els infants. I reitera l’opinió que la gestió de la crisi ha estat molt dolenta, i que 
tampoc l’Ajuntament ha estat a l’altura de les circumstàncies, atès que tenia 
capacitat, mitjançant el Consorci Sanitari i les escoles, de donar informació i instar 
la Generalitat a fer-la pública. 

 
La Sra. Lecha, en primer lloc, reconeix i posa en valor la tasca dels treballadors i 

treballadores de l’àmbit sanitari, tant de primària com hospitalari, per la resposta 
davant de la crisi, malgrat les dificultats que es troben, agreujades per les 
polítiques de retallades els darrers anys, que atorguen encara més vàlua a la seva 
tasca per les càrregues de treball que han d’assumir. 

Considera que la proposició del PSC és extemporània ja que el Conseller de 
Salut, en la roda de premsa d’ahir, va explicar que es va constituir una taula de 
seguiment des del primer moment en què es va detectar el brot víric, alhora que 
també va deixar clar que la informació no va arribar a la xarxa d’atenció primària 
fins una setmana més tard, prioritzant la informació als centres hospitalaris de 
referència.  

Critica, però, que es deixessin de banda en un primer moment els CAP, els 
centres més propers a les persones, on es pot avaluar si un cas s’ha de derivar a 
urgències hospitalàries o no, i així evitar que es col·lapsin; igualment els CAP 
poden informar de mesures preventives, que en el cas dels virus són més 
higièniques que d’altra mena, o tranquil·litzar la població. 

Afegeix que un altre àmbit que no va rebre informació en un primer moment va 
ser l’escolar, que és on precisament es generen més rumors sobre la gravetat del 
brot víric i que, altrament, poden proporcionar les eines adequades a les famílies. 
Precisa que algunes escoles van rebre les comunicacions el 20 de maig, quan ja 
feia dies que el Conseller havia donat explicacions als mitjans de comunicació. 

Consideren, doncs, que caldria haver calibrat millor els temps i no dilatar la 
difusió de la informació, amb la qual cosa s’hauria evitat en gran mesura generar 
alarma social. I aprofita per reflexionar si els mitjans de comunicació, que han 
rebut informació i comunicats durant tot aquest temps, han fet una difusió fefaent 
de la crisi; en aquesta línia, el Síndic de Greuges va alertar que calia difondre les 
notícies sobre aquest brot víric evitant en tot moment generar alarmisme 
desmesurat. 

Avança que votaran a favor de la proposició, tot i que com ja ha dit, a dia d’avui 
ja no té sentit. 
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La Sra. Ortiz expressa tot el suport de Barcelona en Comú als i les professionals 
per la gestió d’aquesta crisi, i també a les famílies afectades. 

Indica que votaran favorablement aquesta proposició, complementada amb 
esmenes, perquè consideren que han de treure lliçons de la gestió d’aquesta crisi 
sanitària, que clarament s’hauria pogut fer millor. Això no obstant, considera que 
els grups municipals no han de contribuir ni al fatalisme ni a l’autocomplaença i 
que, d’aquest debat, en poden extraure algunes lliçons a fi de millorar. 

Així, en primer lloc, es constata que les infeccions per enterovirus són freqüents, 
la gran majoria asimptomàtiques o banals, tot i que en alguns casos són greus 
perquè provoquen afectacions neurològiques, entre les quals les meningitis. 
Subratlla, per tant, que les administracions han de respondre quan es genera una 
alarma social, que es combat fent bé les coses i gestionant correctament la 
informació a fi de contribuir a aclarir dubtes. En conseqüència, considera evident 
que no es poden trigar onze dies a anunciar de l’existència del brot víric greu als 
pediatres dels centres d’atenció primària, que són els primers que reben les 
consultes, alhora que destaca que és en l’àmbit de l’atenció primària que es pot 
recaptar més i millor informació. 

Entén que, a banda d’una mala gestió de la comunicació, en aquest cas s’ha 
partit d’un enfocament erroni, oblidant que la prevenció d’aquesta mena de crisis 
comencen en l’àmbit de l’atenció primària. 

Es refereix, igualment, a la manca de lideratge de la salut pública, i en aquest 
cas s’ha abordat la situació des del sistema hospitalari. 

Pel que fa a l’actuació de l’Ajuntament, explica que en conèixer per l’Agència de 
Salut Pública l’existència del brot víric, van posar-se en contacte amb els centres 
educatius, l’IMEB a fi d’assegurar la informació. 

 
La Sra. Andrés agraeix els suports dels grups que han votat favorablement la 

proposició. I corrobora, per tant, el parer majoritari que hi ha hagut una errada en 
la gestió de la informació sobre el brot víric. 

Puntualitza que la proposició està feta en passat, en present però també en 
futur, atès que demana també que l’Agència de Salut Pública, el Consorci Sanitari 
el Consorci d’Educació revisin els protocols de difusió i divulgació de fets com el 
que els ocupa a fi d’evitar futures situacions com la que han viscut, fàcils de 
prevenir des d’escoles i centres d’atenció primària i evitar el neguit i l’alarma que 
han generat. 

Valora com a desencertades i preocupants les declaracions que ahir va fer el 
Conseller de Salut amb què justificava no haver dit res abans per no generar 
alarma social, i ratifica que la ciutadania té dret a la salut i a la informació per 
prevenir malalties, infeccions i contagis. 

Per tant, amb aquesta proposició volen, sobretot, que no es torni a amagar 
informació a administracions que tenen contacte amb els col·lectius de població 
susceptible de ser afectada pel virus, com són els centres escolars on l’Ajuntament 
té competències coresponsabilitzades amb la Generalitat. 

 
La Sra. Barceló insisteix en què s’ha fet una bona gestió sanitària, i errors de 

comunicació, i reitera que les administracions públiques tenen obligació d’informar 
la ciutadania. 

 
La Sra. Esteller subscriu, com deia la Sra. Ortiz, que aquestes situacions han de 

servir per actuar amb celeritat si mai es tornen a produir. I insisteix en què la 
informació és vital per no generar alarma social. 

 
La Sra. Lecha assenyala que ara toca al govern de la ciutat reclamar, mitjançant 

l’Agència de Salut Pública, la part de lideratge que li correspon. 
 
S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb quinze vots en contra 

–emesos pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 
Fandos, Homs i Vila, i també pels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. 
Benedí i Capdevila–, i vint-i-sis vots a favor de la resta de membres del Consistori 
amb el text transaccionat següent: 
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El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda que el Govern Municipal: 
1. Insti al Govern de la Generalitat a que doni resposta de forma clara i diàfana 

als dubtes que ha generat entre la població el brot víric per enterovirus, ja que la 
informació és la principal eina per combatre l’alarma social, i així donar resposta 
també el perquè aquest tema no s’ha gestionat des de la salut pública. 

2. Garantir la informació de forma urgent -amb la participació de l’Agencia de 
Salut Pública de Catalunya i de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, el 
Consorci d’Educació de Barcelona i l’IMEB-, a les escoles de la ciutat i les famílies 
dels alumnes i de les alumnes sobre que és el enterovirus causant del brot; com 
prevenir la seva infecció i quins símptomes s’han de detectar i quines accions han 
de prendre les famílies dels menors i les menors davant d’un dubte raonat 
d’infecció. 

3. Que des de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya i de Barcelona, el 
Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’IMEB es 
revisin els protocols de comunicació davant futurs episodis vírics que afectin als 
menors i que puguin, com en aquest cas, causar alarma social. 

 
Del Grup Municipal del Partit Popular 
 
Pp 5. El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar a l'Alcaldessa a nomenar un 

membre del Govern com a Regidor/a de Seguretat per tal que no recaigui l'exercici 
d'aquesta responsabilitat en l'Alcaldessa. 

 
El Sr. Fernández Díaz comença la intervenció preguntant a l’Alcaldessa per quin 

motiu vol ostentar la regidoria de seguretat. Dedueix, atès que saben que té 
convicció en les polítiques de seguretat, que aquesta voluntat rau en el seu 
convenciment que ha de ser ella qui ha de dirigir la Guàrdia Urbana; que és la 
manera de posar en primer pla les polítiques de seguretat i convivència; i que, 
com a mínim inicialment, aquesta decisió d’assumir les responsabilitats en 
seguretat va ser per evitar un mal major, com podria haver estat que hagués 
assignat aquesta responsabilitat al Sr. Asens, tal com s’havia especulat i que havia 
generat força preocupació en diversos àmbits, començant per la Guàrdia Urbana. 

Tanmateix, observa que transcorregut un any de mandat l’Alcaldessa continua 
sense exercir com a regidora de Seguretat, fet que comporta que el govern no doni 
a la Guàrdia Urbana el suport que mereix, i que els agents del cos no hi confiïn. 

Considera que tot plegat no ha estat fruit de la casualitat, sinó pel discurs 
equidistant de l’Alcaldessa entre el suport obligat a la Guàrdia Urbana i la seva 
simpatia, fins i tot confraternització, amb el grup de la CUP i amb el Sr. Asens. 
Entén que això és així perquè durant molt de temps la Sra. Colau va fer política 
contra la Guàrdia Urbana en valorar que era una manera de guanyar vots. 

Afegeix que també hi ha raons operatives per reclamar que l’Alcaldessa deixi 
d’ostentar el càrrec de regidora de Seguretat, i li proposen que s’autocessi i que 
procedeixi a designar un membre del govern per a aquestes funcions, considerant 
prioritàries les polítiques de seguretat i convivència. Insisteix que ha de ser un 
membre del govern qui ostenti les responsabilitats de la regidoria de Seguretat –
no un comissionat ni un gerent, als quals respecta– que pugui seguir el dia a dia 
de les polítiques de seguretat, la coordinació i la col·laboració amb altres cossos 
policials, la feina quotidiana de la guàrdia urbana, la perspectiva dels seus plans 
d’actuació; i, sobretot, perquè la seguretat de la ciutat no es pugui escapar de les 
mans de l’Ajuntament. 

 
El Sr. Forn dóna suport en nom del seu grup a la proposició, i fa avinent que el 

Sr. Trias presentarà un prec adreçat a l’Alcaldessa en els mateixos termes i que 
llavors expressaran els seus arguments al respecte. 

 
El Sr. Sierra indica que el grup de Ciutadans també votarà favorablement la 

proposició, entre altres raons per les que ja han exposat en presentar la seva. I 
aprofita per lamentar haver-se quedat sols a l’hora de sol·licitar el cessament del 
cap de la Guàrdia Urbana, especialment perquè és un càrrec de designació política, 
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en aquest cas nomenat pel govern municipal de CiU durant l’anterior mandat, per 
la qual cosa no li sorprèn que aquesta formació estigui d’acord amb la seva gestió. 
Tanmateix, assegura que no comprenen com l’Alcaldessa no ha atès la petició de 
cessament, que és una demanda de la mateixa Guàrdia Urbana, que se sent 
desprotegida perquè havent tingut ja quaranta agents ferits, el cap del cos no ha 
fet cap declaració de suport, i tan sols l’han pogut sentir demanat explicacions per 
la ingerència d’un regidor en la denúncia per l’agressió a un agent per part d’un 
venedor ambulant il·legal. 

Adreçant-se al Sr. Garganté, li fa saber que Ciutadans no és la corretja de 
transmissió ni l’altaveu de Sapol, el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana, sinó 
que també estan en contacte amb UGT, CCOO, també amb la CGT, o ASI, és a dir, 
amb tots els sindicats que tenen representació a la Guàrdia Urbana. 

Al Sr. Fernández Díaz li diu que el moment de demanar el cessament del cap de 
la Guàrdia Urbana és justament ara, quan la ciutat està pràcticament en peu de 
guerra al barri de Gràcia, on han resultat ferits agents de la guàrdia urbana, i hi ha 
ingerència del govern municipal. Recalca que és en aquestes circumstàncies que el 
cos ha de tenir un cap que el defensi. 

Al grup del PSC li recorda que estan parlant d’agents de la guàrdia urbana ferits, 
i els demana coherència ara que són al govern, ja que durant tot aquest any de 
mandat han defensat la Guàrdia Urbana. 

Finalment, adreçant-se al Sr. Pisarello, li retreu que l’hagi acusat de fer acudits 
durant la seva intervenció, cosa que no ha succeït, i també que l’hagi qualificat de 
populista i demagog.  

 
El Sr. Coronas reconeix que cal un regidor o regidora de Seguretat. Així, com ja 

han expressat abans, consideren que del comissionat en avall en l’escala de la 
Guàrdia Urbana les funcions estan clares i ben definides, altrament no succeeix així 
del comissionat en amunt. En aquest sentit, es refereix a les actuacions de 
membres del govern passant per damunt del comissionat. 

Posa en relleu que les forces més d’esquerres d’aquest ajuntament ataquen la 
Guàrdia Urbana, però també les més de dretes, que ho aprofiten políticament, i 
per tant, considera que s’imposa trobar una solució. 

Entén que el Sr. Recasens, comissionat de Seguretat, ha demostrat ser un 
professional en el passat, tal com avala el seu currículum, i en el present pel que 
fa als seus objectius tècnics, però remarca que no pot assumir el paper de 
responsable polític de la Guàrdia Urbana perquè no és un membre electe. 
Puntualitza que no es tracta de substituir-lo sinó de protegir-lo, i destaca que és 
l’únic comissionat de l’Ajuntament que està en aquesta situació. 

Adverteix, per tant, que es tracta de protegir també el cos de la Guàrdia Urbana, 
que no pot treballar sota pressió continuada. Subratlla que hi cal una figura que 
pugui respondre des de l’àmbit de la responsabilitat política, i que l’Alcaldessa va 
triar ser aquesta figura, malgrat que no exerceix com a tal. Assenyala, però, que 
no tenen intenció de demanar com el grup del PP que cessi en les seves funcions, 
sinó que delegui en un regidor o regidora del govern les funcions de seguretat i 
mobilitat. 

Manifesta que no paren de preguntar-se per quin motiu no existeix aquesta 
figura i que els va fer por en el moment de nomenar-la. Addueix que tot i la 
voluntat de l’Alcaldessa de fer d’escut no se’n surt perquè membres de l’equip de 
govern hi interfereixen reiteradament, i també perquè regidors de l’oposició actuen 
sense cap responsabilitat. 

Conclou, doncs, que el cert és que hi ha malestar a la Guàrdia Urbana, que no 
sap mai si actuarà bé o no, si es defensarà el cos o se l’atacarà, i alerta que si 
aquesta situació no es resol aviat poder acabar tenint un problema greu de 
seguretat que no es poden permetre. 

Per tot plegat, avança que votaran a favor de la proposició perquè estan 
convençuts que el nomenament d’un regidor o regidora de seguretat resoldria el 
problema que tenen ara mateix. 
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El Sr. Garganté avança que no pensen perdre el temps parlant d’aquesta 
proposició del PP, soci fundador de l’Alianza Popular liderada per Manuel Fraga, 
antic ministre d’Informació i Turisme durant la dictadura feixista de Franco.  

Altrament, diu que aprofitaran per aclarir al regidor de Ciutadans que la CGT fa 
molt de temps que va decidir que no tindria secció sindical a les forces d’ordre 
capitalistes, de manera que rebat que hagin pogut parlar amb aquest sindicat de 
matèries que tenen a veure amb la Guàrdia Urbana.  

I afegeix que aprofitaran el seu temps per mostrar la seva absoluta indignació 
en saber que avui la impunitat policial torna a sortir-se’n amb l’absolució de dos 
agents dels mossos d’esquadra acusats d’haver fet perdre un ull a Ester Quintana 
per impacte d’una pilota de goma. Afirma que senten fàstic del Conseller Puig, de 
Manel Prat i els seus, i diu que més impunitat policial és insuportable, i remarca 
que la pitjor forma d’injustícia és la justícia simulada. 

 
La Sra. Andrés replica al Sr. Sierra que el grup del PSC ha defensat la Guàrdia 

Urbana no només aquest any, que és el temps que Ciutadans porta a l’Ajuntament, 
sinó quan han estat al govern i a l’oposició i ratifica que ho pensen fer sempre.  

Addueix que aquesta seva defensa no és reiterar en cada Ple i comissió un 
discurs demagògic com fa el grup de Ciutadans, sinó apuntar-se a fer accions 
concretes a fi que la Guàrdia Urbana treballi en condicions. 

Assegura que no els preocupa tant que hi hagi regidor o regidora de seguretat o 
no com que es revisi la situació actual, els indicadors socioeconòmics i 
sociodemogràfics de la ciutat; detectar les noves necessitats a fi que la Guàrdia 
Urbana, i tots els serveis que treballen per la seguretat de la ciutat, actuïn en un 
context actualitzat. En aquest sentit, considera que el que està passant a Gràcia, o 
el que va passar en altres moments a Sants, rau molt probablement en el fet que 
el model de seguretat no és capaç de donar resposta a aquesta mena de 
situacions, i per aquest motiu la Guàrdia Urbana es posa contínuament en entredit, 
o és instrumentalitzada o utilitzada per formacions polítiques com la del Sr. Sierra, 
al qual li retreu que amb la demanda de cessament del cap de la Guàrdia Urbana 
no està ajudant aquest cos; altrament, entén que actua com a delegat sindical, 
amb tots els respectes als sindicats que considera prou madurs per defensar-se 
sols. 

Afirma, per tant, que és molt més favorable a què tots els grups puguin fer les 
seves aportacions al Pla director de la Guàrdia Urbana a fi d’abordar la seguretat 
des d’una perspectiva progressista, i remarca que la seguretat i la Guàrdia Urbana 
ultrapassen l’àmbit estrictament policial, i inclou aspectes com ara els usos de 
l’espai públic o el treball des de la inclusió social. 

Insisteix que allò que realment els preocupa és elaborar un model de seguretat 
que doni respostes, i no fer responsable exclusivament la Guàrdia Urbana de totes 
les qüestions de seguretat de la ciutat, que impliquen molts serveis i que reclamen 
responsabilitat política en comptes de demagògia. 

 
El Sr. Pisarello afirma que donen tanta importància a la Guàrdia Urbana que 

l’han comissionada a un dels màxims experts en seguretat, no només a Catalunya, 
sinó a l’estat espanyol i a Europa, dins de l’àmbit de responsabilitat de l’Alcaldia, 
de manera que quan ha calgut l’Alcaldessa ha sortit a defensar políticament la 
tasca del comissionat de Seguretat, i també ho han fet tots els membres de l’equip 
de govern que tracten aspectes vinculats a la seguretat, que com molt bé ha 
expressat la Sra. Andrés no se circumscriu a la Guàrdia Urbana, i que aquest cos 
no només fa tasques de manteniment de l’ordre públic. En aquest sentit, fa notar 
que el Pla director que acaben de presentar apunta en una altra direcció i vol posar 
en valor el treball dels treballadors i treballadores de la Guàrdia Urbana, que tenen 
una tasca molt important a la ciutat, moltes vegades invisibilitzada i poc grata. 
Remarca, doncs, que les responsabilitats polítiques en aquest àmbit estan 
coordinades i nega que hi ha hagi diferents posicions dins del govern quant a la 
Guàrdia Urbana i els aspectes de seguretat. 

Confirma, per tant, que tots els canvis que s’han proposat en matèria de guàrdia 
urbana responen a la voluntat de garantir que el cos funcioni el millor possible i 
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protegir els seus treballadors i treballadores i per construir un cos a l’altura dels 
reptes del segle XXI. 

 
El Sr. Fernández Díaz agraeix el vot als grups municipals que han donat suport a 

la proposició, i lamenta que l’Alcaldessa no només no hagi respost per quin motiu 
vol ser regidora de Seguretat sinó que ni tan sols hagi intervingut, i creu que 
aquesta sola actitud justifica la presentació d’aquesta proposició; i que s’agreuja 
encara més tenint en compte els moments d’inseguretat que viu la ciutat, que 
inclouen un increment de delictes greus, la retirada de divuit acusacions judicials 
d’aquest ajuntament contra presumptes implicats en incidents violents a 
Barcelona, el retorn de la violència okupa, la permissivitat amb el top manta, que 
ha mostrat la seva cara més agressiva amb l’atac a un agent de la guàrdia urbana. 
I afegeix que li sorprèn que l’Alcaldessa, que dirigeix la Guàrdia Urbana, no ha hagi 
ordenat la retirada dels cartells que ha portat avui el grup de la CUP que ofenen els 
membres del cos. 

Recrimina que l’Alcaldessa hagi estat incapaç, davant l’assetjament sistemàtic a 
la Guàrdia Urbana, de reprovar les declaracions i l’actuació del seu Tinent 
d’Alcaldia, el Sr. Asens, ni tampoc la impunitat amb què actua políticament la CUP. 

Reclama que s’aturi la pràctica de posar sota sospita, sempre, l’actuació e la 
Guàrdia Urbana, amb el silenci, si no el consentiment, del govern de la ciutat; i 
denuncia que s’actuï considerant que tothom té dret a la presumpció d’innocència 
llevat dels agents de la guàrdia urbana.  

Precisa que aquesta actitud que els retreu s’ha vist ben clarament amb el Banc 
Expropiat a Gràcia, i aprofita per recordar que ja fa vuit mesos que el seu Grup va 
denunciar que l’Ajuntament pagava el lloguer del local, i va fer un seguit de 
preguntes al Ple que van trigar mesos a respondre, durant els quals es va 
continuar pagant el lloguer, sense qüestionar-s’ho ni tan sols per raons legals. 

 
El Sr. Coronas confirma i lamenta que, tot i que s’aprovi la proposició, el govern 

no accepti fer el nomenament d’un regidor o regidora de Seguretat.  
Alerta al govern de la ciutat que s’equivoca però, atesa la situació, demana a 

l’Alcaldessa que agafi les regnes de la seguretat a la ciutat. 
 
El Sr. Garganté es manifesta en contra del disturbi policial al Districte de Gràcia; 

en contra de la impunitat policial en el cas d’Ester Quintana; i en contra de la 
proposició del grup del PP. 

 
La Sra. Andrés avança el vot contrari del grup del PSC a la proposició. 
 
El Sr. Pisarello diu al Sr. Fernández Díaz que rescindir el lloguer del local de 

Gràcia ocupat pel Banc Expropiat hauria sortit molt car a aquesta administració, de 
manera que es va fer el desembre de 2015, que és la primera data que es podia 
fer sense cost. 

 
S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb divuit vots en contra –

emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, 
Sanz, Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i 
també pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira– i vint-i-tres vots a favor de la 
resta de membres del Consistori. 

 
Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 
 
Pp 6. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. El Plenari del Consell Municipal 

de l'Ajuntament de Barcelona manifesta el seu rebuig a la condemna imposada per 
l'Audiència Provincial de Jaén contra el regidor Andrés Bódalo Pastrana. Per 
desproporcionada, injusta i plena d'anomalies jurídiques. Cal recordar que se'l 
condemna a 3 anys i mig de presó. 2. El Plenari del Consell Municipal de 
l'Ajuntament de Barcelona insta a l'Audiència Provincial de Jaén a deixar lliure de 
càrrecs i en llibertat al regidor Andrés Bódalo Pastrana. 3.- Que es notifiqui la 
resolució del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona a Andrés Bódalo 
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Pastrana, al Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l'Ajuntament de Jódar 
(Jaén), al Parlament Andalús, i al Govern de l'Estat espanyol. El Plenari del Consell 
Municipal acorda: 1. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 
manifesta el seu rebuig a la condemna imposada per l'Audiència Provincial de Jaén 
contra el regidor Andrés Bódalo Pastrana. Per desproporcionada, injusta i plena 
d'anomalies jurídiques. Cal recordar que se'l condemna a 3 anys i mig de presó. 2. 
El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta a l'Audiència 
Provincial de Jaén a deixar lliure de càrrecs i en llibertat al regidor Andrés Bódalo 
Pastrana. 3.- Que es notifiqui la resolució del Consell Plenari de l'Ajuntament de 
Barcelona a Andrés Bódalo Pastrana, al Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a 
l'Ajuntament de Jódar (Jaén), al Parlament Andalús, i al Govern de l'Estat 
espanyol. 

 
Es presenta el següent text transaccionat que se sotmet a debat: 
 
El Plenari del Consell Municipal acorda: 
1. L’Ajuntament de Barcelona se suma a la petició d’indult del sindicalista 

Andrés Bódalo, que ha recollit milers de suports en un manifest impulsat pel 
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), atesa la desproporció de la pena 
imposada i apel·lant a la situació d’extrema vulnerabilitat del seu entorn familiar 
més proper.  

2. L’Ajuntament de Barcelona vol manifestar, a més a més, la seva solidaritat 
amb la lluita contra l’atur i la marginalitat que abandera el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores (SAT) i expressa el seu suport als vaguistes que s’han mobilitzat per 
demanar la llibertat del també regidor de Jaén en Común, Andrés Bódalo. 

3. Demanem que aquest posicionament del Consell Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona es traslladi a Andrés Bódalo Pastrana, al Sindicato Andaluz de 
Trabajadores (SAT) a l’Ajuntament de Jódar, al Parlament andalús, i al Govern de 
l’Estat Espanyol. 

 
La Sra. Rovira saluda, en primer lloc, els companys i companyes d’Ítaca, del 

Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) i del grup de suport Andrés Bódalo. 
Tot seguit, introdueix la proposició, que contextualitza referint-se a què durant 

els set anys de crisi moltes persones, famílies i col·lectius han estat castigats per 
retallades socials; també estafats amb contractes hipotecaris i desnonats; i milions 
de treballadors i treballadores han estat expulsats del món laboral a tot l’estat 
espanyol, i milers de joves han hagut d’abandonar el país per recuperar els seus 
projectes de vida. 

Assenyala que en aquest context, que qualifica de devastador, comencen a 
sorgir un gran nombre de casos de corrupció que no exclou cap dels estaments i 
institucions de l’estat espanyol. I remarca que ja d’ençà del 2008, diferents 
col·lectius i societat civil s’organitzen per poder frenar aquestes polítiques que 
malmeten greument el feble “estat del benestar” que es va assolir gràcies a anys 
de molta lluita social de les generacions que els han precedit; alhora que es vol 
posar damunt la taula la greu mancança de democràcia social i política de l’estat 
espanyol. 

Puntualitza que, en aquest sentit, Andrés Bódalo, regidor de l’ajuntament de 
Jaén i dirigent del SAT, com centenars d’andalusos i andaluses, ha estat al carrer 
defensant drets socials, principalment al món rural. Explica que milers de jornalers 
viuen una greu situació de precarietat i pobresa, ja que l’accés a la terra és 
impossible, a la qual cosa se li suma l’explotació laboral en els “tajos”, i la 
impossibilitat gairebé d’accedir, durant molts anys de males collites, al subsidi 
agrari en no poder ajuntar l’injust requisit de les peonades, i que comporta que 
centenars de jornalers i jornaleres s’agenollin davant dels patrons i alcaldes per 
poder aconseguir-ne les suficients per aconseguir l’almoina del subsidi agrari. 

Recapitula que el 2012, un any de molt males collites, el SAT va exigir la 
retirada del requisit de les peonades i va endegar una campanya de mobilització, 
en què gairebé mig centenar de jornalers i jornaleres es van tancar a la Casa de 
Cultura de Jódar per exigir la retirada d’aquell requisit i un pla especial de feina 
rural. 
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Denuncia que la resposta de l’ajuntament de Jódar va ser enviar-los la Guàrdia 
Civil per desallotjar-los, malgrat les reiterades peticions de reunió dels tancats a 
l’equip de govern municipal. Continua explicant que una vegada executat el 
desallotjament, els jornalers i jornaleres van fer una protesta pacífica davant 
l’ajuntament, sense que es produís cap agressió en cap moment. Tanmateix, 
mesos després, el PSOE de Jódar va denunciar Andrés Bódalo per agressió al 
tinent d’Alcalde, un fet rotundament fals, corroborat per centenars de testimonis i 
pel mateix atestat de la Guàrdia Civil. 

Indica que Andrés Bódalo es troba ara mateix empresonat injustament i fa front 
a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de criminalitzar la 
protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys i companyes i els 
drets de milers de jornalers i jornaleres a Andalusia. 

Igualment, recorda que l’alcalde i el tinent d’alcalde de Jódar del PSOE estan 
d’acord amb l’indult, que també demanen amb aquesta proposició, i manifesta la 
solidaritat del seu grup. Igualment, fa avinent que el SAT s’ha posat en contacte 
amb els partits polítics que encara dubten sobre aquest indult per explicar-los que 
el mateix PSOE el demana. Per tant, afirma que no entendrien un posicionament 
que no fos suficientment favorable a la proposició. 

 
El Sr. Forn anuncia el vot contrari del grup de CiU a la proposició. 
 
La Sra. Mejías expressa el vot en contra del grup de Ciutadans. 
 
La Sra. Capdevila avança que el grup d’ERC votarà a favor de la proposició, 

posicionament que justifica perquè va en consonància amb la proposició no de llei 
que el seu grup parlamentari va portar, i es va aprovar, a la comissió d’Empleo i 
Seguridad Social del Congrés dels Diputats el 15 de març d’enguany. 

Precisa que en aquella proposició ERC demanava la supressió de l’apartat 3 de 
l’article 315 del Codi Penal, és a dir, la despenalització del dret a vaga, i instava el 
ministeri fiscal a realitzar les actuacions necessàries per al sobreseïment de les 
causes en tramitació, i la revisió de les condemnes dictades de conformitat amb 
aquest article. 

Subratlla que el dret de vaga es reconeix en l’article vuitè del Pacte internacional 
de drets econòmics, socials i culturals, signat i ratificat per l’estat espanyol.  

Igualment, indica que la Constitució espanyola, que tant sacralitzen alguns, 
també el recull en el seu article 28, i fa notar que gairebé quaranta anys després 
de la seva aprovació el desenvolupament d’aquest concepte constitucional no ha 
estat dut a terme, i la regulació de vaga es conté en una norma preconstitucional 
del Reial Decret Llei de Relaciones de Trabajo, de 4 de març de 1977. 

Observa, per tant, que quan es tracta de defensar els drets dels treballadors, el 
PP i el PSOE s’obliden de brandar la Constitució. 

Remarca que, malgrat que forma part del dret bàsic internacional i de formar 
part del seu ordenament jurídic, el dret de vaga s’està limitant de facto els darrers 
temps mitjançant una política repressiva que es fonamenta en l’article 315.3 del 
Codi Penal com a mordassa de l’exercici del dret fonamental i advertiment als 
sindicats actius. Afegeix que aquest article respresenta una rèmora de l’articulat 
legislatiu franquista i s’utilitza en aquesta època de retallades econòmiques i de 
llibertats a fi d’actuar contra l’efectiu exercici del dret de vaga. Recrimina que es 
nega, fins i tot, el dret de resistir-se a les reformes que han empès a la misèria i a 
l’atur milions de persones. 

Manifesta que el seu grup continuarà defensant tant com calgui el dret a una 
feina i un sou dignes i a no perdre les conquestes socials i laborals que tant han 
costat d’assolir gràcies a les mobilitzacions de vaguistes que, ara, es pretén 
criminalitzar. 

Afegeix que, malgrat que aquest article no va ser directament aplicat a Andrés 
Bódalo, es tracta d’una nova víctima de la repressió en la lluita pels drets dels 
treballadors i les treballadores. En conseqüència, afirma que el seu grup no pot fer 
altra cosa que expressar el rebuig a la condemna del regidor. 
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La Sra. Esteller retreu al grup de la CUP que utilitzi la precarietat i el patiment 
de la gent per justificar la seva acció política i la violència a fi de generar un estat 
d’antisistema. Igualment, els acusa d’utilitzar aquest ajuntament, en comptes de 
per ajudar als qui diuen que volen ajudar, com a instància des d’on fer proclames. 
I remarca que amb la proposició que avui presenten, demanen que es deixi en 
llibertat una persona que no ha estat condemnada per exercir el dret de vaga, sinó 
per agressió. 

Per tant, valora les propostes de la CUP com a totalitàries; l’acusa de pretendre 
fer ingerència en el poder judicial i de no respectar la divisió de poders. Considera 
que si poguessin no s’hi pensarien dues vegades a instaurar un estat del terror, 
emprant la violència i les persones per assolir els seus objectius sense respectar 
els drets fonamentals. 

Critica durament al manera de fer política de la CUP, i li retreu que utilitzin el 
regidor de Jódar com a instrument; i insisteix que està condemnat per agressió un 
regidor municipal. 

 
La Sra. Ballarín diu que no poden justificar l’ús de la violència contra béns o 

persones, especialment en cas de Jódar, on es va produir una agressió física al 
tinent d’Alcalde de l’ajuntament, membre del PSOE. Aprofita i l’ocasió per 
expressar el suport del PSC a Juan Ibarra. 

Precisa que la sentència a què es refereix la proposició no té a veure amb el dret 
de manifestació, sinó que aplica l’agreujant de reincidència a una persona que ja 
havia estat condemnada per agressions a un policia i una dona embarassada a 
Úbeda. 

Puntualitza que indultar –que és el que demana el grup de la CUP– suposa 
perdonar les penes imposades per les greus conseqüències personals i familiars 
que podria ocasionar el compliment de la condemna; tanmateix, creu que abans 
que es demani el perdó per al regidor Bódalo estaria bé que fos ell mateix qui 
demanés perdó a la víctima, cosa que no ha fet. 

Addueix que si els seus companys del PSOE d’Andalusia, especialment el regidor 
agredit, decideixen no oposar-se a l’indult tampoc no ho faran ells, però, 
altrament, afirma que no poden fer bandera de cap manera d’aquesta reivindicació 
i, per tant, votaran en contra de la proposició de la CUP. 

 
El Sr. Asens avança el vot favorable de Barcelona en Comú. Dit això, agraeix al 

grup proposant d’haver acceptat la seva esmena i reconduir la proposició en els 
termes que el grup de suport volia quant a la petició d’indult. En segon lloc, 
expressa les reserves per una mesura de gràcia, que defineix com una quincalla de 
l’absolutisme del XIX, mal regulada i mal aplicada, de manera que massa sovint 
esdevé un instrument del poder per autoindultar-se a si mateix dels seus abusos. 

Tanmateix, remarca que si té algun sentit aplicar un indult és en casos com els 
que els ocupa, en què la sentència topa amb criteris de justícia, de professionalitat 
i d’equitat, i pels contextos social i personal del regidor, amb sis persones al seu 
càrrec. I afegeix que un altre motiu és la lliçó de dignitat que ha donat la víctima, 
en primer lloc, i els seus companys del Partit Socialista de Jódar i Jaén que han 
demanat l’indult. 

Considera, per tant, que cal respectar la demanda de la víctima de l’agressió, 
que entén que entre altres motiu pretén assolir la pau social i perquè els veïns i 
veïnes demanen que el regidor quedi en llibertat. 

 
La Sra. Rovira manifesta que els grups contraris a aquesta proposició estan 

votant en contra dels drets socials, del dret de vaga, dels drets humans. 
Respon la intervenció del grup del PP, assenyalant que, de feixisme, 

totalitarisme i dictadures aquesta formació en té un màster. 
Finalment, fa notar que una part del govern de la ciutat de Barcelona ha votat 

en contra de l’alliberament d’Andrés Bódalo, malgrat tots esforços que s’han fet 
perquè tirés endavant la proposició, i recorda que en altres municipis el PSC hi ha 
votat a favor. 
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El Sr. Asens puntualitza, arran de la intervenció de la Sra. Esteller, que no es 
tracta d’una ingerència al poder judicial, i que l’indut és una facultat del poder 
executiu, que d’ençà del 2000 utilitza molt el PP, ja que més de dos-cents polítics 
condemnats per casos de corrupció han estat indultats; concreta que el Sr. Rajoy 
ha concedit més de vuit-cents indults. Afegeix que el Partit Socialista també ha 
abusat en el passat de la figura de l’indult, i critica que se’n faci un l’ús discrecional 
i interessat quan es tracta dels amics, però a canvi es desestimi en el cas dels 
adversaris polítics. 

Admet que la figura de l’indult està mal regulada, i que no pot ser un instrument 
arbitrari en mans del poder; però en tot cas, remarca que ha de servir per corregir 
situacions d’injustícia i desproporció d’una pena en relació als fets. 

 
La Sra. Rovira manifesta el suport del seu grup i de l’esquerra independentista a 

Andrés Bódalo i al SAT, i recorda que a Madrid fa dotze dies que es fa una vaga de 
fam per aconseguir la seva llibertat. 

 
Es rebutja la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-dos vots en 

contra –emesos pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. 
Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 
Barceló, pels Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també pels Srs. 
Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller–, i dinou vots a favor de la resta de 
membres del Consistori. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 
 
Pc 1. Que es creï la regidoria de Prevenció i Seguretat i es nomeni a un 

regidor/a de la mateixa. 
 
El Sr. Trias situa el prec en el mateix context que altres qüestions que han 

tingut oportunitat de debatre en aquesta sessió, i insisteix en la complexitat de la 
situació de la seguretat i la prevenció a la ciutat. Recorda a l’Alcaldessa que el seu 
càrrec porta implícita la responsabilitat en aquest àmbit, però critica que hagi optat 
també per ser-ne la responsable com a regidora. 

En conseqüència, demana amb aquest prec que es nomeni d’una vegada un 
regidor de Prevenció i Seguretat, atès que creu que és evident que l’Alcaldessa no 
té temps material per dedicar-se a aquesta tasca, i entén que el moment actual és 
el més indicat per fer-ho, ja que el govern ha passat d’onze a quinze regidors. 

 
La Sra. Alcaldessa agraeix molt al Sr. Trias la preocupació pel bon funcionament 

del govern municipal, tot i que avança que reiterarà la mateixa resposta que els ha 
donat en altres ocasions en què han formulat la mateixa qüestió.  

Així, manifesta que el comissionat de Seguretat, el Sr. Recasens, ha demostrat a 
bastament al llarg d’aquest any la seva idoneïtat per ser responsable tècnic de 
seguretat, ja que té una llarga experiència a l’administració pública en matèria de 
cossos de seguretat, i reconegut prestigi internacional. 

Per tant, ratifica que està molt satisfeta d’haver treballat amb el comissionat 
durant tot aquest any, assumint ella el màxim rang polític –que molts li havien 
desaconsellat a fi de protegir-se en un segon pla–. Justifica l’assumpció de la 
responsabilitat política de la seguretat perquè la considera una qüestió prioritària. 
Afegeix que, juntament amb el comissionat, ja ha tingut diverses reunions amb la 
guàrdia urbana i ha pogut constatar i valorar la feina diària d’aquest cos. 

Considera, doncs, que el tàndem que formen el Sr. Recasens i la màxima 
responsable política del govern municipal funciona i no hi troba motius per canviar-
ho. 
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El Sr. Trias lamenta que la Sra. Alcaldessa no estigui disposada a canviar 
d’opinió, com tampoc ho està ell a deixar d’insistir en aquesta qüestió. Admet que 
l’Alcaldessa és la màxima responsable política, però creu que ha d’admetre que 
s’ha de deixar acompanyar; reconeix la vàlua tècnica del comissionat de Seguretat, 
però també constata que mai, els darrers anys, havien sorgit uns problemes com 
ara; que no és el cas puntual de Gràcia, sinó l’autoconfiança de la Guàrdia Urbana i 
la necessitat d’unes directrius clares de funcionament. 

Insisteix que la solució no rau en fer un bon pla director de la Guàrdia Urbana, 
com és el cas, sinó en l’actitud, que actualment crea una situació d’inseguretat en 
el cos. 

Retreu a l’Alcaldessa que determinats gestos i declaracions seves, o de membres 
del seu govern, provoquin desconcert i desorientació en la Guàrdia Urbana, i creu 
que aquest és l’autèntic problema. 

 
La Sra. Alcaldessa avança que no accepten el prec del grup de CiU; i demana al 

Sr. Trias que es pregunti sincerament què desorienta la Guàrdia Urbana que, al 
seu parer, és l’actitud partidista d’alguns grups de l’oposició creant falses 
polèmiques en l’àmbit de la seguretat. 

 
No s’accepta el prec en debat. 
 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Pc 2. Que el Govern presenti un Pla de Locals de Concurrència Pública, amb la 

finalitat de fomentar la preservació de les sales de cinema i espectacles com a be 
cultural i arquitectònic de la ciutat. 

 
La Sra. Barceló manifesta que per a Ciutadans la protecció dels equipaments 

culturals és el mateix que protegir la cultura, i n’enumera un seguit, sense els 
quals diu que Barcelona no seria el que és. 

Destaca el valor d’aquests espais com a punts de trobada i de relació amb la 
cultura, i que donen vida i essència al vida urbana. Observa que una sala de 
cinema, de teatre o altres tipus d’espectacles són molt més un escenari, una 
pantalla i butaques, i lamenta que avui dia el món de l’espectacle en viu i de 
l’audiovisual s’hagin vist afectats profundament per una nova concepció consum 
cultural, que ha comportat el tancament de sales de cinema i de teatre a 
Barcelona; o també deplora la substitució d’un cinema o d’un teatre per un 
supermercat, com ha estat el cas recent del cinema Urgell. 

En conseqüència, justifica la presentació del prec amb què demanen la 
presentació d’un Pla de locals de concurrència pública amb la finalitat de fomentar 
la preservació d’aquests locals, i destaca la conveniència d’elaborar un catàleg que 
inclogui els cinemes i altres sales d’espectacles, especificant en cada cas una fitxa 
tècnica. 

 
El Sr. Collboni agraeix a la Sra. Barceló el prec que li permet estrenar-se com a 

Tinent d’Alcaldia de Cultura, ja que fa escassament quaranta-vuit hores que ha 
assumit el càrrec. 

Dit això, manifesta que no poden acceptar el prec, no pas perquè no 
comparteixin les reflexions de la regidora, sinó perquè no està en disposició encara 
d’acceptar un compromís quan literalment encara no ha posat els peus a l’ICUB. 

Això no obstant, confirma que s’estan fent coses en la direcció que apunta la 
Sra. Barceló justament perquè comparteixen la sensibilitat que ha expressat. 
Precisa que està en marxa un pla de comerç cultural, provinent d’una proposta del 
grup del PSC de la passada legislatura, que té per objectiu evitar més tancaments, 
no només en l’àmbit del cinema o el teatre, sinó molt especialment de llibreries i 
que parteix de l’estudi del model que ha posat en marxa París. 

Afegeix a aquestes actuacions la decisió adoptada pel Ple municipal, a petició del 
sector del cinema, per afavorir la renovació de les sales amb un ajut de fins al 
90% de l’import de l’IBI quan es reinverteixen els beneficis en l’actualització dels 
espais. 
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Conclou, per tant, que existeixen ajuts puntuals, un pla de comerç cultural que 
s’està treballant tècnicament, i diu que està convençut que trobaran punts en 
comú de tots els grups quan abordin més àmpliament aquests aspectes. 

 
La Sra. Barceló afirma que recull les declaracions d’intencions del Tinent 

d’Alcaldia, tot i que considera que hauria pogut assumir el repte de fer el pla de 
concurrència pública que demanen. 

Recorda que Barcelona ha perdut un any sencer sense projecte cultural, cosa 
que no es pot permetre una ciutat que ha estat pionera i d’avantguarda en el món 
cultural; i remarca que la igualtat d’oportunitats també comença amb l’accés a la 
cultura i, per tant, cal preservar els espais on es genera. 

Acaba la seva intervenció citant Antonio Machado, que deia que “en cuestiones 
de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da.” 

 
El Sr. Collboni discrepa amb què s’hagi malbaratat un any, i assegura que es 

poden fer moltes coses i espera l’oportunitat d’explicar a bastament en comissió el 
projecte cultural del govern. 

 
No s’accepta el prec en debat. 
 
Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Pc 3. Instar a que l'Ajuntament de Barcelona recuperi enguany el disseny 

original de l'escultor Enric Casanovas i Roy per a les futures Medalles d'Or al Mèrit 
Cultural, Científic, Cívic o Esportiu. 

 
El Sr. Puigcorbé, en començar la seva intervenció, saluda el professor Frederic-

Pau Verrié, eminent historiador de l’art, arxiver, arqueòleg, director emèrit del 
Museu d’Història de Barcelona i posseïdor de la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or 
al Mèrit Artístic d’aquest ajuntament, que avui, al seus noranta-cinc anys, els 
acompanya en aquest Ple. 

Dit això, assenyala que un dels guardons més prestigiosos que atorga aquest 
ajuntament són les medalles d’or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic i Esportiu com a 
reconeixement a la trajectòria de persones o entitats que han treballat en favor de 
la ciutat. Recorda que l’origen dels guardons es remunta al 1930, quan aquesta 
institució va prendre la decisió de crear la Medalla de la Ciutat per tal de lliurar-la 
en testimoni d’agraïment a l’escultor Josep Llimona, president de la Junta de 
Museus, després que oferís a la ciutat la seva obra “El treball”. Precisa que es va 
fer l’encàrrec a l’escultor noucentista Enric Casanovas i Roy, deixeble de Llimona, 
que va modelar la medalla en or amb el disseny d’una al·legoria de la ciutat 
d’inspiració mediterrània, amb un vaixell a la dreta i un arbre a l’esquerra, i al 
revers l’escut de Barcelona i una corona de llorer amb espai per gravar-hi el nom 
de la persona guardonada. Afegeix que la cerimònia de lliurament de la primera 
medalla es va celebrar al Saló de Cent el 7 de juliol de 1932. 

Recorda que el model d’aquella medalla, adoptat pel govern republicà, va ser 
vigent fins al final de la Guerra Civil; i glossa la figura de Casanovas, 
malauradament oblidada avui, remarcant que es va mantenir fidel a la Catalunya 
republicana havent-se d’exiliar després de la desfeta del 1939. 

Fa avinent que el 1940, les autoritats franquistes van encarregar un nou disseny 
de la Medalla de la Ciutat a Frederic Marès, amb una figura sedent que porta a la 
mà dreta una branca de llorer i en l’esquerra una victòria alada, símbol de la 
victòria del feixisme espanyol, un model que encara és vigent avui dia. 

Subratlla que aquesta situació anòmala i impròpia d’un ajuntament democràtic 
que ha estat denunciada per prestigioses personalitats de l’àmbit acadèmic, 
començant pel professor Verrié, i celebra que avui constatar com es recupera, amb 
tots els honors, un dels màxims símbols municipals. 

Remarca que, atès que l’actual govern de la ciutat s’ha de regir per deure de 
memòria, que obliga a restituir la dignitat històrica dels valors democràtics 
perseguits per la dictadura franquista, el seu grup l’insta a recuperar enguany el 
disseny original de Casanovas. 
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El Sr. Asens se suma a l’agraïment expressat al professor Verrié per 

acompanyar-los avui, més encara tenint en compte la durada de la sessió. 
Confirma que assumeixen la proposta del grup d’ERC, però puntualitza que 

hauran d’esperar la valoració prèvia de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, 
pertanyent a l’Institut d’Estudis Catalans. 

 
Pc 4. Que el Govern municipal es comprometi a, en relació als maltractaments a 

gent gran, dur a terme les propostes de mesures preventives proposades per les 
entitats del tercer sector i de forma prioritària i urgent posar en funcionament un 
telèfon de consulta i suport on les persones grans que pateixen maltractaments 
s'hi puguin adreçar. 

 
La Sra. Capdevila formula el prec en relació als maltractaments a la gent gran, 

sovint invisibles, i una de les formes de violència menys estudiada i poc compresa. 
Observa que les persones que pateixen aquestes situacions tendeixen a no 

manifestar-ho, bé per vergonya o bé pel temor de ser allunyades de les seves 
llars, o a les represàlies que puguin prendre els qui exerceixen el maltractament, 
ja siguin familiars o persones contractades. 

Precisa que les entitats del Tercer Sector han alertat aquest mateix mes que els 
casos de maltractament a la gent gran no han disminuït i que, altrament, apunten 
cap a l’increment; que els mossos d’esquadra reben una mitjana diària de tres 
denúncies per maltractament d’una persona gran a Catalunya, i asseguren que el 
90% de casos no es denuncien. 

En conseqüència, considera que cal plantejar-se aquesta realitat, i tenir en 
compte les recomanacions de les entitats del Tercer Sector pel que fa a l’elaboració 
de polítiques educatives de sensibilització adreçades a infants i joves; potenciar el 
reconeixement de les persones grans i el seu paper social i familiar, promovent el 
bon tracte. 

Manifesta que aquesta política de sensibilització ha de començar a l’escola 
primària, i explicar a la població què són els maltractaments a persones grans –
físics i verbals, intimidacions, tracte indiferent, càstigs i privacions– i les seves 
conseqüències. 

Afegeix que calen serveis específics per a persones grans maltractades, i 
denuncia la inexistència d’un telèfon de consulta o suport especialitzat com sí que 
existeix per als casos de violència de gènere. 

Igualment, consideren que cal mirar aquests casos amb perspectiva de gènere, 
atès el percentatge de dones entre el col·lectiu de persones grans. 

 
La Sra. Alcaldessa comparteix amb la regidora que els maltractaments a la gent 

gran són una de les formes de violència més invisibles i difícils de detectar perquè 
habitualment es produeixen en l’àmbit privat. 

Subscriu plenament, doncs, que la ciutat no ha de tolerar maltractaments a les 
persones grans, i aprofita per recordar que fa anys que l’Ajuntament treballa en 
aquest àmbit. Així, precisa que l’Àrea de Drets Socials ha posat en marxa d’ençà 
de l’inici del mandat un seguit d’iniciatives, entre les quals conferències 
informatives en casals de gent gran, centres cívics, casals de barri; la Generalitat, 
el Consorci de Salut i Serveis Socials i l’Ajuntament fan un seguiment exhaustiu 
dels casos detectats; s’impulsa una xarxa de suport a les famílies cuidadores, i els 
grups de tractament de persones cuidadores en els centres socials; formació en 
l’àmbit del maltractament dels professionals de serveis socials, de manera que 
sumats als ja formats en edicions anteriors arriben a més del 53%. 

Afegeix que han elaborat també un procediment i circuit sociosanitari per 
coordinar millor els serveis bàsics de salut i serveis socials a fi de millorar la 
detecció de maltractaments, i estan redactant un protocol únic d’actuació entre els 
serveis socials i els cossos de seguretat, la guàrdia urbana i els mossos 
d’esquadra. 

Anuncia, doncs, que acceptaran el prec e atès que la demanda del grup d’ERC 
s’inscriu en les actuacions en marxa. Puntualitza, tanmateix, que consideren que 
l’estratègia ha de ser global.  
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Concretant el cas de la comunicació telefònica, indica que ara com ara 
l’Ajuntament disposa d’un telèfon gratuït –900703030– del Centre d’Urgències i 
Emergències Socials (CUESB), que ofereix atenció psicosocial permanent, incloses 
les situacions de maltractament a les persones grans, durant les vint-i-quatre 
hores del dia. Afegeix que els centres de serveis socials, mitjançant el telèfon 
936197311, proporciona informació i suport a les persones grans que pateixen 
maltractaments. 

Admet que, probablement, aquestes dues possibilitats d’accedir als serveis per 
via telefònica no són prou conegudes, per la qual cosa estudiaran fer una 
estratègia publicitària per a la seva difusió entre la població. 

 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 
 
Pg 1. Quines accions s'han pres fins aquest moment i quina és la calendarització 

d'accions futures pel què fa a la regulació del treball sexual a la ciutat de 
Barcelona? 

 
La Sra. Vila formula la pregunta. 
 
La Sra. Pérez puntualitza, abans de respondre, que el govern s’ha mostrat 

favorable a establir un marc normatiu respectuós amb els drets de les dones que 
exerceixen el treball sexual per decisió pròpia, i de distingir la seva situació de la 
d’aquelles dones que l’exerceixen forçades, que és una greu vulneració dels drets 
humans. 

Recorda que el municipis no tenen competències per regular el treball sexual, 
que és competència de l’estat. Feta aquesta puntualització, confirma que 
continuaran treballant per garantir els drets de les dones que exerceixen per 
decisió pròpia, juntament amb una valoració dels efectes de l’ordenança del 
civisme en aquestes dones, que les ha estigmatitzades i criminalitzat amb les 
conseqüències que això comporta quant als accessos als serveis i prestacions 
bàsiques. Afegeix que impulsaran projectes d’atenció dirigits al seu empoderament 
i no pas a considerar-les com a víctimes, que passa per un increment dels recursos 
econòmics dels projectes de les entitats que actuen en pisos i locals; l’augment 
dels recursos d’atenció a fi d’afavorir la integració sociocultural de famílies 
monoparentals femenines, sobretot de procedència nigeriana; o projectes com 
l’habitatge compartit per un conjunt de dones, que estan treballant amb entitats. 
Afegeix que han començat a fer un diagnòstic, amb la participació directa de les 
dones, a fi de conèixer les seves necessitats en l’exercici del treball sexual, que 
anirà juntament amb la tasca endegada per l’agència ABITS amb entitats socials 
per buscar estratègies per donar resposta a les dones que treballen a l’espai públic 
i als problemes de convivència i seguretat. Igualment, remarca que en els casos en 
què es manifesta la voluntat d’un canvi d’activitat s’estan oferint programes 
d’ocupabilitat i de formació flexibles i individualitzats. 

Continua dient que estan elaborant un estudi diagnòstic i un informe de 
propostes per a l’acompanyament de dones trans que exerceixen el treball sexual; 
i en els casos de precarietat i pobresa, defineixen una estratègia contra la 
feminització de la pobresa que ofereixi oportunitats a més llarg termini. 

 
La Sra. Vila fa avinent que voldrien conèixer l’opinió dels nous membres del 

govern quant a la legalització del treball sexual, atès que el PSC s’ha mostrat 
sempre com una força política evolucionista i contrària a aquesta legalització, en 
contra dels postulats de Barcelona en Comú. En conseqüència, fa notar que en el 
programari de les dues forces polítiques que avui componen el nou govern de la 
ciutat hi ha una evident contraposició de models que entén que, en comptes de 
sumar, es contrarestaran entre ells per quedar en no-res. 

Addueix, per tant, que es posa de manifest la contradicció del nou govern, la 
seva feblesa ideològica, així com la renúncia a molts principis i, per tant, 
incompliments. 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3971 
 

Considera que en l’àmbit de la prostitució aquesta situació es traduirà en no-
intervenció, en l’efecte crida de les màfies i explotadors, vulneració dels drets 
humans amb el consentiment del govern municipal, Barcelona com a referent de 
turisme sexual, i problemes greus de convivència que ja han explotat, no només a 
Ciutat Vella, sinó en altres Districtes de la ciutat. 

 
La Sra. Pérez replica a la Sra. Vila que quan formuli preguntes sobre polítiques 

públiques en matèria de prostitució les continuarà responent ella com a 
responsable d’aquestes polítiques. En conseqüència, li assegura continuaran 
treballant en la línia de garantir els drets de les dones que exerceixen lliurement el 
treball sexual. 

 
Del Grup Municipal de Ciutadans 
 
Pg 2. Quin és el balanç que fa el Govern d'aquesta mesura, quants pisos s'han 

cedit en lloguer social i que s'ha fet per tal d'aconseguir la col·laboració de les 
plataformes? 

 
La Sra. Mejías formula la pregunta dirigida a l’Alcaldessa i recorda que el govern 

va anunciar, l’agost de 2015, una mesura que consistia en la condonació del 80% 
de la multa per emprar un pis com a allotjament turístic sense llicència si se cedia 
a lloguer social. Precisa que a Barcelona s’havien detectat més de sis mil 
habitatges sense llicència oferts per determinades plataformes turístiques. 

En conseqüència, pregunta per l’efectivitat de la mesura, quants pisos s’han 
cedit a lloguer social, i de quina manera això ha contribuït a incrementar el parc 
d’habitatge social a Barcelona. 

 
La Sra. Alcaldessa manifesta que per al govern municipal ha estat una prioritat 

posar ordre en el sector dels allotjaments turístics, concretament en els habitatges 
d’ús turístic il·legals. 

Celebra, doncs, que el grup de Ciutadans s’interessi per com avancen les 
mesures endegades en aquest sentit, atès que la seva formació ha expressat 
posicions contràries a la regulació proposada pel govern. 

Precisa que en el cas d’habitatges d’ús turístic il·legals han establert una 
estratègia global que inclou tot un seguit de mesures, entre les quals la realització 
el 2015 de 2.018 procediments d’inspecció; la disponibilitat d’un centre de recepció 
de trucades sobre apartaments turístics que es va posar en marxa durant el 
mandat anterior, i que ja ha atès més de tres mil trucades; el reforç especial a la 
Barceloneta arran de les molèsties que hi causen els habitatges d’ús turístic 
il·legals. Afegeix que s’ha enviat requeriment a 21 plataformes digitals que 
ofereixen habitatges d’ús turístic il·legals a fi que compleixin les obligacions 
establertes per llei. Igualment, explica que durant la tardor, la direcció de serveis 
de Llicències i Inspecció de la gerència adjunta d’Urbanisme ha estat fent el 
seguiment de tots els requeriments enviats, i resolent les al·legacions presentades. 

Indica que continuen treballant amb el programari aranya web, que inspecciona 
la xarxa a fi de detectar apartaments turístics il·legals, especialment en els portals 
amb més ofertes com HomeAway o Airbnb, que permet d’aplicar els expedients 
sancionadors corresponents.  

Subratlla que a fi de fer més efectiva la lluita contra aquests allotjaments 
turístics il·legals és clau un canvi de marc legislatiu, i en aquest sentit han 
presentat al·legacions a la proposta de decret del Reglament de Turisme de 
Catalunya, i ara hauran de seguir-ne l’evolució. 

 
La Sra. Mejías assenyala que l’Alcaldessa no ha respost la pregunta de quants 

pisos s’han cedit en lloguer social. 
Replica que Ciutadans no només està d’acord en regular i ordenar el sector dels 

habitatges turístics, sinó que era un punt del seu programa electoral amb els 
objectius d’establir una regulació adequada a la situació, no de caràcter 
absolutament restrictiu com pretén el govern; garantir el pagament de la fiscalitat, 
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i l’exigència de la inspecció, i precisa que segons les dades de què disposen només 
hi ha un inspector per cada tres-cents pisos turístics. 

En conseqüència, i atesa la imminent arribada de la temporada d’estiu, pregunta 
també si s’han col·locat les plaques identificatives en els edificis amb apartaments 
turístics. 

Consideren que les mesures implantades no han estat prou efectives i, 
altrament, s’ha imposat la restricció absoluta però sense anar acompanyada 
d’ordenació i regulació clara que aboca a una situació d’inseguretat jurídica. 

 
La Sra. Alcaldessa coincideix amb què cal una regulació millor, i confirma que 

estan treballant amb la Generalitat en aquesta línia. També està d’acord amb què 
falten inspectors, i assenyala que en aquest cas han de resoldre el límit estatal 
imposat a noves contractacions. 

Quant a la mesura específica plantejada com a prova pilot de cessió d’habitatges 
irregulars en lloguer social, indica que s’ha començat a implementar a Ciutat Vella, 
on es va fer una primera tramesa de 431 notificacions a la propietat, i han 
obtingut, de moment, la resposta de quatre propietaris interessats a acollir-se a la 
mesura. 

 
Del Grup Municipal del Partit Popular 
 
Pg 3. Quines actuacions i posicionaments del Govern municipal té previst 

rectificar o modular en relació als diferents departaments des de la seva 
constitució amb la previsió de nou cartipàs municipal? 

 
El Sr. Fernández Díaz pregunta per la nova assignació de responsabilitats arran 

de l’ampliació del govern municipal amb el grup del PSC, que entén més com un 
repartiment de càrrecs que no pas la voluntat de promoure un veritable acord de 
ciutat amb continguts reals de govern. 

Es refereix a les declaracions del secretari general del PSOE, el Sr. Pedro 
Sánchez, que valorava la incorporació del PSC al govern de Barcelona com una 
oportunitat de modificar el rumb polític de Barcelona en Comú. Per tant, pregunten 
a l’Alcaldessa quines polítiques es modificaran o modularan. 

 
La Sra. Alcaldessa respon que no en modificaran cap ni una, tal com ja han 

explicat públicament. Puntualitza que estan per la política d’acords, i manifesta que 
tenen la voluntat de sumar a fi d’implementar polítiques de canvi. Per tant, valora 
l’entrada del grup del PSC al govern de la ciutat com una aportació en positiu, 
sense que es modifiquin polítiques posades en marxa durant l’any que porten de 
mandat. 

 
El Sr. Fernández Díaz reformula la pregunta en considerar que no ha estat 

resposta, i pregunta si es tracta de “postureo” polític de l’Alcaldessa o de 
“pastoreo” de càrrecs de govern per part del PSC. 

Insisteix que el Sr. Sánchez ha declarat que l’entrada del grup Socialista al 
govern respon a la necessitat de modificar el rumb, mentre que l’Alcaldessa 
assegura que no es canviarà cap de les polítiques endegades. 

Per tant, pregunta si mantindrà el suport als acords al procés independentista 
expressats durant aquest any de mandat. Si continuarà endavant amb la proposta 
de remunicipalitzar tots els serveis públics que el PSC va privatitzar durant els seus 
governs. Insisteix a preguntar si està disposada a modificar la proposta de 
moratòria de l’activitat econòmica, una part de la qual afecta el sector turístic, 
malgrat que el seu soci de govern ho hagi criticat obertament. 

Continua preguntant si enderrocaran Can Vies, ja que el PSC ho ha reclamat en 
diverses ocasions; per la cobertura de la ronda de Dalt, o la modificació de 
l’ordenança de civisme. 

Conclou, doncs, que si l’Alcaldessa no li nega aquestes observacions, 
considerarà que l’acord de govern respon a un repartiment de càrrecs entre 
Barcelona en Comú i el PSC, ja que no han estat capaços d’intentar modificar, 
promoure i incentivar noves polítiques de ciutat, ni de rectificar les equivocades. 
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La Sra. Alcaldessa observa que es nota la proximitat de la campanya electoral; i 

reitera que estableixen acords perquè són un govern responsable i en minoria que, 
evidentment, ha d’arribar a acords i sumar.  

Ratifica, per tant, que estan molt orgullosos i se senten molt forts amb la 
capacitat de sumar; i remarca que ni estan modificant polítiques ni fent renúncies, 
sinó que sumen per reforçar les polítiques de canvi que la ciutadania ha votat. 

I fa notar que allò que es manté invariable és la línia del grup del PP en l’apartat 
de precs i preguntes, en clau més estatal i partidista que no pas de ciutat. 

 
Pg 4. Creu el Govern municipal que ha de mantenir la suspensió de llicències 

d'allotjaments turístics a tota la ciutat de Barcelona, fins quan i amb quina 
justificació? 

 
El Sr. Mulleras addueix que la moratòria de llicències d’allotjaments i de 

qualsevol activitat turística, la primera mesura important, i unilateral, que va 
adoptar el govern municipal, és un mal negoci per a la ciutat arran de l’impacte 
econòmic que suposa, per les possibles indemnitzacions milionàries que 
l’Ajuntament hauria de pagar, i per l’economia submergida que provoca. 

Es refereix, seguidament, a la declaració del Sr. Pisarello en aquesta mateixa 
sessió afirmant que el PSC no s’ha incorporat al govern municipal per canviar-ne la 
direcció; tanmateix, pregunta si aquesta incorporació afectarà les polítiques 
turístiques, o si el govern municipal creu que ha de mantenir la suspensió de 
llicències turístiques a tota la ciutat, fins quan i amb quina justificació. 

 
La Sra. Sanz observa que el Sr. Mulleras sempre formula preguntes addicionals 

a les presentades a l’ordre de dia de les sessions. En conseqüència, confirma que li 
respondrà estrictament la pregunta que hi consta. 

Així, respon que en l’aprovació inicial del Pla especial d’allotjaments turístics 
(PEUAT) hi queda circumscrita la suspensió, de manera que actualment opera 
aquest pla que estableix on no es poden demanar llicències i, en els casos en què 
el pla ho permet, ja s’ha aixecat la moratòria. Indica, igualment, que serà així fins 
a l’aprovació definitiva del PEUAT, que comptarà amb les al·legacions de veïns i 
veïnes i dels grups municipals, de manera que convida al grup del PP ha presentar-
ne. 

Precisa que la justificació del manteniment de la suspensió de llicències és posar 
ordre i control a la proliferació d’allotjaments turístics, preservar els veïnats i 
protegir l’estructura de barris habitats per residents autòctons. 

El Sr. Mulleras pregunta, a tall d’exemple, quin problema genera un hotel a Sant 
Andreu, a Nou Barris o a Les Corts, tots districtes que reclamen hotels perquè 
volen atraure turisme i comerç. 

Remarca que la riquesa generada pel turisme no és només econòmica sinó 
també social i cultural, i que la moratòria turística i el PEUAT no són altra cosa que 
una cortina de fum per no acarar el veritable problema que es genera quan el 
turisme va en contra de la convivència a l’espai públic o en els edificis de veïns i, 
sobretot, els allotjaments il·legals, i també legals, que incompleixen la normativa. 
Considera que la situació s’ha d’acarar amb un pla de xoc d’inspecció que solucioni 
aquestes situacions. 

Reflexiona, finalment, si l’entrada al govern del grup del PSC significarà el final 
de la moratòria, atès que en diverses ocasions s’hi ha mostrat contrari. 

 
La Sra. Sanz recomana al Sr. Mulleras que es llegeixi detingudament el PEUAT a 

fi de comprovar que molts dels aspectes que esmenta hi són incorporats. 
Igualment, li demana que els facin arribar alguna proposta, si la tenen, per 
resoldre els problemes del turisme a la ciutat. 

I constata la participació del PP en el model de barra lliure turística que va 
imperar durant el mandat anterior. 

 
Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 
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Pg 5. Tenint en compte que els venedors ambulants han denunciat públicament 
que van ser colpejats primerament per membres de la Guàrdia Urbana el passat 
18 de maig, s'ha obert una investigació per depurar responsabilitats dintre del cos 
i, de ser certa l'acusació particular de l'Ajuntament contra el venedor ambulant 
empresonat, quin bufet d'advocats representarà al Consistori? 

 
La Sra. Lecha justifica la pregunta arran dels fets ocorreguts el 18 maig passat, 

quan diversos venedors ambulants van explicar que havien estat perseguits i 
colpejats per membres de la guàrdia d’urbana de paisà i de les UPA en una 
operació de confiscació de material. Indica que, com a resultat de la batussa, un 
membre de la guàrdia urbana també va rebre un cop de branca, fet arran del qual 
es va filtrar als mitjans un vídeo de nou segons, que formava part d’un de més 
llarg que no s’ha fet públic. 

 
La Sra. Alcaldessa indica que l’Ajuntament té més de sis mil cinc-centes 

persones de plantilla, a banda dels instituts i empreses associades, i si algú té 
coneixement d’un sol funcionari que hagi comès un delicte o una agressió, cal 
posar immediatament una denúncia amb les proves que pertoquin, sigui qui sigui 
la persona denunciada. 

Pel que fa als fets del 18 de maig, manifesta que no tenen cap constància que es 
produïssin altres agressions que la que ha esmentat la regidora, i remarca que no 
es pot parlar d’agressions si no hi ha proves. Per tant, corrobora que no tenen cap 
indici que la càmera que va enregistrar les imatges que han transcendit als mitjans 
n’hagués enregistrat de prèvies. 

Afirma que, com a alcaldessa de la ciutat, rebutja i li ofèn qualsevol agressió o 
forma de violència en general, i particularment contra qualsevol treballador públic, 
com són també els agents de la guàrdia urbana, que no pot quedar impune. Per 
tant, fa avinent que han actuat amb immediatesa per expressar el suport als 
agents contra els quals havien quedat provades les agressions. 

Insisteix que si algú té coneixement d’altres fets ha d’aportar les proves perquè 
s’obrin les investigacions, altrament, amb manca de proves, no entén quina 
investigació es pot obrir. 

 
La Sra. Lecha puntualitza que la pregunta que ha formulat demana quin bufet 

d’advocats representarà el consistori. 
Indica, també, que en el vídeo esmentat es pot veure com els agents de la 

guàrdia urbana branden la porra desembeinada, fet que dóna a entendre que la 
gravació és més llarga. 

Replica l’afirmació de l’Alcaldessa que si no hi ha proves no hi ha agressions 
dient que el fet que no es tinguin les proves no significa que no s’hagin produït uns 
fets. 

Afegeix que s’ha filtrat que el bufet d’advocats que sembla que ha contractat 
l’Ajuntament en aquest cas, és el mateix que acusa un regidor municipal de 
coaccions. 

 
La Sra. Alcaldessa respon que l’Ajuntament disposa de serveis jurídics propis per 

a fets ordinaris, i que la guàrdia urbana és un cos sotmès a un risc evident per la 
seva activitat al carrer, per la qual cosa rep un suport jurídic extraordinari que 
s’atorga amb tota transparència mitjançant concurs, i que en aquest cas el bufet 
que representa el consistori és el guanyador del concurs. 

Quant a la darrera observació de la regidora, respon que han emès un 
comunicat clar que posa de manifest que no s’han produït coaccions, tret de l’ús 
que s’han donat als fets en benefici d’obtenir titulars, i la utilització partidista per 
part d’algunes forces polítiques.  

 
La Sra. Lecha, sense micro, reclama el nom del bufet, i la Sra. Alcaldessa diu 

que en aquest moment no el recorda i que li’l dirà al més aviat possible. 
 
Pg 6. Tenint en compte el cartell produït per TMB, dintre de la campanya sobre 

la línia 9 Sud, on surt un home en posició de "manspreading" i que aquesta 
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empresa pública té intenció de fer una segona onada d'aquesta campanya al 
setembre, sol·licitem si es revisarà aquesta imatge i si, en canvi, es pensa produir 
una campanya per combatre aquesta pràctica masclista? 

 
La Sra. Rovira assenyala que entre els cartells de la campanya endegada per 

TMB, el 4 d’abril passat, per donar a conèixer la L9 Sud entre els usuaris 
potencials, n’hi ha un on apareix un home en posició manspreading. Precisa que 
aquest anglicisme es refereix a la pràctica d’alguns homes d’asseure’s en l’espai 
públic amb les cames obertes, ocupant, per tant, l’espai de més d’una persona, i 
que des d’una òptica feminista és considerada una pràctica masclista. Concreta 
que el terme es va popularitzar amb una campanya feminista contra aquesta 
pràctica a Nova York. 

En conseqüència, formulen la pregunta sobre si l’empresa TMB pensa excloure 
aquest cartell en la segona onada de la campanya, i si ha previst fer la campanya 
inversa per denunciar aquesta pràctica masclista en l’espai públic. 

 
La Sra. Vidal respon que els protagonistes de les fotografies dels cartells de la 

campanya de promoció de la L9 són usuaris habituals de metro, no models. Quant 
a la imatge d’un home assegut amb les cames obertes, subscriu que es tracta 
d’una conducta habitual que provoca molèsties als usuaris del transport públic, on 
tothom ha de compartir espai i facilitar la convivència.  

Assenyala, com ja ha dit la Sra. Rovira, que aquesta conducta ha estat objecte 
de crítiques a internet amb campanyes certament enginyoses, especialment en 
grans ciutats nord-americanes, malgrat que altres no ho han considerat un 
problema. 

Entén que és pertinent, per tant, tractar aquesta qüestió de pràctica de gènere a 
Barcelona, i aprofita per informar que TMB està treballant una campanya de 
sensibilització, que els propers mesos es traduirà en diverses accions educatives 
per millorar la convivència. 

Considera que tota campanya informativa ha d’incorporar la perspectiva de 
gènere i, per tant, pràctiques com els manspreading i altres comportaments s’hi 
han de contemplar. 

 
La Sra. Rovira fa avinent que la regidora no ha respost la pregunta, i entén que 

el cartell no es retirarà de la campanya aquesta segona ocasió, tot i que la Sra. 
Vidal ha anunciat una campanya de sensibilització en general. 

Diu que li preocupa que la regidora consideri que el cartell no fa altra cosa que 
reflectir una pràctica habitual de molts usuaris, sobretot perquè Barcelona en 
Comú es declara una formació feminista i fa polítiques bones en aquesta línia. 

Reclama, per tant, que apliquin la transversalitat de gènere davant d’una 
pràctica molt molesta en l’ús de l’espai públic. 

 
La Sra. Vidal puntualitza que la campanya de la L9 tindrà una segona fase, i que 

ella aposta perquè no s’emprin les mateixes imatges. Remarca que ha parlat d’una 
campanya específica de convivència que s’endegarà properament, que inclourà la 
perspectiva de gènere i tractarà pràctiques invasives de l’espai públic. 

 
Abans de donar pas al següent punt de l’ordre del dia a Sra. Alcaldessa respon 

la petició de la Sra. Lecha i indica que el bufet d’advocats és Molins&Silva. 
 
e) Seguiment proposicions / declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal del Partit Popular 
 
Únic. Es sol·licita al Govern Municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 30 d'octubre 
de 2015 del Plenari del Consell Municipal: El Plenari del Consell Municipal acorda: 
Instar al Govern municipal a presentar per a la seva aprovació el nou Pla Municipal 
d'Habitatge de Barcelona 2016-22, en el termini màxim de 6 mesos. 
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El Sr. Fernández Díaz es refereix a què una de les primeres mesures que havia 
de presentar el govern municipal en iniciar la legislatura era el Pla d’Habitatge, 
més encara quan l’alcaldessa que presideix aquest govern sempre havia defensat 
que s’havia d’afavorir l’accés a l’habitatge i que això havia de ser una de les 
prioritats de la ciutat, tenint en compte, a més, que l’anterior Pla d’Habitatge és 
del 2008 i amb una vigència esgotada. 

Per tant, atesa la manca d’iniciativa del govern en aquest sentit, recorda que el 
seu grup va presentar l’octubre de 2015 una proposta, aprovada per gran majoria, 
inclòs el govern de la ciutat, que va posar com a única condició l’ampliació del 
termini de presentació del pla de tres a sis mesos, i que el seu grup va acceptar. 
Tanmateix, remarca que el termini de mig any ja ha expirat i encara no s’ha 
presentat el Pla d’Habitatge, motiu pel qual formulen aquesta pregunta de 
seguiment. 

 
El Sr. Montaner precisa que la regidoria, d’ençà que es va presentar aquesta 

proposta, es va posar a treballar en el Pla, i el novembre va crear un equip de 
redacció, incorporant-hi dos membres procedents de l’economia cooperativa i tres 
tipus d’assessors, i confirma que durant aquests mesos han estat treballant amb 
els tècnics municipals responsables en l’àmbit d’habitatge. 

Assenyala que el Pla d’Habitatge, amb vigència 2016-2026, té en compte 
especialment les diferències dels districtes i dels barris, motiu pel qual s’han fet 
vint sessions obertes i participatives als deu Districtes entre els mesos de febrer i 
abril, i es va fer una sessió de ciutat el 22 d’abril a les Cotxeres de Sants, amb la 
participació de més de dues-centes persones. 

Precisa que el Pla ja està redactat, i atès que encara està en fase de revisió 
interna per afinar indicadors de seguiment i els pressupostos, fa avinent al Sr. 
Fernández Díaz que, si ho vol, li pot donar l’índex detallat del contingut. 

Indica que tenen previst que el procés de revisió interna acabarà durant el juny, 
i que el juliol estaran en condicions de presentar el Pla d’Habitatge als grups; 
afegeix que el 21 de juliol se celebrarà la sessió permanent del Consell Social de 
l’Habitatge per rebre totes les esmenes, i que el setembre es redactarà la versió 
definitiva del Pla, de manera que a finals de setembre o principis d’octubre es 
podrà portar a la comissió de Drets Socials. 

 
El Sr. Fernández Díaz agraeix la informació que els ha donat el regidor, però 

constata que durant el primer any de mandat el govern no ha estat capaç de 
presentar un pla que havia de tenir enllestit i perfilat, teòricament, molt abans 
d’acabar aquest primer any. 

Tanmateix, desitja que es compleixin els terminis apuntats pel regidor, i més 
que no pas l’índex, li demana que els facin arribar el calendari i l’assignació de 
recursos de les diverses promocions d’habitatge, atès que fins a dia d’avui han vist 
molt cartró i poca pedra en polítiques d’habitatge. Puntualitza que durant el que 
porten de mandat només s’han iniciat dues promocions noves, 91 habitatges 
socials al carrer Tànger i a Quatre Camins, i es manté la política d’anteriors 
governs de solars públics buits –actualment 75– que haurien de permetre la 
construcció d’aproximadament cinc mil habitatges socials. Afegeix que han 
constatat també que continuen les renúncies i els desistiments per part dels 
adjudicataris d’habitatges socials, dos de cada tres, fet que implica, al seu parer, 
una revisió en profunditat del sistema d’adjudicacions d’habitatge social. 

 
El Sr. Montaner entén que el Sr. Fernández Díaz accepta el termini que han 

establert és raonable per fer el millor Pla d’Habitatge possible. 
Puntualitza, però, que les dades de què disposa el regidor són incompletes, ja 

que s’ha iniciat una promoció al carrer d’Ali Bei, s’ha iniciat la quarta fase de Bon 
Pastor, i actualment estan en marxa cinc concursos de projectes d’habitatge, i a 
punt de convocar-se dos concursos més. 

 
Mocions 
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Declaracions Institucionals 
 
DI 1. El dret a vot és un dels aspectes cabdals de la ciutadania ja que, en certa 

manera, defineix qui forma part de la comunitat i qui pot elegir els seus 
representants. Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona s’ha treballat a 
fons la problemàtica del dret a vot dels estrangers per donar passes cap el 
reconeixement de la plena ciutadania. 

Considerem que la reivindicació de plena ciutadania, i per tant, del dret a sufragi 
actiu i passiu, dels residents comunitaris i extracomunitaris a tots els comicis 
electorals a Espanya és: 

• Una exigència democràtica. La manca d'un sufragi universal real, que inclogui 
a tots els membres de la comunitat sòcio-política, conforma una greu dèficit 
democràtica. El nostre sistema normatiu no garanteix als residents estrangers els 
seus drets de participació política. 

• Una exigència de justícia social. Com a reconeixement al fet d’estar subjecte a 
les mateixes normes de convivència i deures legals, tributaris, etc. que els seus 
conciutadans que gaudeixen de plena ciutadania. 

• El seu no reconeixement és un factor generador d’exclusió i fractura social. La 
desigualtat i exclusió sòcio-jurídica de determinats grups mantinguda en el temps 
posa en risc la convivència. 

• Una aposta per la integració i la cohesió social. Acollir a totes les persones que 
formen part de la comunitat, superant els límits del concepte clàssic de ciutadania 
vinculat a la nacionalitat, facilita el procés d’integració de la nova ciutadania a la 
societat d’acollida. 

• Un reconeixement de la realitat social. Assumir que vivim en una societat 
plurinacional, diversa culturalment, i que volem seguir treballant cap a una ciutat 
intercultural. 

Valorem com clarament insuficient el marc normatiu espanyol vigent en matèria 
de participació política de les persones estrangeres, que no poden votar ni ser 
votats en les eleccions generals i les autonòmiques. L’article 13.2 de la Constitució 
espanyola permet el sufragi actiu i passiu de persones estrangeres en les eleccions 
municipals sempre i quan existeixi un tractat internacional sota el criteri de 
reciprocitat (que se li reconeguin els mateixos drets als espanyols en el país del 
que es tracti). També obre la possibilitat de la via legal, però sempre respectant el 
criteri de reciprocitat, encara que fins ara només s’ha utilitzat la via convencional. 
Considerem que aquest model no és adequat per les següents raons: 

• Tan sols es preveu la possibilitat de participació a les eleccions municipals dels 
comunitaris. Els residents comunitaris també poden participar a les eleccions 
europees, però tant ells com els extracomunitaris tenen vetat l’accés als comicis 
autonòmics i estatals. No obstant, països com Gran Bretanya, Irlanda, Xile, 
Equador o Nova Zelanda ja faciliten la participació d’estrangers en eleccions 
regionals o estatals. 

• L’aposta exclusiva per subscriure un tractat internacional pot fer passar per 
davant els interessos de la política exterior espanyola a l’hora de reforçar les 
relacions polítiques, econòmiques i estratègiques amb determinats països sobre el 
reconeixement dels drets fonamentals dels residents estrangers, independentment 
de la nacionalitat que ostentin. A més, Espanya hauria de subscriure tractats amb 
tots i cada un dels països dels residents extracomunitaris si es volgués reconèixer 
a tots ells aquests drets, el que és d’una dificultat extrema tenint en compte que a 
Espanya resideixen persones de més de 90 països que no pertanyen a UE. 

• L’exigència de reciprocitat impossibilitaria subscriure tractats amb aquells 
països que no recolzin els drets als espanyols; bé perquè no tenen règims 
democràtics que no compleixen els estàndards internacionals mínims (com pot ser 
el cas de Xina, Marroc, Guinea Equatorial, Mauritània) o complint-los no reconeguin 
aquests drets als estrangers. 

• Finalment assenyalar que el fet que la inscripció al cens sigui a instància de 
part dificulta la participació i, a més, és contrari a la lògica del nostre sistema 
electoral. El dret a vot hauria d’estar garantit per la mera situació de residència 
durant 5 anys i, en qualsevol cas, si hi ha un tractat que es faci sense necessitat 
d’inscripció prèvia. Val a dir que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 



3978 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

Humans a la Ciutat insta al dret de vot a partir de dos anys de residència a les 
eleccions municipals. 

Davant la propera convocatòria electoral del 26 de juny, es torna a evidenciar 
un marc normatiu discriminatori que exclou una part molt important de persones 
que en formen part de la societat de les decisions que afecten a la seva vida 
quotidiana. En el cas de la ciutat de Barcelona, resideixen un total de 262.233 
persones estrangeres, un 16,3% del total de la població, la majoria de la qual 
(totes les majors d’edat) quedaran excloses del dret a sufragi. 

A aquest marc normatiu discriminatori pel que fa a l'accés al dret a vot, es suma 
l'ús partidista de la immigració per part d'algunes forces polítiques. En cada procés 
electoral, veiem com s'utilitza les persones immigrades com a arma demagògica 
en el context electoral, tractant de dividir i confrontar la ciutadania mitjançant un 
discurs xenòfob. Malauradament, els que més pateixen en aquest joc brut són les 
persones més vulnerables, que són estigmatitzades i criminalitzades només per la 
seva pertinença a un col·lectiu determinat. Aquesta instrumentalització de la 
immigració també afecta al conjunt de la societat, ja que posa en perill la 
democràcia i la cohesió social. En el context de crisi econòmica que vivim, és 
necessari més que mai vetllar per la convivència, la cohesió i la participació política 
de totes les persones en igualtat de condicions. 

En aquests moments en què des de diferents àmbits socials es planteja la 
necessitat de repensar quin model d’estat i de país volem és imprescindible posar 
al centre del debat el concepte de plena ciutadania. No es pot concebre una 
societat que es pugui considerar plenament democràtica sense la plena igualtat de 
tots els seus membres. 

L'Ajuntament, en la seva condició d'institució més propera a la ciutadania, ha de 
posicionar-se davant de les situacions de discriminació que dificulten la plena 
ciutadania dels veïns i veïnes de la ciutat. Per aquest motiu, amb els antecedents 
descrits, es presenta aquesta Declaració Institucional i es sol·licita l'aprovació dels 
següents acords per part del Ple Municipal: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 
Primer. Manifestar la necessitat imperiosa de modificar l’actual marc normatiu 

espanyol de participació política de les persones estrangeres, que suposarà 
l’exclusió de desenes de milers de veïns i veïnes a les futures eleccions generals 
del 26 de juny. 

Segon. Instar a les Corts i al Govern de l’Estat a què modifiquen l’art. 13.2 de la 
Constitució Espanyola per permetre el sufragi actiu i passiu de totes les persones 
estrangeres a tots els comicis electorals i per suprimir l’exigència de reciprocitat en 
el reconeixement dels drets de sufragi de les persones residents estrangeres. 
Tercer.- Instar a les Corts i al Govern de l’Estat a què sense necessitat de reforma 
constitucional, suprimeixi els tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a 
vot en les eleccions municipals pels residents estrangers (complerts la resta de 
requisits previs, la inscripció en el cens es faci de forma automàtica), ampliar el 
reconeixement al sufragi passiu (ser candidat) i optar per la via legal i no la dels 
tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a les persones estrangeres 
residents. 

Quart. Instar també al Govern de l’Estat a impulsar en el marc de la Unió 
Europea una reforma del Tractat de Lisboa mitjançant la qual es permeti incloure 
dins el concepte de ciutadania europea als residents extracomunitaris que viuen a 
Estats membres de la UE, la que els atorgaria, entre altres, el dret al sufragi actiu i 
passiu en les eleccions al Parlament de la UE. 

Cinquè. Instar als partits polítics a la no instrumentalització de la immigració als 
seus programes, estratègies i discursos en benefici d’interessos partidistes que 
afecten negativament la convivència i la cohesió social, i a promoure la 
incorporació de persones d'origen estranger en les seves llistes electorals per tal 
de reflectir la realitat actual de la nostra societat diversa. 

Sisè. Donar suport el Consell Municipal de la Immigració de Barcelona, i a les 
entitats de persones immigrades d’aquesta ciutat, en la seva actuació destinada a 
millorar el conjunt de propostes municipals per la plena ciutadania de les persones 
estrangeres, entenent per això la seva capacitat de participar en el 
desenvolupament econòmic, social, polític i cultural de la ciutat. 
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Setè. Acordar que els serveis municipals realitzin accions comunicatives dirigides 
a informar dels terminis i del procediment d’inscripció prèvia per exercir el dret a 
vot a les eleccions municipals. 

Vuitè. Instar a les autoritats competents a millorar la difusió i informació sobre 
la participació política de totes les persones residents. 

 
S’aprova aquesta declaració institucional que ha estat llegida pel Sr. Asens amb 

el posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte el de Ciutadans i 
del Partit Popular. 

 
DI 2. Amb motiu de la commemoració, el passat dia 17 de maig de 2016, del 

Dia Internacional contra LGTBIfòbia 
I d’acord amb l’exposat i que estableix el Reglament Orgànic Municipal 

l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu posicionament i formular la 
següent declaració institucional: 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona: 
1. Expressa el seu record i reconeixement a totes les persones activistes LGTBI 

que han estat agredides, perseguides, empresonades i fins i tot assassinades arreu 
del món per defensar drets humans. 

2. Suma el seu compromís al de totes les persones i institucions que reclamen la 
fi de la penalització de l’homosexualitat, el lesbianisme, la transsexualitat i la 
bisexualitat i la intersexualitat a tot el món. 

3. Recorda que malgrat els avenços aconseguits durant els darrers anys en 
matèria legislativa, especialment per les lleis 13/2005 de matrimoni igualitari, la 
3/2007 d’identitat de gènere i LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, la discriminació i la LGTBIfòbia estan 
malauradament presents a la nostra societat i recorda que cal donar resposta a 
tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur 
identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. 

4. Condemna les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, 
gais, bise-xuals, transgèneres i intersexuals i aposta fermament pel reconeixement 
de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i 
plural. 

5. Reafirma el seu compromís amb les de mesures, accions, protocols i 
actuacions que garanteixen el desplegament de la Llei contra la LGTBIfòbia a la 
ciutat de Barcelona per tal d'afavorir-ne el seu compliment. 

6. Mostrar el recolzament i la disposició de l’Ajuntament per acollir a persones 
perseguides en els seus països d’origen per la seva orientació sexual i/o identitat 
de gènere i que busquen protecció internacional. 

 
S’aprova aquesta declaració institucional que ha estat llegida pel Sr. Collboni 

amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte el del Partit 
Popular. 

 
DI 3. El Govern de l’Estat, el proppassat 22 d’abril, va acordar interposar recurs 

d’inconstitucionalitat contra determinats articles de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, en concret contra els articles 33, 36, 39, 40, 
41, 44 i 59 a 64, atemptant així contra el dret a la igualtat entre dones i homes i 
contra la sobirania del Parlament de Catalunya i les competències del Govern 
català. Cal tenir en compte que la Llei 17/2015 va ser aprovada pel Parlament de 
Catalunya per unanimitat de tots els grups parlamentaris i respon a la competència 
exclusiva en matèria de polítiques de gènere que es preveu a l’article 153 de l’EAC, 
que li reconeix la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere. 

Atesa la seva transversalitat, aquestes polítiques poden incidir en títols 
competencials de l’Estat si bé, en cap supòsit, seria lícit que l’Estat invoqués 
aquesta competència solapada per desplaçar, retallar o disminuir l’àmbit 
competencial exclusiu de la Generalitat. En aquest sentit, l’Estat entén que el 
motiu de la impugnació dels articles ressenyats és que vulneren la competència de 
l’Estat en matèria de legislació laboral que li atribueix l’article 149.1.7 de la CE i, 
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per tant, excedeix de les competències que en aquest àmbit reconeix l’EAC a la 
Generalitat (art. 170 EAC). 

Els articles regulen temes cabdals com: la prevenció de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe a les empreses, els plans d’igualtat a les empreses, la figura del 
Responsable sindical d’igualtat, l’obligació de les organitzacions empresarials i 
sindicals de promoure la representació paritària en la negociació col·lectiva, la 
incorporació de la perspectiva de gènere als expedients de regulació d’ocupació i 
ens les actuacions de la Inspecció de treball, la incorporació de la perspectiva de 
gènere en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a l’empresa, i la consegüent 
potestat sancionadora. 

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem al 
Plenari del Consell Municipal la declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal decideix: 
1. Reivindicar el dret recollit a l’article 153 de l’Estatut d’Autonomia de la 

Generalitat de Catalunya, de competència exclusiva en polítiques de gènere. 
2. Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos 

judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques 
catalanes i, en concret, el que afecta a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes. 

3. Donar suport al Govern de Catalunya en les accions que dugui a terme per 
mantenir intacta la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 

4. Donar suport a les entitats del sector en les accions que duguin a terme per 
mantenir intacta la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 

5. Donar coneixement d’aquesta declaració al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern espanyol. 

 
S’aprova aquesta declaració institucional que ha estat llegida per la Sra. Vila 

amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte el del Partit 
Popular. 

 
4. NO PUC ESPERAR és una iniciativa creada l’any 2013 per l’Associació de 

Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat 
de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l’Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta. És un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les 
persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no 
contagiós. 

Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots 
aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal 
incloure. 

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat 
contínua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa 
sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. 
Tot això pot suposar una minva de la seva qualitat de vida. 

L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU 
Catalunya) emet les targetes NO PUC ESPERAR! Perquè aquests pacients les 
utilitzin, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l’Aparell Digestiu 
col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les 
targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un 
control de lliurament. 

Des d’ACCU Catalunya s’ha arribat a acords de col·laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l’ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més 
ràpidament possible als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!. 

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 
1. Equips mèdics d’unitats MII i Serveis de l’Aparell Digestiu que dictaminin 

quins pacients necessiten la targeta i quins no. 
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2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin aobre 
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte, i 
promoguin l’adhesió d’associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!. 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l’entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 
difusió del projecte entre els seus associats. 

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 
administratives i de suport. 

Aquest projecte té dues finalitats: 
1. Facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en 

qualsevol lloc i sempre que ho necessitin. 
2. Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 

necessitats que tenen qui les pateixen. Contribueix significativament a millorar la 
qualitat de vida d’aquests pacients. 

El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport del Consell Consultiu de 
Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat 
Catalana de Digestologia, de l’Institut Català de la Salut, de GETECCU (Grupo 
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), i la col·laboració 
d’AbbVie. 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
Primer. Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al projecte NO PUC ESPERAR! 

amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió de la campanya. 
Segon. Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Barcelona 

al projecte NO PUC ESPERAR! 
Tercer. Promoure la difusió del projecte a tota la ciutadania de Barcelona, amb 

especial atenció als comerços i els CAPs de Barcelona. 
Quart.- Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a 

tota la ciutadania de Barcelona amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 
 
S’aprova, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat llegida 

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

quinze hores i quaranta minuts. 
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Acords  
 

Acords de la sessió ordinària d’1 de juliol de 2016. 
 
Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de maig de 2016. 
 
C) Part Decisòria / Executiva 
 
Ratificacions 

 
b) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Precisar l’acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de 30 de 

maig de 2008, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la 
Generalitat de Catalunya, sobre la finca situada al Camí de Mas Sauró núm. 2-20, 
per a ser destinada a la construcció d’una residència per a persones amb 
discapacitat psíquica profunda, en el sentit de determinar que la superfície de 
l’esmentada finca és de 8.727 m2, i, en conseqüència adaptar la condició 
reguladora primera del dret de superfície a la nova medició establerta. 

 
2. Precisar l'acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 

d’abril de 2010, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la 
Generalitat de Catalunya sobre la finca situada al carrer del Consell de Cent núm. 
150-152, per a ser destinada a la ubicació de l’Institut d’Educació Secundària (IES 
Viladomat), en el sentit de determinar que la superfície de l’esmentada finca és de 
2.657,50 m2, i, en conseqüència, adaptar la condició reguladora primera del dret 
de superfície a la nova medició establerta. 

 
3. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 

privatiu respecte de la finca situada en el carrer Consell de Cent núm. 154, 
grafiada en el plànol annex, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb 
caràcter gratuït i un termini de cinquanta anys, per a la construcció dels accessos i 
pati de l’escola bressol que l’esmentat Patronat construirà a la finca contigua del 
carrer Comte Borrell núm. 159; sotmetre’l a informació pública durant el termini 
de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió 
directament al Patronat Municipal de l’Habitatge; formalitzar la concessió; i facultar 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord. 

 
4. Extingir el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, 
respecte del sostre edificable destinat a habitatge i aparcament de la finca de 
propietat municipal ubicada al carrer Viladomat núm. 142; constituir un nou dret 
real de superfície a favor del referit Patronat respecte la totalitat de l’esmentada 
finca del carrer Viladomat núm. 142, grafiada en el plànol annex, per un termini de 
setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d’habitatge 
protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament sanitari 
assistencial que serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament 
urbanístic; dret que es regirà d’acord amb les condicions del document annex, que 
s'aproven; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; 
formalitzar-lo d'acord amb les dites condicions; inscriure'l en el Registre de la 
Propietat ;i facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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5. Extingir el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de 
l’Habitatge per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, respecte 
del sostre edificable destinat a habitatge i aparcament de la finca de propietat 
municipal ubicada al carrer Comte Borrell núm. 159; constituir un nou dret real de 
superfície a favor del referit Patronat respecte la totalitat de l’esmentada finca del 
carrer Comte Borrell núm. 159, grafiada en el plànol annex, per un termini de 
setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d’habitatge 
protegit dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament d’escola 
bressol que serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament 
urbanístic; dret que es regirà d’acord amb les condicions del document annex, que 
s'aproven; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; 
formalitzar-lo d'acord amb les dites condicions; inscriure'l en el Registre de la 
Propietat; i facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
6. Constituir un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Ulldecona núm. 12-14, grafiada en el plànol 
annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la 
construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, d’acord amb les condicions del 
document annex, que s'aproven; sotmetre l'expedient a informació pública durant 
un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir 
a constituir el dret; formalitzar-lo d'acord amb les dites condicions; inscriure'l en el 
Registre de la Propietat; i facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
7. Adscriure l’ús i constituir un dret real d’aprofitament a favor del Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada 
al carrer Ulldecona núm. 2-10, grafiada en el plànol annex, destinada a la 
construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d’habitatges dotacionals; sotmetre l’expedient a informació pública durant un 
termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, formalitzar 
l’adscripció i la constitució del dret real d’aprofitament, d'acord amb les condicions 
del document annex, que s'aproven; i facultar l’Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
8. Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 

municipal consistent en l’entitat núm. 2 (subsòl) del complex immobiliari CI-
FR19/FR8 de la finca situada al carrer Constitució núm. 61.X, grafiada en el plànol 
annex, destinada a aparcament en subsòl, que s’integrarà físicament amb 
l’aparcament que la referida entitat municipal construirà en la promoció 
d’habitatges de protecció en règim de venda i lloguer que impulsa en la finca 
contigua del carrer Constitució núm. 31-35, finca cedida al seu favor per acord del 
Plenari del Consell Municipal en sessió de 28 de febrer de 2014 i formalitzada per 
document administratiu de 30 de maig de 2014, d’acord amb allò que disposen els 
articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 17 d'octubre de 
1988; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, 
si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la cessió; 
formalitzar la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 
Reglament al·ludit; i facultar l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
9. Constituir un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte la finca del carrer Palamós núm. 77-79 i Aiguablava 68-72, 
grafiada en el plànol annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 
gratuït, per a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 
edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer protegit, d’acord amb 
les condicions del document annex, que s'aproven; sotmetre l'expedient a 
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informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; formalitzar-lo d'acord 
amb les dites condicions; inscriure'l en el Registre de la Propietat; i facultar 
l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord. 

 
10. Adscriure l’ús i constituir un dret real d’aprofitament a favor del Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada 
al carrer de la Via Favència núm. 413-417, grafiada en el plànol annex, destinada 
a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; sotmetre l’expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, formalitzar l’adscripció i la constitució del dret real 
d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 
facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
11. Adscriure l’ús i constituir un dret real d’aprofitament a favor del Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada 
al Passeig de Torras i Bages núms. 143, grafiada en el plànol annex, destinada a la 
construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; sotmetre l’expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, formalitzar l’adscripció i la constitució del dret real 
d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 
facultar l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
12. Aprovar, d’acord amb allò previst en article 30.21 del Reglament Orgànic 

Municipal, el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, 
el Consorci El Far, i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona per regular l’assumpció per part del Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona de les funcions, activitats, personal, drets i béns 
vinculats a les activitats educatives no reglades, així com a d’altres activitats 
relatives al patrimoni cultural marítim del Consorci El Far. Autoritzar i disposar la 
despesa de 3.214.215,10 euros a favor del Consorci Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona, amb càrrec a la partida esmentada en el document 
comptable, dels Pressupostos dels anys 2017-2026, d’acord amb l’establert en 
clàusula novena apartat primer del Conveni i subordinada al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius Pressupostos. Facultar l'Alcaldia per a la signatura 
del present conveni, així com també per a la de qualsevol documentació necessària 
per a l’efectivitat dels acords que s’hi contenen. 

 
13. Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell Rector del 

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en la sessió de 17 d’abril 
de 2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 
d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local i a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, i altres 
modificacions que s’han incorporat a instàncies de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en qualitat d’administració d’adscripció del Consorci, d’acord amb el 
text incorporat en l’expedient administratiu.  

 
14. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Johan Cruyff, a títol pòstum, 

un símbol del futbol mundial compromès amb Barcelona i Catalunya, i estretament 
vinculat amb l’esport com a eina d’inclusió social. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 
15. Esmenar els errors materials de les taules retributives ratificades per la 

sessió plenària del Consell Municipal de 29 d'abril de 2016 que són resultat de 
l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 
1001/2015 de 18 de desembre. Publicar a la Gaseta Municipal les taules 
retributives resultants de l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya número 1001/2015 de 18 de desembre, des de 2007 a 2016, 
incorporant les rectificacions aprovades en el punt anterior, d'acord amb l'annex 
que s'adjunta. 

 
16. Primer.- Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a 

l'Ajuntament com a soci únic de la Societat Municipal Barcelona Activa, SA, els 
acords següents: - Designar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado membre del 
Consell d'Administració de la Societat Barcelona Activa, SA, en substitució de la 
Sra. Raquel Gil Eiroa.- Nomenar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado Vicepresident 
del Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA, en substitució de 
l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau que restarà com a membre de l’esmentat Consell. 
Segon.-Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà 
l'establert en els estatuts de la societat, sens perjudici de la renovació que fos 
procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el 
President i el Secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i 
elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per complir els 
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la 
correcció d'errors materials en cas necessari. 

 
17. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 

soci únic de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords 
següents: Primer.- Designar l’Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell, el Sr. Miquel Miró 
Barrachina i el Sr. Ferran Terol Salsas membres del Consell d'Administració de la 
Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució, respectivament, del Sr. Jordi Bordas 
I Villalba, del Sr. Miquel Ortega Cerdà i de la Sra. Berezi Elorrieta Sanz. Segon.- 
Establir que el termini de designació dels consellers que es nomenen serà 
l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos 
procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament la 
Presidenta i el Secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i 
elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per complir els 
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la 
correcció d'errors materials en cas necessari. 

18. Primer.- Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a 
l’Ajuntament com a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA, els acords següents: 1.- Designar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas president 
del Consell d’Administració de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, en substitució 
de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 2.- Designar el Sr. Lluís Basteiro Bertolí membre 
del Consell d’Administració de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, en 
substitució de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Segon.- Establir que el termini de 
designació dels consellers que es nomenen serà l’establert en els respectius 
estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat 
consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el President i el Secretari del Consell 
d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 
nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la 
seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials en 
cas necessari. 

 
19. Designar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a representant de 

l'Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci del Centre de Cultura 
Contemporània. Casa de la Caritat, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 
Llodrà. 
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20. Ratificar el Decret d’Alcaldia, de 16 de juny de 2016, que designa l’Im. Sr. 

Jaume Collboni i Cuadrado com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz 
Ramonet. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
21. Ampliar l'autorització i disposició de despesa per un import de 145.082,05 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, en 
relació al Conveni de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de 
Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès per al manteniment i 
conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, 
aprovat per acord del Plenari Municipal en sessió d'1 d’abril de 2016, en concepte 
d'aportació addicional per finançar l’import que s’havia previst a càrrec dels Fons 
de Cooperació Local per a Serveis Supramunicipals (FCLSS), de conformitat amb 
l'informe del Director d'Infraestructures i Espai Urbà de 27 de maig de 2016. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
22. Suspendre l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5.d. 
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, de la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a la 
concreció dels usos dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en 
l’àmbit delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del Pla de Millora Urbana 
Porta Firal, el carrer Alts Forns i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, 
promogut per Fira 2000, SA., atesa l’existència de motius determinants de la 
suspensió de la seva aprovació, fonamentats  a l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de 
motivació; advertir als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la 
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposen d’un termini de tres 
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a 
realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació ; en cas que no ho 
facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu 
de les actuacions; notificar el present acord als promotors del Pla. 

 
c) Proposició 
 
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. 

 
Del Grup Municipal de CiU: 
 
El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que el govern iniciï de forma 

immediata el procés de licitació per a l'adjudicació de les obres de reforma de 
l'avinguda Diagonal entre Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan, per tal de 
poder executar les obres durant el període d'estiu del 2017, en concordança amb 
el tram ja realitzat. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 
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2. El Consell Plenari acorda impulsar un pla d’actuacions que permeti avançar en 
un canvi real entorn a la qualitat, el control i els beneficis de l’activitat turística que 
inclogui: 1. Eradicar tots els habitatges turístics il·legals de la ciutat de Barcelona 
en el termini d’un any, destinant-hi tots els recursos humans i materials que siguin 
necessaris. 2. Augmentar la capacitat inspectora de la ciutat mitjançant el 
conseqüent increment d’ingressos, fent créixer el cos d’inspectors i les inspeccions, 
i escurçant els terminis i procediments administratius de les demandes ciutadanes, 
amb la finalitat d’eradicar l’oferta il·legal d’Habitatges d’Ús Turístic i altres 
anomalies, així com oferir un major control sobre l’activitat legal. 3. Imposar una 
nova taxa a aquelles organitzacions amb ànim de lucre que basin el seu negoci en 
l’ús intensiu del domini públic, gravant així activitats que generen externalitats 
vinculades a l’aglomeració, la congestió i l’ocupació intensiva de la via pública. 4. 
Imposar una nova taxa als serveis d’autobusos discrecionals de transport de 
turistes i viatgers que desitgin tenir accés al quadrant central de la ciutat de 
Barcelona amb l’objectiu d’encotxar i desencotxar visitants, i que l’esmentada taxa 
vagi vinculada a l’hora, la temporada i al tipus de viatger en funció de la llicència 
prèviament atorgada per part de l’Ajuntament de Barcelona. 5. Instar la 
Generalitat de Catalunya a regular la pujada de la quota tributària de l’Impost 
sobre les Estades en Establiments Turístics, per poder compensar les externalitats 
que genera el turisme. 6. Instar la Generalitat de Catalunya a modificar el fet 
imposable de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics per tal de que 
contempli el conjunt de les estades de les embarcacions de creuer turístic del Port 
de Barcelona, independentment de la durada, destinant el 100% del que es recapti 
per la totalitat d'aquest concepte a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva gestió i 
lliure destinació. 

 
Del Grup Municipal del PP: 
 
3. El Plenari del Consell Municipal acorda: Constatar que el nou cartipàs no 

respon ni a les necessitats d'organització municipal ni està definit d'acord amb les 
prioritats de Barcelona. 

 
Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Es fa constar que les Proposicions amb contingut de Declaracions institucionals 

que es transcriuen a continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció 
del govern i no produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal de BnComú: 
 
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - Instar al govern de 

l’Estat a què reguli el mercat privat de lloguer impedint pujades indiscriminades en 
el preu dels lloguers per evitar noves bombolles immobiliàries,  o en el seu cas, a 
què doti d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu 
dels lloguers amb el nivell de rentes de la població i les característiques del pis i 
del barri. - Instar al govern de l’Estat a que derogui aquelles modificacions de la 
llei d’arrendaments urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels 
arrendataris’. - Instar al govern de l'Estat a que doti mesures de caràcter fiscal que 
fomentin el mercat de lloguer accessible i que doti adequadament els capítols 
pressupostaris d'aportacions directes en matèria d'habitatge per fer front a 
situacions d'emergència habitacional i vulnerabilitat social, per establir i reforçar 
programes que donin suport a persones i unitats de convivència amb dificultats per 
fer front al lloguer." - Instar al govern de la Generalitat, en el sí del Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona, a que promogui canvis en el marc normatiu en matèria 
d’habitatge orientats a vincular la pujada del preu del lloguer amb el nivell de 
rentes de la població i les característiques del pis i del barri. 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 
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2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar al Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya a tramitar els expedients sancionadors corresponents 
contra els sis agents condemnats en el Cas Raval per les tortures patides i 
l'homicidi de Juan Andrés Benítez. Així mateix, d'acord amb els fets provats en la 
sentència i la gravetat dels mateixos, acordi en la resolució dels expedients la 
separació definitiva del Cos de Mossos d'Esquadra. 

 
 
E) Mocions 
 
1. Primer.- Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 

com a soci únic de la Societat Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els 
acords següents: 1.-  Designar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado i el Sr. 
Salvador Illa Roca membres del Consell d'Administració de la Societat Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, en substitució respectivament, del Sr. Fèlix Ortega Sanz i 
del Sr. Jordi Ayala Roqueta. 2.- Nomenar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
President del Consell d’Administració de la Societat Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, en substitució de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. 3.- Nomenar 
l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados Vicepresident del Consell d’Administració de la 
Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, en substitució de la Ima. Sra. 
Mercedes Vidal Lago que restarà com a membre del Consell d’Administració de 
l’esmentada Societat. Segon.- Establir que el termini de designació dels consellers 
que es nomenen serà l'establert en els estatuts de la societat, sens perjudici de la 
renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar 
indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, 
com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari. 

2. Nomenar, de conformitat amb allò que estableix l’article 143 de la Carta 
Municipal de Barcelona, na María Assumpció Vilà i Planas Síndica de Greuges de 
Barcelona, per un període de cinc anys, la qual realitzarà les seves funcions 
conforme a allò que estableix el Reglament regulador d’aquesta institució, els 
aspectes complementaris de l’organització i funcionament aprovats per la Comissió 
de Govern de 19 de gener del 2005 i resta de normativa vigent, per tal de 
defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans/nes de 
Barcelona i, d’acord amb el que estableix l’article 38.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, també de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat encara que 
no en siguin residents, especialment pel que fa als drets i llibertats relacionats a la 
Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. 

 
Moció d’urgència 
 
El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- La creació  d’una comissió de 

seguiment sobre la gestió de Barcelona Regional, amb l’objectiu d’assolir la 
màxima transparència i el traspàs d’informació a tots els grups municipals, sobre 
els comptes i en tots els contractes signats per Barcelona Regional, en el període 
comprès entre els anys 2009-2015. Segon.- La comissió estarà constituïda per un 
membre de cada grup municipal, el president i el vicepresident de l’esmentada 
comissió seran designats per l’Alcaldessa. Mitjançant el seu portaveu els grups 
municipals proposaran a l’alcaldessa el nom del seu representant. 

 
F) Declaracions Institucionals 
 
1. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Refermar la seva declaració com a 

municipi respectuós amb la diversitat afectiva, reconeix el dret que tenen totes les 
persones de viure en igualtat de drets i s’adhereix a la commemoració que les 
entitats i institucions del nostre país celebren en motiu del 28 de juny. 2. 
Condemna totes les agressions i violència homòfobes, transfobes o bifobes que es 
produeixen en la nostra societat amb un especial record a les víctimes de 
l’atemptat d’Orlando. I es compromet a: 1. Instar al Govern de la Generalitat a 
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completar el desplegament de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifobia i 
la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador. 2. Seguir desplegant la 
Llei 11/2014 des de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Impulsar polítiques públiques, 
plans i programes contra la LGTBIfòbia i per promoure mesures de respecte a la 
diversitat sexual i de gènere en l’àmbit educatiu, sanitari, esportiu, cultural, 
laboral, etc. 4. Donar suport a l’associacionisme LGTBI a través de la realització 
conjunta d’accions de sensibilització i promoció dels drets de les persones LGTBI. 
5. Penjar, amb motiu del dia de l’Orgull LGTB, la bandera de l’arc de Sant Martí al 
balcó de l’Ajuntament. 6. L’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Declaració 
Institucional de la Generalitat de Catalunya i a la Xarxa de municipis LGTBI. 

 
2. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Expressar el nostre suport a les 

persones que estan sent encausades per impulsar el procés participatiu sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 2.- Denunciar l’escassa 
qualitat democràtica d’un Govern que fa un ús partidista de les institucions 
judicials i emet judicis ideològics i polítics contra treballadors/es i representants a 
les institucions per participar i impulsar processos democràtics. 3.- Refermar el 
compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a defensar els seus drets socials i laborals i a decidir lliurement el seu 
futur. 4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del 
Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte 
local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
fer-la públic a través dels mitjans públics municipals. 

 
3. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer. Donar suport als acords 

recollits en la resolució 879/X del Parlament de Catalunya sobre l'adopció de 
mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs, i fer tot el que estigui al seu 
abast per donar-li compliment en el seu àmbit d'actuació. Segon. Facilitar l'accés a 
una dieta sense gluten, dins i fora de casa, tant pels residents com pels visitants, 
prenent mesures per fomentar que hi hagi un nombre suficient d’establiments 
(restaurants, obradors, carnisseries, geladeries, etc.) que ofereixin productes 
sense gluten a la ciutat. Tercer. Incloure la provisió d’aliments i begudes aptes per 
celíacs a les principals festes i activitats esportives de la ciutat, perquè tots els 
ciutadans puguin participar i gaudir-ne en igualtat de condicions. Quart. Instar al 
Govern Central a dotar d'ajudes econòmiques directes o indirectes als pacients 
celíacs. Cinquè. Estudiar la adopció de mesures directes per part del Consistori per 
compensar la despesa econòmica extraordinària que suposa la dieta sense gluten 
que obligatòriament han de seguir els celíacs. Sisè. Assegurar les necessitats 
nutricionals, a través de Benestar Social, de celíacs sense recursos econòmics, 
augmentant per a les famílies celíaques fins a un 10% el llindar econòmic 
corresponent dels ajuts socials d'aliments per tal d'alleugerir la major despesa que 
els hi suposa la comprar de productes sense gluten. Setè. Promoure i col·laborar 
en la realització de campanyes d'informació als sectors implicats de l’alimentació i 
la restauració, en relació al compliment de les determinacions del Reglament 
Europeu 1169/2011, per impulsar les bones pràctiques en matèria de seguretat 
alimentària per l'elaboració i manipulació de productes sense gluten,  i promoure 
accions de formació en celiaquia pels inspectors municipals. Vuitè. Recolzar el 
projecte Escoles de l’Associació de Celíacs de Catalunya, de sensibilització del 
personal docent i monitors d’escoles bressol i altres centres docents. Novè. Donar 
suport a les campanyes i accions informatives, formatives i de divulgació entorn la 
celiaquia que promoguin les diferents associacions a l’àmbit de la celiaquia, així 
com les que vagin adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones amb 
celiaquia a la ciutat. Desè. Incloure informació sobre establiments aptes per a 
celíacs als fulletons de les festes populars, rutes gastronòmiques, etc. Onzè. 
Incloure un enllaç al web de la ciutat amb informació de les diferents associacions i 
entitats de l’àmbit de la celiaquia i la sensibilitat al gluten no celíaca. Dotzè. Donar 
trasllat dels acords anterior a l'Associació Celíacs de Catalunya, a tots els Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 
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4. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona manifesta : 1) 
Volem manifestar la nostra intenció renovada i decidida per treballar ver 
l’eradicació de qualsevol forma d’abús i maltractament, especialment en aquells 
col·lectius que poden ser més vulnerables com ara  el de les persones grans. 
Volem treballar per que la idea de Barcelona: Tolerància Zero davant l’abús i el 
maltractament sigui efectiva i compartida per tota la ciutadania. 2) Continuarem 
treballant i innovant en les estratègies de prevenció i abordatge de casos de 
maltractament. 3) Potenciarem la lluita contra l’abús i el maltractament des d’un 
enfocament transversal, interdepartamental i amb voluntat de sumar esforços amb 
d’altres administracions, institucions i entitats, fent especial incidència en els 
aspectes de: - L’educació en valors de respecte, dignitat i tolerància. - La lluita 
contra els prejudicis i estereotips negatius vers la gent gran. - Continuar amb la 
sensibilització sobre el fenomen, tant dels professionals com de la societat en 
general. - Promocionar les mesures de protecció jurídica preventives: document 
d’autotutela, voluntats anticipades, previsions patrimonials, mesures cautelars i 
designació de la tutela-la judicial. - Accions de suport i assessorament adreçades a 
les persones que cuiden. - La capacitació i especialització dels serveis per atendre 
les situacions de maltractaments detectades que permetin minimitzar o recuperar 
a les persones grans de les conseqüències tant físiques com psíquiques patides. - 
Potenciant la coordinació i el treball conjunt entre tots els agents que intervenen 
en l’àmbit de la gent gran així com comptant amb la participació activa de les 
persones grans. 

 
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès 
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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 
Acta de la sessió de 23 de juny de 2016, aprovada el 30 de juny de 2016 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 23 de juny de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, sota 
la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els 
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia Jaume Collboni Cuadrado, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Josep Ma. 
Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell i 
Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i 
Pallarés, que certifica. 

 
Excusen la seva absència Im. Sr. Tinent d'Alcaldia Gerardo Pisarello Prados i les 

Imes. Sres. Regidores Gala Pin Ferrando i 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 9.30 

hores. 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 16 de juny de 2016, 

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 dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es 

comuniquen les resolucions següents: 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 3 de 

maig de 2016, que inicia, mitjançant procediment negociat entre les empreses 
homologades a l’Acord Marc de subministrament d’energia amb destinació als 
Departaments de l’administració de la Generalitat i Entitats participants (Exp. 
2013/3), tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació 
per l’adjudicació del Contracte derivat de l’Acord Marc de subministrament 
d’energia amb destinació als Departaments de l’administració de la Generalitat i 
Entitats participants (Exp. 2013/3): Subministrament d’energia destinats a donar 
servei als diferents centres i instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA i 
amb suport als processos d’inserció socio laboral i d’exclusió social, per un 
pressupost de licitació de 3.504.899,06 euros (IVA inclòs), i un termini d’execució 
de 2 anys. 

 
2. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 31 

de maig de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del Contracte 
per les obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM: Lot 1: 
Flos i Calcat, Variant 1: Algues; Variant 2: Corporatiu; Lot 2: Torrent de l’Olla, 
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Variant 1: Algues; Variant 2: Corporatiu; Lot 3: Ferran Casablancas, Variant 1: 
Algues; Variant 2: Corporatiu; Lot 4: Maragall: Variant 1: Algues; Variant 2: 
Corporatiu, amb suport als processos d’exclusió i inserció social, per un pressupost 
de licitació de 2.244.230,13 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 1 mes i 
mig. 

 
3. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 3 de 

maig de 2016, que designa com a empreses homologades de l’Acord marc relatiu 
al subministrament mitjançant arrendament financer de motos elèctriques amb 
serveis addicionals inclosos (78 motos+ 25 motos de renovació) a les empreses 
Pasmon Integral, SLI Cooltra Motos, SL, per un import estimat de 978.638,32. 
euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 4 anys. 

 
4. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 17 

de maig de 2016, adjudica el contracte relatiu als Serveis de vigilància i auxiliars 
de serveis corresponents als Dipòsits municipals de Grues, Centre de Control de 
Mobilitat, Estació d’Autobusos Barcelona Nord i Aparcaments amb suport als 
processos d’inserció socio-laboral i d’exclusió social a UTE IMAN – Diswork – 
Protección de patrimonios, per un import global i màxim de 3.404.309,05 euros 
(IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys. 

 
5. Resolució del gerent l’Institut Municipal d’Informàtica, de 13 de juny de 2016, 

que autoritza la despesa de la contractació que té per objecte els serveis de suport 
tècnic i millora continua de la plataforma i del parc d'estacions de treball de la 
xarxa corporativa de I'Ajuntament de Barcelona per un import de 650.000,00 
euros (IVA inclòs), i per una durada de 13 mesos en que el primer mes correspon 
a la fase de transició i posada en marxa del servei sense cost per a l’Institut; 
aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques; i, convoca la celebració de la licitació mitjançant procediment obert, 
d'acord amb els articles 157 i següents del TRLCSP, i de tramitació ordinària, de 
conformitat amb l'article 109 de l'esmentat Text refós per a l'adjudicació d'aquest 
contracte. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Nou Barris 

 
6. El Conseller Delegat de BIMSA, per resolució de 9 de juny de 2016, inicia la 

licitació per a la contractació de les obres del casal de barri situat a l'illa compresa 
entre els carrers Palamós, Garbí i s'Agaró al barri de Trinitat Nova, al Districte de 
Nou Barris de Barcelona, amb un pressupost de licitació d'1.950.053,25 euros, IVA 
exclòs. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
7. El Conseller Delegat de BIMSA, per resolució de 2 de juny de 2016, inicia la 

licitació per a la contractació de les obres relatives a la separata del projecte 
constructiu de la urbanització viària de l'àmbit de la Sagrera, pare Manyanet-
Bonaventura Gispert, al Districte de Sant Andreu a Barcelona, amb un pressupost 
de licitació de 731.821,51 euros, IVA exclòs. 

 
Districte de Sant Martí 

 
8. El Conseller Delegat de BIMSA per resolució de 2 de juny de 2016, inicia la 

licitació per a la contractació de les obres relatives al projecte executiu de 
reurbanització del carrer Xifré des del carrer Rosselló fins al carrer Còrsega, al 
districte de Sant Martí a Barcelona, amb un pressupost de licitació de 507.784,85 
euros, IVA exclòs. 

 
b) Informes 
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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. Declarar d’interès públic l’exercici simultani del lloc de treball de Gerent/a de 

Política Econòmica i Desenvolupament Local i del càrrec de Director/a General de 
Barcelona Activa SAU SPM, percebent únicament les retribucions d’aquest darrer 
càrrec, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del personal 
al servei de les administracions locals i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
2. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de 

Serveis de Drets dels Animals de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis 
Urbans adscrita a  la Gerència d’Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i 
aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S08014225). 
Publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. Donar compte de 
la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

 
3. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 23 de juny de 2016. 
 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-063/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 619.906,35 euros, 
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16060691; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-067/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 635.178,90 euros, 
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16061391; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 

 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-068/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del 
turisme del quart trimestre de 2015, per fer l’aportació del 50% al Consorci de 
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import 
853.905,06 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
16061395. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-069/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 500.000,00 euros, 
per atendre despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona en l’esdeveniment de la 
Nit de Cap d’Any, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
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d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
16061491; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 

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

Consorci de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en relació a la 
iniciativa “Destinació Barcelona 2016” que té per objecte conèixer, vertebrar, 
planificar i millorar la gestió de l’activitat turística a la Destinació Barcelona, 
integrar les estratègies de promoció i comercialització de la Destinació Barcelona 
als diferents mercats emissors, inclòs el català i garantir la millor atenció als 
visitants en origen, mitjançant el web i les xarxes socials, com a la destinació, 
mitjançant la Xarxa d’Oficines i Punts d’Informació Turística. Facultar el Regidor 
d’Empresa i Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Habitatges La 

Borda SCCL per a la ubicació de les places d’aparcament vinculades als habitatges 
que promou la societat en el marc de la llicència urbanística en un solar del mateix 
àmbit de Can Batlló de propietat municipal. Facultar l’Im. Sr. Josep Maria Montaner 
Martorell, Regidor d’Habitatge la signatura de l’esmentat conveni, així com la de 
tots aquells documents que es derivin del mateix. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
10. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 40.110,00 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Consell d'Associacions de Barcelona, amb NIF G64629538, per a Projecte CAB 
2016. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Consell 
d'Associacions de Barcelona, amb NIF G64629538, per a Projecte CAB 2016, 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 40.110,00 euros. Facultar la Regidora de Participació i Districtes, la Ima. 
Sra. Gala Pin Ferrando per la signatura de l’esmentat conveni. Requerir l'entitat 
beneficiària per tal que, presenti en data màxima 31/03/2017 el balanç econòmic i 
la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Aquesta 
haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i 
resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació 
classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i 
subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

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

Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, i la Coordinadora d’ Entitats de Poblesec, 
amb NIF G-59055525, que, amb una durada que es limita fins a 31 de desembre 
de 2016, té per finalitat la promoció i la col·laboració en la gestió de les activitats 
del Centre Cívic El Sortidor, i què l'Ajuntament de Barcelona-Districte de Sants-
Montjuïc, aportarà la quantitat de 37.000,00 euros a la Coordinadora d’Entitats de 
Poblesec amb caràcter avançat i condicionat a la signatura del conveni; facultar la 
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc, Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, per a la 
signatura d’ aquest conveni; autoritzar i disposar la despesa de 37.000,00 euros 
amb càrrec al Pressupost de 2016 i a les partides que s’indiquin en el document 
comptable a favor de la Coordinadora d’ Entitats de Poblesec, amb NIF G-
59055525; requerir l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis 
mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels 
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fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de 
l’activitat subvencionada. 

 
12. Desistir, a l’empara de l’article 155.4 del Text refós de Contractes del Sector 

Públic, del contracte núm. 16C00007, que té per objecte la concessió de la gestió 
de serveis d’infància (ludoteques), del Districte de Sants-Montjuïc, en haver-se 
observat infraccions no esmenables dels articles 10 i 22 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i 68 del Reglament general de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en no ajustar-se amb precisió el plec de prescripcions tècniques a la 
prestació requerida; anul·lar l’autorització de la despesa del contracte núm. 
16C00007 que té per objecte la contractació de la concessió de la gestió de serveis 
d’infància (ludoteques), d’aquest Districte, per un import de 734.286,00 euros, 
exempt d’IVA, amb càrrec al Pressupost i partides indicades en el corresponent 
document; arxivar l’expedient; i retornar la documentació lliurada pels licitadors, 
un cop transcorregut el termini de recurs sense que es constati cap impugnació. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
13. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte que 

té per objecte la gestió de l’equipament d’educació ambiental “La Fàbrica del Sol” i 
el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat 
laboral, fins al dia 9 de juliol de 2018, d'acord amb el que estableix la clàusula 3 
del plec de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del 
contractista, d'acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
ampliar l'autorització de despesa del contracte núm. 14000313 per un import de 
531.264,78 euros amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest 
mateix document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents; disposar-la a favor de Talher, S.A., NIF A08602815; 
declarar la improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del 
TRLCSP; 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 d'Administració d'Ecologia Urbana. 

 
14. Aprovar els preus contradictoris que es relacionen a l’acta de 6 de juny de 

2016, que incorpora l’expedient, relatiu al contracte 14000426 de Manteniment 
integral de les infraestructures i instal·lacions dels Túnels viaris de la ciutat de 
Barcelona (2014-2016) i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral, adjudicat per acord de la Comissió de 
Govern de 21 de maig de 2014 a l’empresa “UTE Túnels BCN (RUBATEC-ACISA)”, 
en virtud del que disposa l’article 107.1 a) del R.D. Leg. 3/2011 de 14 de 
novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i de conformitat 
amb la proposta formulada per la direcció facultativa, que ha estat assumida pel 
servei tècnic municipal responsable del contracte i acceptada per l’adjudicatari; 
incorporar els nous preus aprovats a la relació de preus unitaris del contracte; 
notificar aquesta resolució als interessats. 

 
15. Atorgar una subvenció a la Fundació Silvestre, amb NIF G64639917, 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els 
articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 
2010, per un import de 48.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de 
control de colònies de gats mitjançant l’esterilització en els districtes de Les Corts i 
de Sarrià-Sant Gervasi; declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada 
l’excepcionalitat que concorre en el projecte; aprovar el conveni on s'articula 
aquesta subvenció, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril 
de 2011; facultar la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per 
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a la seva signatura; autoritzar i disposar la despesa plurianual per import de 
48.000,00 euros, a favor de la Fundació Silvestre, amb NIF G64639917, per fer 
front a l’esmentat Conveni; aplicar l’import quant a 24.000,00 euros i 24.000,00 
euros amb càrrec a la partida indicada en aquets mateix document del Pressupost 
de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat dels anys 2016 i 2017 
respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 
de març, regulador de les Hisendes Locals; i requerir l'entitat beneficiària per tal 
que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula 
cinquena del Conveni i d’acord amb la normativa vigent. 

 
16. Atorgar una subvenció a Progat Catalunya, amb NIF G61647236, mitjançant 

concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els articles 22.2 
c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de 
la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 
aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 2010, per un import de 
122.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de control de colònies de 
gats mitjançant l’esterilització en els districtes de l’Eixample, de Sants Montjuïc, 
d’Horta-Guinardó i de Sant Martí i la muntanya de Montjuïc; declarar la no-inclusió 
en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; 
aprovar el conveni on s'articula aquesta subvenció de conformitat amb la 
Normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 
decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; facultar la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona per la seva signatura; autoritzar i disposar la despesa 
plurianual per import de 122.000,00 euros, a favor de Progat Catalunya, amb NIF 
G61647236, per fer front a l’esmentat Conveni; aplicar l’import quant a 61.000,00 
euros i 61.000,00 euros amb càrrec a la partida indicada en aquets mateix 
document del Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat dels anys 
2016 i 2017 respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit que per 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 
2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; i requerir l'entitat 
beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de 
conformitat amb la clàusula cinquena del Conveni i d’acord amb la normativa 
vigent. 

 
 
17. Atorgar una subvenció a Plataforma Gatera Ja!, amb NIF G64784499, 

mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de conformitat amb els 
articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari de 17 de desembre de 
2010, per un import de 118.000,00 euros, per al desenvolupament de tasques de 
control de colònies de gats, mitjançant l’esterilització, en els Districtes de Ciutat 
Vella (incloses les intervencions al Parc de la Ciutadella), de Gràcia, de Nou Barris i 
de Sant Andreu; declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada 
l’excepcionalitat que concorre en el projecte; aprovar el conveni on s'articula 
aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia el 27 d'abril 
de 2011; facultar la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per 
a la seva signatura; autoritzar i disposar la despesa plurianual per import de 
118.000,00 euros, a favor de plataforma "Gatera Ja!", amb NIF G64784499, per 
fer front a l’esmentat Conveni; aplicar l’import quant a 59.000,00 euros i 
59.000,00 euros amb càrrec a la partida indicada en aquets mateix document del 
Pressupost de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat dels anys 2016 i 2017 
respectivament. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 
de març, regulador de les Hisendes Locals; i requerir l'entitat beneficiària per tal 
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que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la clàusula 
cinquena del Conveni i d’acord amb la normativa vigent. 

 
 
 
18. Aprovar l’extinció anticipada de l’encàrrec de gestió efectuat a l’Institut 

Municipal  Informàtica (IMI), amb NIF P5801908D, per al manteniment del 
software: portal de gestió urbanística (PIU), de mobilitat d'autoritas, del servei 
comú de plantilles i oficines i serveis d'innovació de la Gerència d'Ecologia Urbana, 
aprovat per Decret d’Alcaldia de 15 de maig de 2015, per voluntat de la part 
encomanant, d’acord amb l’assenyalat a l’informe de la Direcció de recursos i 
control de gestió de 18 de maig de 2016 que incorpora l’expedient; anul·lar 
parcialment l'autorització i disposició de despesa aprovada pel mateix Decret 
d’Alcaldia, per un import de 135.000,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida 
indicats en aquest document. 

 
Districte de Sant Martí - Districte de Ciutat Vella 

 
19. Aprovar el Projecte constructiu de l’ampliació de la xarxa urbana de 

climatització de calor i fred per a la connexió a l’Hospital del Mar, als Districtes de 
Ciutat Vella i Sant Martí, promogut per Districlima, d’acord amb les condicions 
establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 26 d’abril de 
2016, el qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït, amb un pressupost de 
6.233.699,53 euros, el 21% d’IVA inclòs,d’acord amb el 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; notificar el present acord als interessats 
en aquest procediment. publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació a Catalunya. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
20. Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 

18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, la Modificació de la Declaració 
de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació als carrers d’En Robador i Sant Ramon, a 
Ciutat Vella, per a l’ampliació de les finques subjectes als drets de tanteig i retracte 
(instrument urbanístic i d’habitatge aprovat definitivament per acord de la 
Comissió de Govern de 16 de novembre de 2011), amb l’objecte, abast, 
determinacions i delimitacions contingudes en el document “Modificació de la 
Declaració de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació als carrers d’en Robador i Sant 
Ramon, per a l’ampliació de les finques subjectes als drets de tanteig i retracte”, 
annex, redactat d’acord amb l’article 36.1del citat Text legal. Sotmetre’l al tràmit 
d'informació pública pel termini d’un mes, als efectes que es puguin presentar les 
al·legacions i/o reclamacions corresponents, mitjançant la inserció de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província. 
Precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi 
totalment o parcialment amb el mes d’agost; notificar-lo individualment a tots els 
propietaris i interessats en l’expedient. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Motilitat. 

 
Districte de Nou Barris 

 
21. Aprovar definitivament el Projecte executiu del Casal de barri situat a l’illa 

compresa entre els carrers Palamós, Garbí i s’Agaró al barri de Trinitat Nova, al 
Districte de Nou Barris 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 2.417.226,00 euros,  
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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 Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

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

11,30 h. 
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Acords  
 

Acords de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016. 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 23 de juny de 2016. 
 
Part Decisòria 

 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Ignacio Ruiz Gandullo (mat. 

74267), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva activitat 
municipal com a assessor del Grup Municipal Ciutadans, on ocupa el lloc de treball 
de Cap de Departament (40.10.PO.10), i l’activitat privada per compte propi com a 
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 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 demés 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. 

 
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Víctor Argelaguet i Foret (mat. 

26128) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació al a la Unitat 
Territorial 2 (Eixample) de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el 
lloc de treball d’agent de la Guàrdia Urbana (92.20.GU.10) i l’activitat de docència 
universitària de caràcter privat com a Tutor del Grau en Dret, dels Estudis de Dret i 
Ciència Política, de la Universitat Oberta de Catalunya, a temps parcial, per al curs 
acadèmic 2015-2016, des del 24 de febrer de 2016 al 31 de juliol de 2016. La 
dedicació professional 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. Eduard Perarnau Badia (mat. 

73673), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Gerència de Seguretat i Prevenció d’aquest Ajuntament, i el 
desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de l'Espunyola essent la 
seva dedicació la d’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 al servei de les administracions públiques, l'article 
3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
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de l'Administració de la Generalitat, l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 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. 

 
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio de Maya Garcia (mat. 

74866) entre la seva activitat municipal com a personal eventual del subgrup A1, 
amb destinació a la Tercera Tinència d'Alcaldia d’aquest Ajuntament, on ocupa el 
lloc de treball de Cap departament 1 (40.10.PO.10), i l’activitat pública com a 
professor associat a la Universitat de Barcelona, des del 22 de setembre de 2015 
fins al 14 de setembre de 2016. La dedicació a la docència universitària serà a 
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. 
La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 
públics, a les prohibicions i demés 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. Aprovar la definició i modificació de les funcions dels òrgans de les Gerències 

de Presidència i Economia; d’Empresa, Cultura i Innovació; de Drets Socials; de 
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; i d’Ecologia Urbana, afectats pels 
canvis derivats del decret d’alcaldia de 25 de maig de 2016; i de l’acord de la 
Comissió de Govern de 26 de maig de 2016 referits a la nova estructura executiva, 
tal com es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal 
als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
6. Aprovar els canvis d’adscripció i les modificacions de les funcions d’òrgans en 

l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia, i en el de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització; tal com es detalla als annexos. Publicar la 
present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
7. Aprovar el projecte normatiu per a la modificació de l’article 8 del Reglament 

d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de 
Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 i 
modificat per acord del mateix òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa de 
l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora “Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A., spm”; i donar-li el tràmit previst a l´article 108 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal. 

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

l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat i l’Ajuntament de Badalona com a titulars 
del servei públic de televisió que té assignat el canal múltiple 26, per acordar 
conjuntament tots els aspectes comuns i, especialment, els referits a la seva 
gestió. 

 
9. Prorrogar el contracte número 13001112 que té per objecte la contractació 

dels serveis de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus 
Organismes Autònoms, dels Instituts Municipals i de les empreses participades al 
100% per l’Ajuntament (lots 1, 2, 3, 4 i 5), en virtut del que estableix l'art. 303 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat 
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contracte, per un període que va des de l’1 d’agost de 2016 fins a la data de 
formalització del nou contracte, actualment en procés de licitació i, en cas de canvi 
d’operador en algun dels lots, fins el traspàs efectiu dels serveis al nou operador, 
dins del termini de vigència previst al contracte; en atenció a les raons indicades a 
l'informe de 20 de maig de 2016 del Cap del Departament de Subministrament i 
Estalvi Energètic; i segons compareixences signades per les empreses 
adjudicatàries l'1 de juny de 2016, per un import global d'1.902.353,86 euros (IVA 
inclòs) amb el següent desglossament i pels següents terminis: - Lot 1 (Cte. 
13001120), Telefonia Fixa i Dades, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF 
A82018474) per un import d'1.280.608,30 euros (IVA inclòs). - Lot 2 (Cte. 
13001123), Mobilitat (Telefonia mòbil i dades mòbils), adjudicat a Vodafone 
España, SAU (NIF A80907397) per un import de 386.357,00 euros. (IVA inclòs). - 
Lot 3 (Cte. 13001125), Numeració especial, adjudicat a BT España, Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU (NIF A80448194) per un import de 
91.674,16 euros. - Lot 4 (Cte. 13001126), Accés a Internet Centralitzat 
(corporatiu), adjudicat a Vodafone Ono, SA, abans Cableuropa, SAU, (NIF 
A62186556) per un import de 21.775,00 euros. - Lot 5 (Cte. 13001127), Accés a 
Internet Distribuït, adjudicat a Telefónica de España, SAU (NIF A82018474) per un 
import de 121.939,40 euros. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa 
corresponent a l’Ajuntament, a favor de les empreses adjudicatàries i pels imports 
indicats en les relacions que s’hi adjunten, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
que hi figuren. Per la resta de pressupost s’hi adjunten a l’expedient els documents 
comptables aprovats pels organismes que també hi participen al contracte. 

 
10. Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el 

document de 30 de juny de 2016. 
 
11. Ratificar l’acord signat entre les ciutats de Rijeka i Barcelona el 6 de maig de 

2016 relatiu a la donació d’una rèplica de l’escultura titulada “Janko Polic Kamov”, 
obra de l’escultor acadèmic Zvonimir Kamenar, a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
12. Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la 

implementació de la Fase 1 del projecte de Creació d’un sistema cooperatiu 
d’intervenció social amb el col·lectiu de persones que realitza venda ambulant a la 
ciutat, per disposar dels mitjans humans, materials i tècnics adients, d’acord amb 
les prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient. 

 
13. Aprovar l’adquisició de 2 accions de Consumidors i usuaris dels enginyers S. 

COOP. C. Ltda, corresponent a l’aportació mínima per ser soci i que implica una 
inversió de 24,02 euros, dels quals 12,02 euros corresponen a la compra d’accions 
i 12 euros a l’aportació al fons dotacional de les cooperatives. Autoritzar i disposar 
la despesa de 24,02 euros a favor de Consumidors i usuaris dels enginyers S. 
COOP. C. Ltda, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost prorrogat del 
2015 per al 2016 que s’indica en aquest document; declarar la voluntat de no 
participar en la gestió de l’entitat, ni d’assistir als seus òrgans de govern; notificar 
aquest acord a Consumidors i usuaris dels enginyers S. COOP. C. Ltda; i facultar el 
Primer Tinent d’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
executar el present acord. 

 
14. Aprovar l’expedient núm. 3-071/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 6.714,91 euros, per 
atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16062291; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal. 
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ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ 
 
15. Atorgar una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 

excepcional, a Turisme de Barcelona, amb NIF P-5890003-F, per un import de 
485.000,00 euros per donar suport al projecte anomenat "Festa Cap d'Any 2015", 
amb un cost total d'execució de 532.167,68 euros, d'acord amb els articles 22.2.c) 
i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, i 
l'article 6.2 de la normativa general de subvencions i en compliment d'allò que 
preveu la clàusula desena del conveni de 29 d'octubre de 2015: "En el supòsit que 
els patrocinis, subvencions i resta d'ingressos percebuts no arribin a cobrir la 
totalitat de despeses de l'esdeveniment, l'Ajuntament de Barcelona, a sol·licitud 
del CTB, compensarà la diferència, d'acord amb la normativa vigent d'aplicació". 
Declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que 
concorre en el projecte. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa 
per un import de 485.000,00 euros, amb càrrec a la partida 46713-43212-0702, a 
favor de Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, per a Liquidació Programa 
celebració Cap d'Any 2015. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des del pagament de la subvenció, presenti la 
justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l'activitat subvencionada. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
16. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de Barcelona per a la 
millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona, amb una vigència fins al 31 
de desembre de 2016 prorrogable. 

 
17. Aprovar l’addenda per a la modificació del II Acord d’actuació entre l’Àrea de 

Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, relatiu a la promoció 
de nous equipaments d’habitatges amb serveis per a la gent gran a la ciutat de 
Barcelona, d’acord amb l’informe emès conjuntament, el 7 de juny de 2016, per la 
directora de Serveis d’Intervenció Social i per la cap del Departament de Gent 
Gran, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït. Facultar la Ima Sra. Laia Ortiz i Castellví, Tinenta d’Alcaldia i regidora de 
Drets Socials, per a la signatura de l’esmentada addenda. 

 
18. Aprovar l’encàrrec a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA 

(Bagursa) de les tasques materials i tècniques relatives al desenvolupament i 
reforç de diversos programes d’habitatge durant l’any 2016, en els termes i amb el 
contingut que figura en document annex. Autoritzar i disposar la despesa de 
2.143.000,00 euros amb càrrec a la partida 0201-44434-15211 a del pressupost 
municipal del 2016, a favor de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, 
SA (Bagursa), amb NIF núm. A62453717, per a l’encàrrec de gestió abans indicat. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
19. Excloure de la licitació que té per objecte l'arrendament i manteniment 5 

cabines sanitàries públiques automàtiques i autorentables al Districte de Ciutat 
Vella a l'empresa Lorke Systems, SA per no presentar la documentació requerida i, 
tanmateix, haver manifestat la seva renúncia a la participació en el procés de 
licitació. Adjudicar el contracte núm. 16001320, per un import de 331.491,60 
euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a l'empresa Proyec Instalación Material Urbano, SA, amb 
NIF A33754870, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de 
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l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import adjudicació 273.960,00 euros; tipus impositiu del 21% 
d'IVA, i import de l'IVA de 57.531,60 euros. Requerir l'adjudicatari per tal que, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del 
districte de Ciutat Vella. 

 
20. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16001320 que 

té per objecte l'arrendament i manteniment de 5 cabines sanitàries públiques 
automàtiques i autorentables al Districte de Ciutat Vella, per un import de 
221.008,92 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document. MOTIU: baixa per adjudicació. 

 
Districte de l'Eixample 

 
21. Adjudicar el contracte núm. 16C00003, que té per objecte la Gestió de 

Serveis públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació CC Fort Pienc i 
casal infantil Fort Pienc del Districte de l'Eixample, per un import de 668.701,26 
euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Ludic 3, S.C.C.L. amb NIF F60475902, i d'acord amb la 
seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 
document, en concepte de subvenció màxima per mantenir l'equilibri econòmic, i 
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències Dep. Recursos Interns. Donar-ne 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
22. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 16C00003 

que té per objecte la gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc per un import 
de 35.133,74 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document, per baixa en l'adjudicació. 

 
Districte de les Corts 

 
23. Ratificar la resolució de la Gerència Municipal, de 21 de març de 2016, 

d’acord amb l’establert en l’article 67 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. Adjudicar el contracte núm. 16C00002, que té per objecte la gestió de 
serveis públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del centre 
cívic Josep Maria Trias i Peitx per al període comprès entre l’1 de juliol de 2016 fins 
al 31 de desembre de 2019, per un import de 583.814,00 euros, exempt d'IVA, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a 
Club Lleuresport de Barcelona, amb NIF G60320132, 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, sotmesa a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. 
Anul·lar part de l'autorització de despesa per un import de 70.686,00 euros amb 
càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix document. Notificar 
la present resolució als licitadors, publicar-la en el perfil del contractista i requerir 
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a 
les dependències del Districte de les Corts. 
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
24. Declarar excloses de la present licitació les ofertes presentades per les 

empreses Acisa i la UTE Sorigué Acsa Conservación de Infr., SA - Elecnor, SA - 
Deimos Space, SLU, per estimar que les mateixes no poden ser complertes a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 
amb l’article 152.4 del text refós de la LCSP; adjudicar el contracte núm. 
16000643, que té per objecte el Manteniment integral dels túnels de la xarxa 
viària bàsica de la ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import de 
6.770.100,44 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 29,74% sobre el preu de 
sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a Serv. Integrals Manteniment Rubatec, SA, amb NIF A60744216, i 
d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 
sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual; disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada 
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 5.595.124,33 
euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA d'1.174.976,11 euros; 
formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa 
de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de 
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte al Sr. 
Eduardo Carrasco González, Enginyer de Camins del Departament de Xarxes 
Viàries. 

 
25. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16000643 que 

té per objecte el Manteniment integral dels túnels de la xarxa viària bàsica de la 
ciutat de Barcelona (2016-2020), i el foment de l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import de 2.865.681,56 
euros amb càrrec al Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
26. Suspendre, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les 
determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets, de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, les llicències de parcel·lació de terrenys i l’atorgament de llicències 
i/o comunicats en els termes que es detallen en el quadre “Abast de la suspensió 
de llicències i comunicats per a la formulació del Pla especial urbanístic per a la 
protecció patrimonial de les fàbriques i cases-fàbrica del Raval al Districte de Ciutat 
Vella” que s’annexa a aquest acord i forma part del mateix; determinar que resta 
exclòs d’aquesta suspensió, l’atorgament de llicències d’obres sol·licitades i els 
comunicats presentats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest acord; 
determinar que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de 
suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 
l’esmentat article 73 del TRLU; precisar que aquesta suspensió es fa amb la 
finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació del Pla Especial Urbanístic per 
a la protecció patrimonial de les fabriques i cases-fàbrica del Raval al Districte de 
Ciutat Vella; precisar que, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, el 
termini de la suspensió serà d’un any i començarà a comptar des de l’endemà de la 
publicació al BOPB d’aquest acord; i publicar el present acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
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Districte de les Corts 
 
27. Estimar la petició formulada per l’Institut Català del Sòl, el 6 de juny de 

2016, data d’entrada al Registre de l’IMU el dia 7 de juny d’enguany, en el marc de 
la liquidació provisional a 31 de desembre de 2014 en relació a la Fase I de 
l’execució de la MPGM Colònia Castells, pel sistema d’expropiació, en el sentit 
d’abonar la quantitat pendent, de 12.540.629,62 euros, en dos pagaments, el 
primer 6.270.314,81 euros el 30 de juny de 2016 i el segon, de 6.270.314,81 
euros abans del 30 de novembre de 2016, pels motius i fonaments que figuren en 
l’informe jurídic de 20 de juny de 2016 i que figura a l’expedient. Autoritzar la 
quantitat de 12.540.629,62 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
D60975/15121/07/03 del pressupost del 2015 prorrogat per 2016, partida 
pressupostària corresponent a les transferències de l’Ajuntament a Bagursa per a 
les seves actuacions inversores. Encarregar a la societat municipal Barcelona 
Gestió Urbanística, SA el pagament a l’Incasòl de la quantitat autoritzada, en dos 
pagaments, cadascun de 6.270.314,81 euros a abonar amb caràcter immediat a 
l’aprovació d’aquest acord, i el segon pagament, de 6.270.314,81 euros abans del 
30 de novembre de 2016. Donar-se per assabentada de la renúncia de l’INCASOL a 
la condició de beneficiària de les expropiacions de les fases pendents de l’execució 
de la MPGM Colònia Castells. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
28. Aprovar, a l’empara de l’article 196.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la constitució de l’Entitat 
urbanística col·laboradora provisional del Sector de millora urbana “Saumell” de la 
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la reordenació de l’entorn de 
la ronda de Dalt, entre el Parc de Cervantes i el Parc del Castell de l’Oreneta, 
formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya, el Sr. Marc Sansalvadó Chalaux, amb el núm. 389 del seu 
protocol, amb la finalitat de formular el planejament derivat i instar-ne la 
tramitació, i preparar la documentació i impulsar la tramitació de la constitució 
definitiva d’una entitat urbanística col·laboradora. Indicar que els propietaris del 
sector poden sol·licitar, si ho volen, la seva incorporació a l’Entitat urbanística 
provisional, d’acord amb el procediment establert a l’article 9 “Requisits per a la 
incorporació dels propietaris a la Junta de Compensació provisional” dels seus 
Estatuts, que s’adjunten com a annex. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província, a un diari dels de major circulació de la província i al tauler d’edictes de 
la Corporació. Notificar-lo individualment a cadascun dels interessats en 
l’expedient. Comunicar, de conformitat amb el previst en l’article 192.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aquest acord al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
inscripció. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
29. Aprovar definitivament el Projecte executiu del Casal de Gent Gran de Sant 

Genís, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.098.100,57 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 Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’Actuació. 
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Districte de Sant Andreu 
 
30. Aprovar l’Acord marc regulador de les relacions entre la societat Barcelona 

Sagrera Alta Velocitat, SA i l’Ajuntament de Barcelona per a l’encàrrec de 
l’Ajuntament a aquesta societat de les actuacions en matèria urbanística així com 
per a l’encàrrec de les actuacions d’execució de les obres d’urbanització i les obres 
ordinàries d’infraestructures corresponents a les actuacions derivades de l’Acord de 
col·laboració celebrat, en data 12 de juny de 2002, entre el Ministeri de Foment, la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Facultar la Cinquena Tinenta 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, la signatura del present 
acord marc. 

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès 
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COMISSIONS CONSELL MUNICIPAL 

Actes 
 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 

Acta de la sessió de 17 de maig de 2016, aprovada el 21 de juny de 2016 
 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de maig de 

2016, s’hi reuneix la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports, sota la 
presidència de la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. 
i els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellví, Laura Pérez Castaño, Josep Maria Montaner 
Martorell, Jaume Ciurana i Llevadot, Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, 
Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, 
Ángeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per l’assessora jurídica, 
Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i que 
certifica. 

 
Excusen la seva absència la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà i l’Im. Sr. Gerard 

Ardanuy i Mata. En substitució assisteixen la Ima. Sra. Francina Vila i Valls i l’Im. 
Sr. Raimond Blasi Navarro. 

 
També hi és present la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
No hi és present la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. 
 
Hi són igualment presents les Sres. i el Sr.: Marta Carranza Gil-Dolz del 

Castellar, comissionada d’Esports; Berta Sureda Berna, comissionada de Cultura, i 
Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació. 

 
S’obre la sessió a les 9.36 h. 
 
La Sra. Esteller manifesta que, des del Grup Municipal del PP, volen plantejar 

una qüestió d’ordre. Explica que no se’ls ha acceptat una pregunta que van 
presentar sobre el carnet de ciutat vinculat als manters, i que van demanar a la 
secretària de la Comissió un informe sobre el motiu pel qual es va rebutjar la 
proposta però que encara no l’han rebut. Assenyala que els manters són un àmbit 
material de la Comissió, i que en la pregunta no demanaven els criteris ni els 
requisits del carnet, sinó l’accés als serveis socials que atorgaria. Manifesta que, 
des d’aquest punt de vista i tenint en compte que ja van presentar una pregunta 
en la Comissió sobre la targeta de residència, que va ser admesa, volen protestar 
públicament per la discrecionalitat i l’arbitrarietat de Secretaria i reclamar 
l’informe. Afirma que troben molt poc professional començar la sessió d’avui sense 
tenir l’informe que van demanar fa quatre dies.  

 
La Sra. Benedí explica que en el text de la pregunta no es feia cap esment als 

manters, i que no es va admetre perquè el carnet de ciutat és un tema que és 
competència de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. Manifesta que, de tota manera, si la Sra. Esteller vol un 
informe de Secretaria, ja l’hi faran arribar.  

 
La Sra. Esteller opina que el més lògic hauria estat tenir l’informe abans de 

començar la sessió.  
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I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova. 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 29 d’abril de 2016, que aprova els Plecs de clàusules 

i inicia l’expedient per a la contractació del subministrament de 12 fotocopiadores 
multifunció, mitjançant arrendament amb opció a compra i el seu manteniment, 
per a diferents dependències de l’Àrea de Drets Socials, per als exercicis 2016-
2020, i per un import de 142.731,60 euros. 

 
2. Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2016, que aprova els Plecs de clàusules 

i inicia l’expedient per a la gestió i explotació del Centre Cívic Can Deu, per als 
exercicis 2016-2019, i per un import de 525.000,00 euros. 

 
3. Del gerent municipal, de 9 de maig de 2016, que aprova els Plecs de 

clàusules i inicia l’expedient per a la prestació dels serveis de desplegament i 
gestió del servei vincles amb la incorporació de 1.000 usuaris, per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 457.843,12 euros. 

 
4. Districte de l’Eixample 
 
Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i 

inicia l’expedient per a la contractació de la gestió i dinamització del Projecte Xeix 
dels barris de Fort Pienc i de Sant Antoni, per als exercicis 2016-2018, i per un 
import de 168.911,50 euros. 

 
5. Districte de l’Eixample 
 
Del gerent municipal, de 27 d’abril de 2016, que adjudica a Calaix de Cultura, 

S.L., el contracte de la gestió del projecte de dinamització adolescents i joves Eix 
Jove, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 44.000,00 euros. 

 
6. Del primer Tinent d’Alcaldia, de 29 d’abril de 2016, que concerta amb Base 

Art House, S.L., l’arrendament del local situat al carrer Consell de Cent, 425-427, i 
autoritza i disposa la despesa per als exercicis 2016-2019, per un import de 
294.030,00 euros. 

 
7. Del gerent municipal, de 9 de maig de 2016, que concerta amb la Fundació 

Privada, Família i Benestar Social l’arrendament del local situat als baixos de la 
finca del carrer Ali Bei, 94-96, per als exercicis 2016-2019, per un import de 
66.423,00 euros. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 28 d’abril de 2016: 
 
8. Aprovar el protocol entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura de Barcelona per a la realització de diferents activitats 
relacionades amb la projectació i millora urbana de Barcelona, amb la finalitat de 
donar difusió, entre d’altres, als projectes d’habitatge de promoció pública que 
s’executin a la ciutat. Facultar al Regidor d’Habitatge la signatura del conveni així 
com la de tots els documents que se’n derivin. Donar compte d’aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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Acord de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2016: 
 
9. Iniciar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la 

gestió del Centre d’Allotjament Temporal Familiar de llarga estada Sant Pere Més 
Baix, adreçat a famílies en situació de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o 
manca d’habitatge, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, 
així com el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, amb 
núm. de contracte 16001971, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 848.598,38 euros, IVA 
inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l’esmentada 
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en el 
document comptable, amb el següent desglossament: 771.453,07 euros de 
pressupost net i 77.145,31 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents; donar-ne compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
El Sr. Ciurana manifesta que novament s’externalitza, o «privatitza» en el 

llenguatge del grup de govern, la gestió de diversos centres cívics per un import 
considerable: la gestió del Centre Cívic de Can Deu, per 525.000 euros; la gestió i 
dinamització del projecte Xeix dels barris del Fort Pienc i Sant Antoni, per 168.000 
euros, i l’adjudicació a l’empresa Calaix de Cultura del contracte per a la gestió del 
projecte de dinamització d’adolescents i joves Eix Jove.  

Remarca que no és que no hi estiguin d’acord, però que volen posar en relleu 
que el Govern duu a terme pràctiques que denunciava fa poc més d’un any. 
Explica que ho diu, no només perquè consti en acta, sinó perquè tothom sigui 
conscient que allò que es diu s’ha de poder mantenir i defensar en el temps. 

 
La Sra. Benedí confirma que constarà en acta.  
 
La Sra. Esteller manifesta que volen que el Govern els informi dels criteris que 

ha aplicat a l’hora de concedir la gestió cívica dels equipaments esmentats, entre 
altres coses perquè al seu moment no es va respectar el procediment de concurs i 
concurrència en relació amb l’Ateneu L’Harmonia i volen saber si s’ha respectat en 
aquests casos.  

 
La Sra. Ortiz assenyala que la Sra. Esteller barreja conceptes diferents. Explica 

que, d’una banda, hi ha centres cívics que són gestionats per entitats o empreses i 
que, de l’altra, hi ha l’aposta de ciutat de fomentar la gestió cívica d’equipaments, 
que significa que aquelles entitats socials que tenen un projecte per dinamitzar i 
gestionar equipaments des de la proximitat, com és el cas de L’Harmonia, puguin 
fer-ho des del territori.  

 
b) Mesures de govern 
 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
 
1. Programa Làbora. 
 
La Sra. Ortiz manifesta que avui presenten l’informe sobre el balanç del primer 

any del programa Làbora. Recorda que aquest programa es va iniciar a finals del 
2014 a partir de la constatació que actualment el mercat laboral exclou un gran 
nombre de persones, especialment aquelles que són ateses pels Serveis Socials. 
Explica que, per tant, aquest programa es va posar en marxa en vista del fracàs de 
les polítiques públiques per abordar la problemàtica de persones que requereixen 
un major acompanyament i instruments d’apoderament personal per inserir-se en 
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el mercat laboral. Assenyala que el programa Làbora treballa amb un conjunt 
d’entitats per fer aquest procés, que consisteix a definir itineraris d’inserció a partir 
de l’acompanyament i la situació de cada persona, a més d’establir la connexió 
amb les empreses.  

Afirma que valoren positivament el programa i la seva evolució, ja que s’adreça 
als col·lectius més exclosos del mercat laboral. En aquest sentit, remarca que fa 
especial incidència en les dones que tenen més dificultats d’inserció laboral, en les 
persones majors de 45 anys o en atur de llarga durada, i en aquells barris on 
l’índex d’atur és més elevat. Assenyala que, no obstant això, creuen que també hi 
ha molts aspectes que cal avaluar i millorar. Explica que, a banda de 
l’acompanyament i de la millora de les competències i l’autoestima d’aquestes 
persones, pensen que cal fer un seguiment de la seva evolució una vegada que 
han trobat feina, així com de la qualitat de la feina, que són aspectes als quals 
prestaran especial atenció aquest any.  

Manifesta que, d’altra banda, volen connectar aquest programa amb altres 
programes que es fan des del conjunt de l’àrea, com el que es va impulsar a finals 
del 2015 per combatre la pobresa energètica, en el qual es van inserir 100 
persones per fer el diagnòstic de la situació dels pisos. Explica que un altre aspecte 
que volen treballar és el de donar condicions laborals a persones que estan en 
situació d’irregularitat administrativa, de manera que el fet de trobar una feina 
pugui acompanyar la seva regularització i, per tant, el seu procés d’inclusió.  

Afirma que els resultats del programa són força positius, però que cal continuar 
esmerçant-hi recursos i cal fer millores a partir de l’avaluació que s’està impulsant.  

 
El Sr. Blasi agraeix la presentació de l’informe, així com la feina dels tècnics i, 

sobretot, la tasca de les moltes entitats del tercer sector que han ajudat a tirar 
endavant el programa. Manifesta que el Grup Municipal de CiU valora positivament 
aquesta plataforma innovadora que va sortir de Barcelona Activa i va ser 
dissenyada amb el tercer sector, i que treballa en l’àmbit de la reinserció dels 
col·lectius més vulnerables. Destaca que el programa es va iniciar amb el lideratge 
de la tinenta d’alcalde Maite Fandos, en el Govern de l’alcalde Trias, i amb una 
clara aposta de col·laboració entre l’Administració i el tercer sector. En relació amb 
això, demana que no es posi en perill aquest model de col·laboració entre el sector 
públic i el privat amb les municipalitzacions anunciades per part del Govern. Afirma 
que, tot i això, són conscients que aquest model d’èxit requereix una revisió.  

Manifesta que restaran amatents als nous indicadors que el Govern plantejarà 
per poder fer un seguiment i contrastar la qualitat d’aquest àmbit. Conclou que els 
ha agradat l’informe i només els ha faltat un reconeixement una mica més explícit 
de la feina realitzada anteriorment.  

 
La Sra. Barceló agraeix l’informe elaborat pels tècnics. Destaca que és un 

informe complet on s’explica tota la feina que es fa en el programa Làbora, i afirma 
que el Grup Municipal de C’s donarà suport a tots els programes que tinguin com a 
objectiu ajudar les persones que estan a l’atur i en risc d’exclusió social.  

Explica que valoren aquest programa perquè no representa només una recerca 
de feina, sinó que suposa una orientació i un acompanyament a les persones que 
estan a l’atur i que tenen grans dificultats per trobar feina. Assenyala que aquestes 
persones tenen la sensació que mai no trobaran feina i tenen molts trets 
psicològics que interfereixen en la cerca de feina i els processos de selecció. En 
aquest sentit, opina que és molt important treballar aquests aspectes psicològics i 
potenciar tot allò positiu que tenen aquestes persones.  

Demana que en els pròxims informes s’inclogui el temps que feia que estaven a 
l’atur les persones que s’incorporen al programa i es concreti més el temps 
d’inserció, ja que els intervals que s’utilitzen són només «inferior a tres mesos» i 
«igual o superior a tres mesos». A més, opina que seria molt important incorporar 
també un seguiment de les persones que han fet el programa, tal com ha dit la 
tinenta d’alcalde. En relació amb això, manifesta que ja és prou important que una 
persona que està en risc d’exclusió social, sense motivació i amb dificultats per 
trobar feina tingui un primer contacte amb el món laboral, però que un seguiment 
donaria molt més potencial al programa. Afirma que són conscients que és difícil 
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intentar allargar la durada de les feines, però que aquest és un dels reptes que es 
poden incloure en el programa.  

Conclou que donen suport a aquest programa i als reptes que es presenten, i 
subratlla que, a més d’aquests programes, des de l’Ajuntament s’han de fer 
polítiques que permetin la inversió i la creació de llocs de treball.  

 
La Sra. Benedí agraeix a la tinenta d’alcalde la presentació de l’informe. Explica 

que el dia 10 de maig va aparèixer el titular de premsa «El programa Làbora, 
impulsat per l’Ajuntament i el tercer sector per fomentar l’ocupació entre la gent 
en risc d’exclusió, va aconseguir l’any passat contractes laborals a 1.500 
persones», però que, en analitzar el contingut de l’informe, s’han adonat que el 
60% dels contractes van ser en el sector de la neteja, que un de cada tres eren de 
menys de tres mesos de durada i que presentaven unes condicions laborals poc 
adequades. Opina que, per tant, els titulars de premsa no eren del tot correctes.  

Observa que el perfil majoritari de les persones que s’han atès en el programa 
són dones aturades de llarga durada de més de 45 anys i que viuen als barris on hi 
ha una taxa d’atur més elevada. Afirma que el programa és un pas endavant, com 
també ho és que a partir d’ara es treballi en coordinació amb la Taula contra la 
Feminització de la Pobresa, però que pensen que no ha de resoldre urgències 
puntuals, sinó que cal apostar per impulsar iniciatives a llarg termini i amb 
continuïtat laboral per a les persones que hi accedeixen.  

Manifesta que els complau saber que de cara al futur s’ampliarà el programa per 
a persones en situació d’irregularitat administrativa per arrelament i aquelles que 
viuen en assentaments. En aquest sentit, opina que han de concentrar els esforços 
en la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, ja que sovint les polítiques 
públiques d’ocupació s’obliden dels col·lectius més vulnerables de la societat. 
Afirma que, des del Grup Municipal d’ERC, comparteixen els projectes dirigits 
específicament a les persones que tenen més dificultats per trobar feina i que 
necessiten un suport més intensiu i processos més llargs i profunds per no quedar 
al marge de la societat.  

Assenyala que l’informe diu que un dels reptes d’aquest any és millorar la 
qualitat de la contractació i el seguiment de les condicions laborals de les persones 
que hi accedeixen. Pregunta com es farà això, i si això vol dir que els contractes 
tenen una temporalitat inferior o igual a tres mesos i que la qualitat de les 
condicions laborals no és del tot correcta.  

Manifesta que no veuen concretats els compromisos de les empreses vers 
aquest programa. Explica que consideren que les empreses haurien de col·laborar 
des de l’inici en el mateix procés de definició d’objectius i de disseny del programa, 
com ara en la identificació conjunta de les competències tècniques i transversals 
necessàries per determinar perfils professionals, en la planificació conjunta de 
formació, en les condicions laborals, o en la durada dels contractes. En aquest 
sentit, opina que els compromisos amb les empreses haurien de ser molt concrets: 
un contracte de durada igual o superior a sis mesos de col·lectius específics en risc 
d’exclusió social inscrits al programa; un incentiu fix d’un màxim de 6.000 euros 
per als primers sis mesos; i un bo compromís per un import màxim de 12.000 
euros condicionat al manteniment ininterromput de la contractació al cap de 18 
mesos a comptar des de l’inici. En relació amb això, explica que no saben si es 
mantindran les mateixes condicions amb les quals es va iniciar el programa Làbora 
en el mandat anterior.  

Assenyala, que tot i aquests dubtes, valoren positivament el programa i donaran 
suport al Govern en el seu desenvolupament.  

 
La Sra. Andrés agraeix al Govern la presentació de l’informe, que afirma que va 

en la línia del que estableix la Carta Municipal, que diu que l’Ajuntament de 
Barcelona ha de tenir una estratègia d’inclusió social que abordi des de la 
cobertura de les necessitats bàsiques fins a la inserció laboral. Manifesta que 
l’Ajuntament ha treballat en aquest sentit des dels anys noranta i que era evident 
que, amb l’impacte de la crisi, calia dotar la ciutat de millors recursos.  

Assenyala que l’informe els genera bastants dubtes, però que només 
n’esmentarà alguns perquè voldrien treballar la resta de dubtes en un altre espai 
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amb més temps. Pregunta si les dades que figuren a l’informe corresponen a 
persones aturades registrades a les oficines o a persones residents a Barcelona, 
tenint en compte que el programa s’adreça a persones residents a Barcelona i que 
pensen que les dades es refereixen a persones aturades registrades, i manifesta 
que els agradaria que l’informe fes aquesta diferenciació.  

Explica que també pensen que cal millorar molt la recollida de dades, ja que es 
desconeix el sexe d’un 12% dels participants i l’edat d’un 23,7%, i que s’ha de 
treballar en una línia més igualitària pel que fa a homes i dones. En relació amb 
això, assenyala que l’informe diu que, en el primer trimestre, hi ha 149 dones 
derivades a recursos externs i 128 homes, mentre que s’han inserit 67 dones 
enfront de 83 homes. Remarca que això vol dir que la inserció laboral és més fàcil 
per als homes que per a les dones, o que s’està treballant d’una manera diferent.  

Conclou que el Grup Municipal del PSC pensa que el programa funciona, però 
que cal millorar la recollida de dades.  

 
La Sra. Esteller afirma que, des del Grup Municipal del PP, valoren positivament 

la feina que han fet les entitats socials amb l’Ajuntament per millorar les 
condicions de feina de les persones en risc d’exclusió social, que assenyala que és 
un col·lectiu que representa entre un 10% i un 15% del total de les persones 
aturades a la ciutat. A més, manifesta que també troben positiu l’augment del 
pressupost per a aquest programa per part del Govern.  

Explica que pensen que aquest programa fa un bon servei d’orientació, formació 
i acompanyament a les persones que estan en situació d’exclusió sociolaboral, però 
presenta una baixa inserció sociolaboral, ja que, de les aproximadament 8.000 
persones que els Serveis Socials van derivar al programa, es va atendre 7.000 
persones i, d’aquestes, només el 22% han aconseguit una feina. En relació amb 
això, pregunta si s’ha valorat el temps mitjà que transcorre entre que una persona 
és derivada al programa des dels Serveis Socials i obté una feina. Afirma que el 
principal problema és sobretot la temporalitat, atès que la majoria de contractes 
no arriben a un any. Opina que, per tant, cal fer més esforços perquè aquest 
programa pugui ser un instrument per a la inserció sociolaboral i perquè els llocs 
de treball puguin ser més estables. D’altra banda, destaca que treballar 
conjuntament amb les entitats del tercer sector en aquest programa aporta valor a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Assenyala que, a banda d’aquest programa, el Govern no ha aplicat el pla de 
xoc al qual es va comprometre a l’inici del mandat i que deia que crearia 2.500 
llocs de feina i hi destinaria 50 milions d’euros. Remarca que, en comptes d’això, 
s’han fet plans d’ocupació que només ofereixen 1.036 places i una aplicació 
pressupostària de 12 milions. Explica que pensen que, dins d’aquests programes 
globals, s’hi han d’inserir els programes adreçats a persones en risc d’exclusió per 
tal de garantir uns llocs de treballs menys temporals i més estables.  

 
La Sra. Rovira expressa la preocupació del Grup Municipal de la CUP per 

l’informe. Manifesta que, en primer lloc, voldrien saber qui ha participat en 
l’elaboració del programa, o en la continuació del programa que ja existia, i 
pregunta si hi han participat usuàries i treballadores dels Serveis Socials, que són 
les que deriven les persones a aquest programa.  

Explica que també els preocupa l’anàlisi de la precarietat que fa el Govern 
perquè consideren que se centra en la culpabilització de la persona, atès que parla 
només de desenvolupar les seves competències per afrontar la precarietat laboral, 
quan aquesta és fruit de la responsabilitat que tenen les empreses i les entitats 
socials pel que fa a oferir una feina digna sense temporalitat i amb sous que 
garanteixin una vida digna a totes les persones. Afirma que, en aquest sentit, es 
parteix d’una mala anàlisi que no correspon a un govern d’esquerres i que vol 
plantar cara a la precarietat laboral. D’altra banda, manifesta que també els 
preocupa que s’exigeixi a altres empreses el que el mateix Ajuntament no fa, ja 
que és incapaç de garantir unes bones condicions laborals a les empreses que 
gestionen diferents serveis de la ciutat.  

Assenyala que l’informe diu que un 60% de la inserció s’ha fet en l’àmbit de les 
treballadores de neteja dels hotels, i pregunta al Govern si ha sentit a parlar del 
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col·lectiu de les «kellys», que cobren 3 euros per netejar una habitació. Afirma 
que, per tant, no els sembla que es pugui dir que aquest programa funciona, ja 
que genera precarietat i no resol els problemes d’arrel. Opina que, per a això, cal 
que l’Ajuntament tingui realment un control sobre els llocs de treball que genera, 
que han de ser de qualitat i han de poder garantir una vida digna a les persones.  

Explica que persones de Serveis Socials directament vinculades al programa els 
han dit que es fan insercions de dos o tres dies en el mercat laboral, que el perfil 
de les persones usuàries respon sobretot al que s’anomena «nova pobresa», 
mentre que no es treballa amb gent que pateix un risc d’exclusió social fruit de la 
seva procedència de classe, i que hi ha un col·lapse latent de les derivacions cap a 
aquest programa.  

 
La Sra. Ortiz agraeix les aportacions dels grups municipals. Manifesta que, com 

a Govern, són ambiciosos i un dels seus objectius és transformar la realitat, que 
creuen que és profundament injusta, sobretot des del punt de vista de la inclusió 
social. Afirma que, tanmateix, no es poden fer miracles des d’un programa. En 
aquest sentit, remarca que el diagnòstic del qual parteixen és el d’un mercat 
laboral que ofereix precarietat i sovint condicions indignes al conjunt de la 
població, i que no ofereix ni tan sols precarietat a una part de la població, que està 
directament exclosa dels itineraris d’inserció laboral.  

Afirma que el Govern no utilitzarà recursos públics per contribuir a una roda de 
precarietat o temporalitat, però que volen avaluar el programa per la seva funció i 
la seva utilitat. En relació amb això, destaca que els col·lectius d’usuaris valoren 
positivament la capacitat de tornar a una vida laboral i recuperar les seves 
habilitats, i que en la trobada del Consell de Persones Sense Sostre els van 
demanar itineraris d’aquest tipus. Remarca que estan parlant de col·lectius que 
queden totalment exclosos en els altres itineraris, i que, per tant, un nivell 
d’inserció del 22% és comparativament molt considerable.  

Pel que fa a la precarietat, explica que creuen que un programa finançat amb 
recursos públics ha de fer un seguiment de les condicions laborals i que, per això, 
han exigit a les entitats que analitzin la resposta de les empreses en aquest sentit. 
En relació amb això, assenyala que, a mesura que s’ha consolidat la relació estable 
amb les empreses, aquestes han ampliat la tipologia de contractes amb feines de 
llarg recorregut i millors condicions. Afirma que, per tant, l’evolució ha estat 
favorable, tot i que restaran amatents al tipus de llocs de treball que estan 
fomentant.  

Quant a la recollida de dades, manifesta que, en la seva avaluació, les mateixes 
entitats han fet la crítica que no s’havien pogut recollir algunes dades i que cal una 
major sistematització pel que fa a aquest aspecte.  

 
El Sr. Blasi reitera que celebren l’èxit d’aquest programa iniciat el 2014, i insta 

el Govern a modificar els indicadors per poder donar una millor garantia al 
projecte. Afirma que, en vista de l’experiència, cal incidir en la millora de la 
qualitat i en la continuïtat de la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
tercer sector, que destaca que va ajudar a dissenyar el programa. D’altra banda, 
manifesta que el Govern els tindrà al seu costat per millorar el programa, sempre 
que ho faci amb una visió de treball conjunt i de reconeixement de la tasca 
desenvolupada anteriorment.  

 
La Sra. Benedí dóna per tancat aquest punt, atès que la Sra. Barceló declina 

tornar a intervenir i la resta de grups han exhaurit el seu temps.  
 
Es dóna per tractat. 
 
2. Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona. 
 
La Sra. Ortiz dóna la paraula el comissionat d’Educació i Universitats.  
 
El Sr. Essomba recorda que la presentació d’aquest informe respon a un 

compromís adquirit el passat mes de febrer, quan es va anunciar una mesura de 
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govern vinculada al Projecte educatiu de ciutat i se’ls va demanar diàleg i 
participació. Manifesta que esperen, doncs, que aquest diàleg comenci a partir 
d’aquest informe sobre el Consell de Coordinació Pedagògica, que és un dels 
instruments dels quals disposa la ciutat per al desplegament del Projecte educatiu 
de ciutat, que destaca que intenta integrar «el triangle virtuós» d’escola, 
equipaments culturals i Ajuntament.  

Explica que el Consell de Coordinació Pedagògica és un espai de participació 
ciutadana educativa que es va fundar el 1991 i que aplega més de 155 institucions 
i entitats, que ofereixen més de 5.000 activitats a l’any als escolars. Destaca que 
és un espai en el qual es reflecteix clarament el compromís de moltes entitats de la 
ciutat amb l’educació des d’una perspectiva oberta i del segle XXI.  

Afirma que el Consell de Coordinació Pedagògica és un gran exemple de 
projecció, amb més d’1,5 milions de participants, no només de Barcelona sinó del 
conjunt de Catalunya, fet que posa novament de manifest el caràcter obert i 
acollidor de la ciutat per a la resta de ciutadans del país. Assenyala que és també 
un exemple d’equitat per les més de 23.000 places gratuïtes que ofereix per a 
activitats escolars de pagament durant el curs actual i per l’excel·lent treball que fa 
la Comissió de Gratuïtats perquè infants i adolescents d’escoles d’alta complexitat 
hi puguin accedir.  

Destaca que el Consell de Coordinació Pedagògica és un espai de qualitat 
pedagògica, tal com ho demostra el procés d’acreditació que ha tingut lloc durant 
l’últim any i en el qual han participat 96 de les 155 entitats que en formen part. A 
més, afirma que les més de 50.000 visites que acostuma a rebre el seu web avalen 
que és un referent de comunicació educativa de la ciutat, i que també es distingeix 
per la seva vocació de suport als centres, no només oferint activitats, sinó també 
suport als treballs de recerca de l’alumnat. Remarca que tot això no és mèrit de 
l’Ajuntament, sinó de l’excel·lència de tot un conjunt de professionals i, sobretot, 
de les entitats que han confiat en el Consell de Coordinació Pedagògica i que han 
fet que tingui vida pròpia.  

Afirma que ara és moment d’intentar anar més enllà i que per això plantegen 
algunes línies de treball de cara a aquest mandat. A tall d’exemple, parla de la 
importància d’incrementar el treball en xarxa, per tal que passi de ser un treball 
bilateral entre les diferents entitats i l’Ajuntament a ser un treball molt més 
multilateral; del reconeixement de la innovació, no com a quelcom simplement 
adscrit a les entitats que formen part del Consell, sinó també com un element 
característic de les escoles que participen en les activitats, i del fet que el Consell 
de Coordinació Pedagògica, més enllà de l’estricta coordinació, esdevingui un espai 
d’autèntica trobada de la innovació a la ciutat. Remarca que aquesta innovació ha 
de promoure l’equitat i s’ha de donar des del marc del territori.  

 
El Sr. Blasi agraeix la presentació de l’informe, tot i que manifesta que els hauria 

agradat que s’hagués presentat un informe sobre la preinscripció escolar, tenint en 
compte que fa poc que ha finalitzat aquest període.  

Assenyala que és cert que aquest projecte ha tingut continuïtat al llarg del 
temps i ha estat, per tant, un compromís dels diferents governs municipals. 
Manifesta que consideren que el balanç sobre el Consell de Coordinació Pedagògica 
és positiu, però que la valoració dels projectes de futur resulta insuficient si es 
basen només en el document escrit i si tenen en compte el que ja es feia i ja 
s’havia establert l’any anterior. Afirma, però, que està segur que trobaran els 
àmbits oportuns per dialogar i debatre sobre possibles millores.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU es vol sumar a l’agraïment a les 
persones que fan possible un projecte com aquest, que destaca que permet 
millorar la qualitat en l’àmbit educatiu i en l’àmbit que va més enllà de les escoles, 
vinculant-hi no només l’Ajuntament, sinó també els equipaments i les institucions 
culturals de la ciutat i de fora de la ciutat.  

 
La Sra. Barceló afirma que, des del Grup Municipal de C’s, donaran suport a tots 

els programes que facilitin l’accés d’infants i adolescents a les activitats esportives 
i culturals, ja que no tots poden tenir-hi accés.  
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Destaca que és important que els adolescents puguin conèixer diferents àmbits 
que els permetin aprendre, tenir una ment oberta i desenvolupar un pensament 
crític. Manifesta que comparteixen els objectius que el Consell de Coordinació 
Pedagògica es planteja, però que els agradaria suggerir que s’inclogués com a 
objectiu el desenvolupament de factors protectors com l’autonomia, l’autoestima i 
les habilitats socials en les activitats ofertes, atesa la seva importància en el 
desenvolupament de les persones. Afirma que es tracta que les activitats permetin 
aprendre valors d’una manera lúdica.  

Manifesta que l’augment de les entitats que participen en el Consell de 
Coordinació Pedagògica és molt positiu, però que volen preguntar quin seria el 
nombre ideal d’entitats aplegades en aquest Consell, quins són els criteris per 
formar-ne part, i si algunes n’han quedat excloses. D’altra banda, opina que és 
important augmentar l’oferta gratuïta, tenint en compte les condicions 
econòmiques actuals. En relació amb això, afirma que l’objectiu és que els nens i 
adolescents de la ciutat puguin participar en totes les activitats ofertes, ja que el 
baròmetre de les famílies del 2014 posava de manifest que molts d’ells no podien 
tenir accés a activitats extraescolars. En aquest sentit, remarca que la igualtat 
d’oportunitats comença en l’educació, i no únicament en l’educació formal, sinó 
també en les activitats de lleure educatiu.  

Assenyala que l’informe parla d’un segell de qualitat que correspon a la valoració 
pedagògica de l’entitat i de les activitats que ofereix, però que aquest segell de 
qualitat és només per a les entitats que s’incorporen de nou i els agradaria que fos 
extensiu a totes les entitats que formen part del Consell. Manifesta que també els 
agradaria que l’avaluació no es fes únicament a través del segell de qualitat, sinó 
també a partir de la percepció dels mateixos escolars.  

 
La Sra. Benedí afirma que el Grup Municipal d’ERC valora positivament l’informe 

presentat. Destaca que el resum executiu mostra l’esforç i el compromís de 
Barcelona com a agent educatiu de referència, capaç d’oferir una xarxa educativa 
que aplega més de 155 institucions i entitats ciutadanes que ofereixen més de 
5.000 activitats extraescolars als nois i noies d’entre 0 i 18 anys.  

Manifesta que estan d’acord que, en la societat actual, és fonamental ampliar les 
experiències viscudes i connectar-hi els aprenentatges escolars. Assenyala, però, 
que els preocupa la limitació d’edat, ja que entenen l’educació com un procés al 
llarg de la vida, cosa que implica una aposta pels cicles formatius i per valoritzar 
aquest tipus d’educació amb iniciatives i dinàmiques com les que s’exposen a 
l’informe. Explica que pensen que, amb la crisi actual i la situació d’atur que pateix 
el jovent, la limitació d’edat perd el seu sentit i cal fer una aposta ferma per 
l’educació al llarg de la vida.  

Afirma que valoren positivament el compromís social de les entitats, i que 
creuen que caldria estudiar la possibilitat d’ampliar el compromís de gratuïtat com 
a requisit per a tota nova entitat que es vulgui incorporar en el Consell de 
Coordinació Pedagògica, tal com es fa amb el segell de qualitat. Explica que també 
valoren positivament la promoció de la formació contínua dels docents, però que 
troben a faltar espais i temps per a l’intercanvi de projectes i d’innovacions entre 
els mateixos docents. En relació amb això, opina que cal augmentar les capacitats i 
possibilitats dels centres de recursos pedagògics, i pregunta si s’ha previst establir 
aquestes sinergies.  

Assenyala que troben a faltar referències a la resta de la comunitat educativa, 
com les AMPA. En aquest sentit, explica que l’informe parla de la necessitat 
d’ampliar la xarxa, però no fa esment d’una part del sistema educatiu que té un 
paper fonamental a l’hora de crear aquesta xarxa, fer-ne difusió i crear vincles 
pedagògics entre institucions, centres i entitats.  

Afirma que un altre aspecte que els sobta és que els centres educatius puguin 
optar només a un màxim de vuit activitats diferents. Explica que podrien entendre 
aquesta limitació davant un excés de demanda, però que en l’informe s’apunta que 
el sistema de sorteig i de sobredemanda només es dóna pel que fa a determinades 
activitats o entitats. Manifesta que, per tant, creuen que seria positiu ampliar el 
nombre d’activitats i fer-ho en la línia ja plantejada de reforç als centres educatius 
de màxima complexitat.  
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Conclou que valoren positivament la tasca del Consell de Coordinació 
Pedagògica i encoratgen el Govern a continuar treballant per ampliar l’oferta i la 
difusió d’activitats i el nombre d’agents educatius implicats.  

 
La Sra. Andrés manifesta que el Grup Municipal del PSC creu que el compromís 

social és una condició indispensable de la tasca educativa i s’ha de potenciar al 
màxim. Afirma que només amb aquest compromís social es podrà lluitar contra les 
desigualtats i garantir l’accés universal, en aquest cas a les activitats educatives 
escolars i extraescolars, sense els límits de la capacitat econòmica.  

Explica que també pensen que la innovació pedagògica ha d’estar present en 
totes les polítiques educatives, especialment de l’Ajuntament de Barcelona, i ha 
d’impregnar-ne tota l’estructura, i que estan molt d’acord amb el plantejament que 
fa el Govern de donar un nou enfocament al Consell de Coordinació Pedagògica. 
Assenyala que es tracta d’una entitat important perquè aplega 155 institucions i 
entitats i ofereix centenars d’activitats educatives que van en la línia de fer de 
Barcelona una ciutat educadora, però que és cert que cal reforçar la coordinació 
entre aquestes entitats, marcar objectius, tenir un programa de treball compartit i 
treballar conjuntament per millorar i adaptar el contingut que s’ofereix a la situació 
real de la ciutat i a les necessitats educatives de l’alumnat.  

Manifesta que els sembla interessant la introducció del concepte de garantia 
pedagògica perquè sempre han defensat que cal potenciar la relació entre la ciutat 
i les institucions i entre les entitats i les universitats. Afirma que, per tant, valoren 
molt positivament la creació del segell de qualitat en col·laboració amb l’Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i altres agents per garantir i 
millorar la qualitat pedagògica de les accions que es desenvolupen dins del 
programa d’activitats escolars.  

Finalment, agraeix a les entitats i institucions que participen en el Consell la 
seva tasca i les encoratja a abordar nous reptes.  

 
La Sra. Esteller afirma que el Grup Municipal del PP valora aquest informe, que 

respon a un compromís que es va adquirir el mes de febrer i que posa en valor i en 
relleu les activitats vinculades al Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona.  

Manifesta que estan d’acord a donar un nou impuls a totes les activitats, 
sobretot pel que fa a la coordinació i el segell de qualitat. En relació amb això, 
explica que creuen que els usuaris han de tenir un coneixement de la qualitat de 
l’oferta i dels valors de cada entitat, i demana que s’apliqui a totes les entitats que 
participen en la plataforma. D’altra banda, assenyala que l’informe parla de les 
gratuïtats que s’han concedit, però que voldrien saber quantes se’n van sol·licitar i 
quantes es van denegar i per quin motiu, així com els criteris pels quals es 
concedeixen. Pel que fa a això, indica que l’informe parla dels criteris bàsics, però 
que volen saber si n’hi ha d’altres. Així mateix, pregunta si s’ha atès tota la 
demanda dels centres educatius amb especials dificultats.  

Explica que creuen que és bo potenciar més els treballs de recerca, atès que la 
recerca marca la diferència a l’hora d’aportar més valor. D’altra banda, pregunta si 
la informació s’envia a les escoles i a les AMPA; per què el 30% dels centres que 
tenen dret a gratuïtat no hi accedeixen, i per què no s’amplia el programa fins als 
18 anys.  

Finalment, manifesta que troben a faltar que es puguin incorporar al Consell 
algunes empreses, tenint en compte la connexió educativa que pot tenir aquest 
canal.  

 
La Sra. Rovira afirma que, des del Grup Municipal de la CUP, comparteixen la 

necessitat que entitats i centres educatius treballin per garantir una educació 
integral als alumnes mitjançant activitats i formacions amb agents socials i entitats 
de la ciutat. Assenyala que, tanmateix, creuen que totes les entitats haurien de 
passar pel procés de garantia pedagògica, independentment de la data en què van 
entrar a formar part del Consell de Coordinació Pedagògica. En relació amb això, 
manifesta que qüestionen la presència d’algunes entitats, com la Fundació Gas 
Natural o la Fundació la Caixa, ja que el seu esperit és poc o gens coherent amb 
les activitats i actuacions que realitzen. Explica que no entenen com entitats 
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financeres que són responsables de milers de desnonaments i d’empitjorar les 
condicions de vida material de milers de famílies poden participar en activitats 
educatives per als escolars.  

Assenyala que, d’altra banda, hi troben a faltar entitats sense ànim de lucre que 
parlin de temes com l’alimentació, la salut, l’educació emocional o les energies 
alternatives, o entitats que facin visibles aquells col·lectius que la ciutat fa 
invisibles, com els col·lectius feministes o de papers per a tothom, o les entitats 
que treballen en el marc d’una economia social i solidària. Manifesta que, en 
aquest sentit, creuen que també és responsabilitat de l’Ajuntament garantir que no 
es facin intervencions contradictòries. Afirma que cal homogeneïtzar una línia 
pedagògica concreta que sigui controlada des de l’Ajuntament, conjuntament amb 
el professorat i els centres educatius, per evitar visions totalment diferents 
respecte als temes que es treballen amb l’alumnat, que és qui finalment en surt 
perjudicat, a més de la línia pedagògica.  

Finalment, explica que pensen que cal tendir a cobrir la gratuïtat a totes les 
escoles, independentment si són centres de màxima complexitat, ja que entenen 
que l’escolarització és un dret i que aquestes activitats, sovint incloses en horari 
lectiu, han de respondre a aquesta mateixa lògica.  

 
La Sra. Ortiz cedeix la paraula el comissionat d’Educació i Universitats.  
 
El Sr. Essomba agraeix les valoracions positives i els suggeriments dels grups 

municipals, i assenyala que els traslladarà als professionals que formen part del 
Consell de Coordinació Pedagògica.  

Afirma que s’han apuntat línies importants per tenir en compte de cara al 
present immediat, com ampliar al màxim les gratuïtats, que afirma que és una 
línia en la qual ja es treballa; eixamplar la lògica del Consell de Coordinació 
Pedagògica a les persones adultes, en coherència amb l’educació al llarg de la vida, 
i establir vincles amb els centres de recursos pedagògics.  

Quant a la informació, explica que a finals de juny es fa un acte públic obert a 
tota la comunitat educativa de la ciutat, i que després es distribueixen fullets i 
altres materials informatius per diversos mitjans.  

Manifesta que assumeixen el repte que ha plantejat el Grup Municipal de la CUP 
de revisar la composició del Consell per ampliar-lo i enriquir-lo i per fer-lo coherent 
amb les finalitats i el sentit que té.  

 
El Sr. Blasi agraeix el to conciliador del comissionat. Manifesta que entenen que 

un informe en el qual el Govern té sis minuts per intervenir i l’oposició tres minuts 
no és el format idoni per tenir un diàleg i un debat real, i demana que es convoqui 
els grups municipals per poder disposar d’un espai que ho permeti.  

Agraeix la presentació de l’informe i el fet que s’hagin anunciat possibles noves 
iniciatives, tot i que reitera que algunes ja es van plantejar l’any passat.  

 
La Sra. Benedí dóna el punt per finalitzat després que la Sra. Andrés i la Sra. 

Rovira hagin renunciat a tornar a fer ús de la paraula, ja que eren les úniques que 
no havien exhaurit el temps d’intervenció. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
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3. Aprovar a favor de la concessionària Club Unión Deportivo Hebron Taxonera 
la indemnització de 411.297,30 euros en concepte de liquidació del contracte de 
gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, amb número d’expedient 
02C/2008 a data 30 d’abril de 2016, segons detall que s’adjunta en Annex número 
I, en compliment de la sentència núm. 901/2014, dictada el dia 13 de novembre 
de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, 
interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de Barcelona; advertint-li 
que ha de continuar gestionant la instal·lació en els termes establerts en l’informe 
de 19 de gener de 2015 fins que s’hagi dictat nou acord d’adjudicació del 
contracte, moment en què s’actualitzarà la indemnització pel temps transcorregut 
des del 1 de maig de 2016; ordenar l’autorització i disposició de despesa de 
411.297,30 euros a favor del concessionari Club Unión Deportivo Hebron Taxonera 
per part del Gerent del Districte com a òrgan competent, de conformitat amb el 
Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 en matèria de gestió econòmica; notificar 
la present resolució a Club Unión Deportivo Hebrón Taxonera; a la recurrent 
Fundació Marcet; i donar-ne compte a l’Òrgan jurisdiccional esmentat. 

 
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada d’Esports.  
 
La Sra. Carranza recorda que aquest expedient prové de la sessió de la Comissió 

del 21 de desembre del 2015, en la qual es va aprovar la ratificació de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la qual es deia que l’entitat que 
gestionava aquest equipament havia de continuar ocupant-se de la gestió fins que 
es tornés a licitar el concurs. Explica que, en aquest primer expedient, es diu que 
la indemnització serà de 411.297 euros en concepte de liquidació del contracte de 
gestió. Afirma que, un cop fet això, l’expedient següent diu que s’han d’atorgar 
141.500 euros per cobrir el dèficit d’explotació previst per al 2016 i que, a partir 
d’aquí, es pot tornar a fer la licitació de la instal·lació esportiva.  

 
La Sra. Vila expressa el vot a favor del Grup Municipal de CiU. 
 
La Sra. Barceló manifesta que el Grup Municipal de C’s vota a favor de la 

proposta tenint en compte que es tracta de complir una sentència.  
 
El Sr. Puigcorbé expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC. Explica, però, 

que no poden deixar de ser crítics amb una mesura que dóna continuïtat a una 
situació de precarietat i d’injustícia econòmica en la gestió d’un equipament 
esportiu important per al districte d’Horta-Guinardó i per a la ciutat. Afirma que, a 
més a més, creuen que aquesta mesura no posa en valor la tasca realitzada pel 
gestor de la instal·lació, que ha aconseguit posar en marxa una instal·lació 
capdavantera, tot i les dificultats i les errades comeses per l’Ajuntament en el 
procés d’adjudicació, a les quals caldria sumar el perjudici generat per la reducció 
de preus públics sense la compensació adient. Pel que fa a això, manifesta que 
volen aprofitar per assenyalar les dificultats econòmiques que ocasiona als gestors 
d’instal·lacions esportives la política de preus públics que aplica l’Ajuntament, que 
condemna el consistori a concedir, any rere any, aquest tipus de subvencions 
extraordinàries per pal·liar la manca de recursos que el mateix Ajuntament genera 
amb aquesta política. 

 
La Sra. Andrés pregunta si voten conjuntament els punts 3 i 4 o només el 3.  
 
La Sra. Benedí respon que només el 3.  
 
La Sra. Andrés expressa el vot a favor del Grup Municipal del PSC, i remarca la 

importància que els equipaments de proximitat, com aquest equipament esportiu 
municipal, siguin gestionats per entitats i persones del territori. En aquest sentit, 
opina que, a l’hora de fixar les bases dels concursos per a les concessions, cal tenir 
cura que aquestes entitats tinguin opcions i no succeeixin coses com les que han 
donat lloc a aquest expedient.  
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La Sra. Esteller afirma que el Grup Municipal del PP sempre vota a favor del 

compliment de les sentències. D’altra banda, pregunta quan està previst fer el 
concurs.  

 
La Sra. Rovira expressa l’abstenció del Grup Municipal de la CUP.  
 
La Sra. Carranza, en resposta a la pregunta de la Sra. Esteller, explica que, un 

cop fet el pas d’aprovar la indemnització, es pot fer aquest concurs al més aviat 
possible, atès que el Districte d’Horta-Guinardó ja té el plec preparat. Assenyala 
que, mentrestant, l’entitat que gestiona la instal·lació en aquests moments té 
l’obligació de continuar gestionant-la.  

 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció 
de la CUP. S’aprova. 

 
4. Atorgar una subvenció màxima a favor del Club Unión Deportivo Hebron 

Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió de serveis 
públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del camp municipal 
de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la 
Teixonera, per un import màxim de 141.500,00 euros, per cobrir el dèficit de 
l’explotació previst de l’any 2016, motivat per la modificació dels preus públics de 
determinades prestacions de les instal·lacions esportives municipals acordat per la 
Comissió de Govern el 14 de desembre de 2011, i de conformitat amb el topall 
màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de Qualitat de vida, 
Igualtat, Joventut i Esports, de 16 d’abril de 2013, amb el benentès que el 
reconeixement de les obligacions de pagament de l’esmentada quantitat quedarà 
condicionada a l’acreditació per part de l’entitat del perjudici econòmic efectiu per 
la modificació de les tarifes; i de la valoració econòmica de la indemnització que 
cregui que li correspon percebre, si escau, tenint en compte el grau d’amortització 
de la inversió realitzada, en base a la liquidació de contracte en curs, en virtut de 
resolució de 9 de febrer de 2015 de compliment i execució de sentència núm. 
901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet 
contra l’Ajuntament de Barcelona i serà proporcional al temps transcorregut de 
l’any 2016 en què es mantingui com a concessionària; per cobrir el dèficit de 
l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de conformitat amb la clàusula 17.2.d) 
del Plec de clàusules administratives del contracte, així com l’establert als articles 
249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 129.2 del Decret de 17 de 
juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals; 
autoritzar i disposar l’esmentada despesa amb càrrec al compte corresponent del 
pressupost de despeses de l’exercici 2016. 

 
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada d’Esports.  
 
La Sra. Carranza assenyala que aquest expedient és la continuació de l’anterior. 

Afirma que, en aquest cas, es cobreix el dèficit d’explotació previst per a l’any 
2016, que es fixa en 141.500 euros, i es diu que quan es torni a concedir 
l’adjudicació es revisarà aquesta quantitat d’acord amb el temps transcorregut fins 
que gestioni la instal·lació una altra entitat.  

 
La Sra. Rovira manifesta que no entenen que, si l’any 2011 es va acordar una 

rebaixa de les tarifes de les instal·lacions esportives per promocionar l’accés a 
l’esport, ara s’atorgui una subvenció a l’empresa gestora del camp de futbol de la 
Vall d’Hebron perquè ha deixat d’ingressar diners per aquesta decisió. Afirma que 
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consideren que això és un contrasentit i que, per tant, caldria regular-ho i procurar 
que no torni a passar.  

 
La Sra. Carranza assenyala que el que fan precisament és cobrir el dèficit que 

provoca la baixada de preus públics.  
 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
contrari de la CUP. S’aprova. 

 
c) Proposicions 
 
V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 

dur a terme les accions que siguin necessàries per a que la Fundació Montserrat 
Gabarró pugui iniciar l’activitat d’una nova escola d’atenció per a infants amb 
dificultats d’aprenentatge. 

 
La Sra. Vila manifesta que presenten aquesta proposició amb l’objectiu 

d’expressar el seu suport i fer un reconeixement a la tasca que, des de l’any 1974, 
la Fundació Montserrat Gabarró realitza tant al districte de l’Eixample com al de 
Sarrià-Sant Gervasi a favor de noi i noies amb discapacitat, a fi que puguin rebre 
una formació en un entorn confortable i que dóna tranquil·litat a les persones que 
tenen persones amb diversitat funcional a càrrec seu.  

Assenyala que fa temps que aquesta entitat treballa per tenir un espai millor i 
definitiu a l’Eixample. Explica que es va començar a treballar perquè l’illa 
Germanetes, que havia d’acollir diferents equipaments públics, pogués donar 
cabuda a la futura escola amb diferents serveis associats, però que les notícies que 
han rebut des del Districte de l’Eixample és que el Govern municipal no té la 
intenció de fer una cessió de terrenys a aquesta iniciativa d’interès general. Tot 
seguit presenta la proposició. 

 
La Sra. Barceló manifesta que el Grup Municipal de C’s votarà a favor de la 

proposició, ja que en el darrer Consell Plenari del Districte de l’Eixample van 
presentar una proposició en aquest sentit, en la qual demanaven que en el termini 
de tres mesos el Govern municipal fes una oferta de cessió d’un espai municipal a 
l’escola Fàsia per poder instal·lar-hi la nova escola, preferentment a l’illa 
Germanetes, i si no era possible, a qualsevol altre espai de l’Eixample que reunís 
les condicions necessàries. Precisa que per «condicions necessàries» volen dir que, 
per exemple, hi pugui accedir el transport, ja que és una escola que rep alumnat 
d’altres districtes de Barcelona i fins i tot de fora de la ciutat.  

Afirma que creuen que és necessari que aquesta escola disposi de l’espai que 
necessita. Remarca que és l’única escola d’educació especial que hi ha a 
l’Eixample, i recorda que la va fundar fa 40 anys la Sra. Montserrat Gabarró com 
una escola inicialment destinada a nens amb trastorns del llenguatge. Explica que 
avui està situada al passatge Domingo, amb dos pisos que acullen 70 alumnes 
d’entre 5 i 18-19 anys amb discapacitat psíquica i/o altres trastorns de caràcter o 
de personalitat. Assenyala que hi ha un altre centre a Sarrià, i que entre els dos 
centres sumen un total de 140 alumnes. Destaca que el que té de positiu aquesta 
escola és que disposa d’aules reduïdes per poder oferir una educació 
personalitzada a cada alumne.  

Manifesta que estan a favor de l’educació inclusiva, però que saben que hi ha 
determinats alumnes que necessiten unes condicions especials d’aprenentatge. 
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Explica que en la proposta que van presentar en el Consell Plenari de l’Eixample 
feien referència a l’illa Germanetes perquè el 2010 es va aprovar el Pla especial 
urbanístic per a la reordenació de les parcel·les d’equipaments situades en aquest 
espai i es va parlar d’ampliar l’escola en aquesta illa. 

Afirma que no es poden permetre que l’única escola que hi ha a l’Eixample per a 
alumnat amb necessitats educatives especials no disposi de les condicions 
necessàries per dur a terme la seva tasca.  

 
La Sra. Benedí manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, volen reconèixer la 

important feina que realitza l’escola Fàsia al districte de l’Eixample. Explica que són 
conscients de la tasca fonamental que du a terme la Fundació Montserrat Gabarró 
en la promoció de tota mena de serveis destinats a l’educació especial de persones 
amb discapacitat física i psíquica i la dotació de recursos i ajuts a les tasques 
educatives, pedagògiques i culturals. A més, afirma que comparteixen que cal 
donar una resposta a les necessitats de les escoles per a infants i joves amb 
necessitats especials, no només a l’Eixample sinó també a tota la ciutat, i que cal 
revertir la situació actual de manca d’oferta educativa per a aquestes persones. En 
relació amb això, remarca que donen suport a l’educació inclusiva, però que saben 
també que hi ha persones que necessiten educació especial. Manifesta que creuen, 
doncs, que cal atendre les necessitats d’aquests nois i noies, que en molts casos 
tenen dificultats per desplaçar-se autònomament, motiu pel qual el criteri de 
proximitat adquireix un valor important per a les seves famílies.  

Assenyala que, no obstant això, cal tenir en compte l’escassetat de sòl públic a 
l’Eixample i, en aquest sentit, recorda que el posicionament del seu grup al 
Districte de l’Eixample ha estat sempre contrari a cedir espais públics a privats. 
Remarca que, en aquests moments, centenars de famílies de l’Eixample pateixen 
amb angoixa la saturació i la manca de places públiques a totes les escoles del 
districte, els augments de ràtio i l’ampliació de línies i grups a diverses escoles. 
Manifesta que això mostra, d’una banda, que l’escola pública es valora i 
s’enforteix, i de l’altra, la necessitat de pal·liar un dèficit històric d’equipaments 
escolars per part de les administracions. Afirma que, per tant, creuen que cal 
prioritzar la construcció i el desenvolupament públic als solars de què es disposa i 
que l’illa Germanetes ha de continuar sent un bé comú dels barcelonins i 
barcelonines, tenint en compte que no es tornarà a disposar d’un altre espai 
d’aquesta envergadura fins d’aquí a un temps.  

Conclou que, tot i ser plenament conscients de la important tasca que fa la 
Fundació Montserrat Gabarró i que els seus fins es desenvolupen plenament sense 
ànim de lucre, creuen que una cessió a un privat d’un bé tan escàs a l’Eixample és 
hipotecar la capacitat de l’Ajuntament de desenvolupar equipaments públics a curt 
i a mitjà termini. Afirma que, per tot l’exposat, i en coherència amb el vot que van 
expressar al Districte de l’Eixample, s’abstindran.  

 
La Sra. Andrés afirma que, des del Grup Municipal del PSC, volen reconèixer la 

tasca que fa la Fundació Montserrat Gabarró a favor de l’educació especial, i en 
concret les escoles d’educació especial Fàsia Sarrià i Fàsia Eixample. Recorda que, 
en concret, Fàsia Sarrià va ser Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona el 
2002 i té més de 25 anys de trajectòria.  

Explica que han demanat diverses vegades, tant en el mandat anterior com en 
aquest mandat, l’elaboració d’un mapa de planificació de les necessitats d’oferta i 
demanda de places a tot Barcelona en tots els nivells educatius, i en especial al 
districte de l’Eixample. En relació amb això, assenyala que hi ha un estudi molt 
ben fet de la Coordinadora d’AMPA del districte que posa de manifest la necessitat 
de fer aquest mapa escolar per atendre la demanda en tots els nivells educatius.  

Explica que pensen que la proposició que presenta el Grup Municipal de CiU es 
desvincula d’aquesta estratègia més conjunta i integral per abordar les necessitats 
educatives de la ciutat i de l’Eixample, i que, atès que estan esperant aquesta 
planificació, no donaran suport a la proposició. 

 
La Sra. Esteller afirma que el Grup Municipal del PP valora molt positivament la 

feina que fa la Fundació Montserrat Gabarró en favor dels infants amb dificultats 
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d’aprenentatge, i recorda que sempre han demanat l’elaboració d’un mapa escolar 
especial per a aquest tipus d’alumnat. Remarca que estan d’acord amb l’escola 
inclusiva, però que són molt conscients que hi ha alumnes que no es poden 
integrar en centres d’ensenyament ordinari i que, per tant, requereixen una 
educació especial. Manifesta que creuen que cada alumne ha de rebre el tipus 
d’educació que necessita en funció de les seves capacitats, i que la Fundació 
Montserrat Gabarró fa justament aquesta feina. Afirma que, per tant, votaran a 
favor de la proposició. 

Explica que pensen que totes aquelles entitats que ja tenen experiència i una 
bona trajectòria en aquest àmbit aporten un valor afegit a la ciutat i són un actiu 
que l’Ajuntament ha d’aprofitar i enfortir, atès que ha de promoure la continuïtat 
de la seva activitat per tal de donar una educació de qualitat als nens i joves amb 
dificultats d’aprenentatge.  

 
La Sra. Rovira manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, creuen que 

aquesta proposició parteix d’un cert cinisme. Afirma que no posen en qüestió la 
Fundació Montserrat Gabarró i la tasca que fa a Barcelona, però que troben cínic el 
fet que el Grup de CiU proposi ubicar l’escola d’aquesta entitat a l’illa Germanetes. 
Recorda que aquest espai es va inaugurar fa poc i està gestionat per l’Associació 
de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample juntament amb l’entitat Recreant Cruïlles, que 
l’estan dinamitzant mitjançant diferents activitats. Destaca que es tracta d’un espai 
dinàmic i de confluència entre diferents agents que volen transformar i millorar el 
barri de l’Esquerra de l’Eixample.  

Assenyala que en aquesta illa es construirà en els propers mesos un institut 
públic de secundària que actualment està en barracons i uns pisos per a lloguer 
social, malgrat la forta oposició del veïnat, que entén que hi ha una forta 
necessitat de zones verdes al barri per tal de disminuir els alts índexs de 
contaminació que pateix. Explica que les perspectives per als propers mesos en 
aquest espai s’emmarquen en la continuació de la feina desenvolupada durant 
aquest temps en el nou espai obert al parc provisional de Germanetes, amb la 
cogestió de nous espais d’horts, la ludoteca i espais per a joves, per anar avançant 
en la participació activa i directa per apoderar el veïnat.  

D’altra banda, manifesta que consideren, que si bé calen més escoles d’educació 
especial a la ciutat, aquestes han de ser de gestió directa, ja que és l’única manera 
d’assegurar la gratuïtat per a l’alumnat i és la via principal per garantir la igualtat 
d’oportunitats per construir una societat més justa i equitativa. En aquest sentit, 
remarca que la ciutat només disposa de quatre escoles d’educació especial de 
titularitat i gestió pública, mentre que hi ha més de 20 escoles concertades. Afirma 
que entenen que és important corregir aquesta desigualtat, i que la manera de fer-
ho no és continuar amb la política de concertació i de regal de sòl públic a qui fa 
negoci amb l’educació. Manifesta que, per tot això, i en coherència amb el que ja 
van votar en la proposta que va fer el Grup de C’s en el darrer plenari del Districte 
de l’Eixample, hi votaran en contra.  

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.  
 
El Sr. Essomba manifesta que, per al Govern municipal, aquesta proposició està 

descontextualitzada del conjunt de necessitats que té la ciutat. Assenyala que no 
preveu, per exemple, atendre el dèficit important de centres d’educació especial de 
titularitat pública que hi ha a la ciutat, que és també una reivindicació de bona part 
de la ciutadania. Explica que, per aquest motiu, el Govern municipal va fer una 
proposta de transacció per intentar ampliar la proposició, per tal que preveiés totes 
les possibilitats i situés també la importància que té un poder públic a l’hora de 
fomentar l’educació de titularitat pública. Manifesta que aquesta transacció no ha 
estat resposta i que, per tant, els resulta molt difícil donar suport a una proposició 
que no es preveu des de la globalitat de les necessitats que tenen l’educació 
especial i els centres per a persones amb dificultats d’aprenentatge al conjunt de la 
ciutat.  
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La Sra. Vila assenyala que no hi ha hagut temps de parlar sobre l’esmena i que 
no la van entendre gaire. Explica que pensava que avui el Govern proposaria 
aquesta esmena in voce atès que no l’havien pogut comentar personalment, i 
pregunta si es pot fer ara per poder-la integrar en el debat.  

 
La Sra. Benedí s’hi mostra d’acord. 
 
El Sr. Essomba explica que l’esmena acceptava tot el redactat de la proposta, 

però afegia que s’atendria la proposició un cop estiguessin perfilades i resoltes les 
necessitats de cobertura d’educació pública al districte de l’Eixample.  

 
La Sra. Vila manifesta que no l’accepten perquè no poden esperar fins que el 

Govern resolgui aquesta situació.  
Lamenta que la portaveu del Grup Municipal de la CUP s’atreveixi a etiquetar els 

grups de cínics quan presenten propostes de gran envergadura política que volen 
abordar problemes reals que té la ciutadania. Afirma que ella també podria dir de 
la Sra. Rovira que mostra una manca de sensibilitat i de coneixement quan diu que 
una fundació privada amb patrimoni familiar de persones dedicades a la pedagogia 
fa negoci, quan el que fa és donar resposta a necessitats de persones amb 
discapacitat i atendre les seves famílies. Explica que creu que la Sra. Rovira 
tampoc no coneix el món de les escoles, perquè avui dia difícilment farà negoci qui 
vulgui impulsar un projecte educatiu, sobretot d’educació especial. Manifesta que 
no entenen que no es vulgui integrar a la xarxa d’escoles de la ciutat un projecte 
amb vocació pública i de servei a persones dependents, si realment el projecte és 
sòlid i dóna resposta a moltes persones.  

Lamenta l’abstenció del Grup Municipal d’ERC i, sobretot, el vot en contra del 
Grup Municipal del PSC. En relació amb això, recorda que en el mandat de l’alcalde 
Hereu es van impulsar moltes línies de treball en el mateix sentit que el que ara es 
proposa, com en el cas de l’escola Paideia, a les Corts, on es va fer una cessió 
temporal d’un solar per a aquest centre. Opina que el vot en contra del Grup del 
PSC diu «no» al benestar de moltes famílies i a la felicitat de molts nois i noies que 
tenen problemes a la ciutat, i afirma que si aquest és el paper que farà aquest 
grup al Govern, ja poden preveure que s’anirà de mal en pitjor.  

Pel que fa al Govern, demana disculpes pel fet de no haver pogut parlar abans 
de l’esmena que va proposar. Explica que no poden estar esperant que el Govern 
faci un mapa i resolgui els problemes que hi ha a la ciutat en matèria educativa per 
donar resposta a un col·lectiu que té un interès general i que busca recursos per 
construir la seva escola. Assenyala que el Govern diu que la proposta està 
descontextualitzada, quan consideren que és feina del Govern contextualitzar les 
propostes que planteja l’oposició i trobar solucions. A més, opina que el Govern 
barreja moltes coses per no donar suport a la proposició. En aquest sentit, afirma 
que, per exemple, si hi ha «bolets», aquest problema no és de l’oposició ni té res a 
veure amb l’escola d’educació especial Fàsia.  

Pregunta per què el Govern no està a favor que hi hagi una escola d’educació 
especial a l’Eixample si no n’hi ha cap, i per què no deixa que un privat que fa 40 
anys que té un projecte educatiu el pugui tirar endavant i s’excusa dient que 
primer cal fer un mapa. Opina que, tenint en compte que el Grup de BC fa més 
d’un any  que governa, el mapa ja hauria d’estar fet, i que si no està fet no és tant 
per ineficàcia i inacció, sinó per un problema de voluntat política. Assenyala que el 
Sr. Essomba ha parlat d’igualtat d’oportunitats i d’equitat en l’informe sobre el 
Consell de Coordinació Pedagògica, que remarca que són principis que formen part 
de l’escola Fàsia. Afirma que, per tant, no acaben d’entendre el vot en contra de la 
proposta, quan a més es pot buscar un altre indret a la ciutat que no sigui l’illa 
Germanetes, si no es pot fer l’escola en aquest espai. Finalment, pregunta si 
l’escola Fàsia no es pot instal·lar en aquest solar perquè el Sr. Magrinyà, conseller 
municipal de BC a l’Eixample, hi té un «xiringuito» per trobar-se amb els seus 
amics.  

 
La Sra. Barceló opina que la transacció que ha proposat el Govern és una 

esmena per guanyar temps. Remarca que ja fa un any que el Grup de BC governa, 
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i pregunta quant de temps més passarà fins que es disposi d’un mapa i es 
prenguin decisions. Manifesta que és evident que hi ha d’haver escoles d’educació 
especial públiques, però que mentre no arriben i es continuen fent estudis, hi ha 
un centre d’educació especial que fa més de 40 anys que treballa per als nens amb 
dificultats d’aprenentatge i les seves famílies i el que cal és ajudar-lo. Afirma que 
la política no és només crear, sinó també ajudar i donar suport als centres que ja 
existeixen.  

 
La Sra. Andrés manifesta que no van de mal en pitjor sinó de mal en millor, 

tenint en compte que CiU ha estat 29 anys al capdavant de la Generalitat i no ha 
estat capaç de fer un mapa escolar que tingués, com a mínim, l’objectiu de saber 
què fa falta a la ciutat de Barcelona. 

 
La Sra. Esteller opina que la prioritat del Govern ha de ser atendre els nens que 

tenen dificultats d’aprenentatge i no pas la titularitat d’un centre. Opina que, per 
tant, l’Ajuntament ha de col·laborar amb les entitats que duen a terme aquesta 
tasca i fer allò que li correspon, com cedir-los un espai i veure a quin tipus de 
concert es pot arribar amb la Generalitat respecte a les places i com es pot donar 
resposta a aquests nens.  

Remarca que l’illa Germanetes és el solar més lliure que hi ha avui a l’Eixample i 
que els veïns no volen que una part d’aquest solar es destini només a fer festes, 
sinó a acollir els equipaments que necessita el districte. Demana que es prioritzi els 
nens amb necessitats especials i es reconegui el valor i la feina de la Fundació 
Montserrat Gabarró.  

 
La Sra. Rovira recorda que ha començat la seva intervenció anterior dient que 

reconeixien la feina que fa la Fundació Montserrat Gabarró. 
Explica que entenen que, quan es parla de planificació educativa, cal mirar molt 

més enllà de les necessitats actuals i que, per tant, s’ha de deixar de regalar sòl 
públic a empreses privades perquè realitzin actuacions fonamentals, com 
l’educació especial, a la ciutat. Manifesta que, en aquest sentit, el seu grup aposta 
per un model de gestió directa que garanteixi que tots els alumnes d’ara i del futur 
puguin accedir de manera gratuïta a aquests centres.  

 
La Sra. Ortiz diu a la Sra. Vila que el fet que hi hagi «bolets» a l’Eixample no és 

un problema del Govern ni de l’oposició, sinó un problema per a les famílies i el 
veïnat de l’Eixample, que pateixen una manca d’escoles i equipaments públics. En 
aquest sentit, remarca que cal reservar i preservar els equipaments públics que 
demanen el conjunt de veïns i veïnes quan hi ha solars disponibles.  

Cedeix la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.  
 
El Sr. Essomba afirma que la prioritat del Govern municipal és que hi hagi un 

centre d’educació especial de titularitat pública, especialment per a l’etapa 
postobligatòria, ja que els preus dels centres privats dificulten sovint que l’alumnat 
pugui continuar estudiant. Remarca que això és equitat i inclusió.  

D’altra banda, recorda que l’any 2014, quan governava el Grup Municipal de 
CiU, el Govern municipal es va negar a donar suport a l’Institut Angeleta Ferrer, de 
la Dreta de l’Eixample, que opina que era una reivindicació ciutadana tan legítima 
com la d’un centre d’educació especial. 

 
La Sra. Benedí assenyala que hi ha un empat en nombre de vots i que, per tant, 

la proposició queda rebutjada.  
 
Nota de Secretaria. Això és així, en atenció al Decret d’Alcaldia de 16 d’octubre 

de 2015 de desconcentració de la facultat diriment en les comissions del Consell 
Municipal. 

 
La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot 

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

 
Del Grup Municipal C’s: 
 
6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que l’Ajuntament de 

Barcelona, en coordinació amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) realitzin una campanya de conscienciació i divulgació de la realitat de les 
persones amb diversitat funcional, que necessiten l’ajuda d’un gos d’assistència, 
per al desenvolupament de la seva vida quotidiana. - Que des de la Segona 
Tinència d’Alcaldia (Drets Socials), en coordinació amb les regidories corresponents 
de comerç i mobilitat, es realitzi una campanya de sensibilització per al compliment 
de la Llei 19/2009, que reculli i reguli el dret a l’entrada de gossos d’assistència als 
establiments i al transport públic. 

 
La Sra. Barceló explica que aquesta proposta va néixer d’una reunió que van 

mantenir amb l’Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, que els va dir 
que a vegades, a la ciutat de Barcelona, les persones que porten un gos 
d’assistència tenen dificultats per entrar en un establiment o agafar el transport 
públic.  

Afirma que a Catalunya hi ha al voltant de 300 gossos d’assistència que ajuden 
les persones que tenen algun tipus de diversitat funcional i que aproximadament 
un 95% són gossos pigall. Recorda que a la Llei 19/2009, aprovada al Parlament 
de Catalunya, es posen de manifest els drets i deures dels usuaris de gossos 
d’assistència, exposats en els articles 11 i 12, d’accés a l’entorn i de determinació 
dels llocs, els locals, els establiments, els allotjaments, els transports i els espais 
públics o d’ús públic. Assenyala que en aquesta llei es parla dels diferents gossos 
d’assistència que donen suport al desenvolupament autònom de les persones amb 
diversitat funcional en el seu dia a dia. Explica que hi ha els gossos pigall, que 
guien les persones amb discapacitat visual o sordcegues; els gossos de servei, que 
ajuden les persones amb discapacitat física en les activitats de la vida diària, tant a 
l’entorn privat com a l’extern; els gossos de senyalització, que serveixen per avisar 
les persones amb discapacitat auditiva sobre diferents sorolls i n’indiquen la font 
de procedència; els gossos d’avís, ensinistrats per donar una alerta mèdica a les 
persones que pateixen epilèpsia, diabetis o altres malalties; i els gossos per a 
persones amb trastorns de l’espectre autista, que són gossos ensinistrats per tenir 
cura de la integritat física d’aquestes persones, guiar-les i controlar les situacions 
d’emergència que poden patir.  

Manifesta que al segle XVII ja es van començar a ensinistrar gossos per ajudar 
les persones que havien perdut la visió, i que persones que tenen com a ajudant o 
col·laborador un gos d’assistència el defineixen com «la seva guia, la seva ombra i 
la seva llum». En aquest sentit, remarca que aquests gossos no són únicament els 
seus ajudants, sinó que passen a ser els seus companys de vida, i que gràcies a 
ells poden interaccionar amb el seu entorn. Destaca que els gossos d’assistència 
permeten que les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar activitats 
en la seva vida diària com qualsevol persona sense cap diversitat funcional, com 
sortir de casa, anar a comprar o agafar el transport públic, i que, a més, tenen la 
funció de detectar els perills eventuals, ateses les barreres arquitectòniques que 
encara hi ha a Barcelona, tot i ser una ciutat que destaca per la seva accessibilitat.  

Explica que la Llei 19/2009 preveu multes per a aquells que no deixen entrar els 
gossos als llocs d’atenció al públic o al transport, que poden arribar als 9.000 
euros, però que sovint els usuaris dels gossos pigall no denuncien. Afirma que el 
pitjor de prohibir l’entrada a un gos d’assistència és que significa prohibir l’entrada 
a una persona amb diversitat funcional, que remarca que són persones que han de 
tenir facilitats i no pas més obstacles. Manifesta que sembla, doncs, que encara hi 
ha sectors de la societat que no coneixen la llei ni la gran tasca que realitzen 
aquests gossos. Tot seguit llegeix la proposició. 

 
La Sra. Homs afirma que els serveis públics de Catalunya han de promoure les 

condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i 
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efectives, i facilitar la participació de totes les persones en la vida política, 
econòmica, cultural i social. Manifesta que, així mateix, han de garantir la 
protecció jurídica de les persones amb discapacitat, han de promoure la integració 
social, econòmica i laboral, i han d’adoptar les mesures necessàries per suplir o 
complementar el suport del seu entorn familiar directe. A més, assenyala que els 
serveis públics han d’adoptar les mesures pertinents per assegurar l’accés 
d’aquestes persones en igualtat de condicions que la resta a l’entorn físic, al 
transport, a la informació, a les comunicacions i a altres serveis i instal·lacions 
oberts al públic o d’ús públic.  

Destaca que l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat visual 
acompanyades de gossos pigall és un exponent clar del servei d’ajut animal. 
Assenyala que, si bé el marc jurídic només fa referència als usuaris amb aquesta 
discapacitat específica, els gossos d’assistència inclouen diferents tipus de gossos 
ensinistrats per donar suport a persones amb discapacitat o amb determinades 
malalties, la denominació i la classificació dels quals segueixen els criteris 
convinguts internacionalment. Manifesta que, de la mateixa manera que es 
constata la necessitat que tenen les persones amb discapacitat visual d’utilitzar el 
gos pigall, es fa igualment palesa la necessitat que tenen altres persones amb 
discapacitat auditiva o física, o amb determinades malalties com l’autisme, 
l’epilèpsia o la diabetis, de ser assistides per gossos ensinistrats, per tal de guiar-
les, ajudar-les en l’acompliment de les tasques de la vida diària o avisar-les dels 
perills o d’atacs imminents. Afirma que, per tant, caldria definir un àmbit jurídic 
comú per a totes aquestes persones amb diferents discapacitats que necessiten fer 
ús de gossos d’assistència. Conclou que, per tot l’exposat, i pels arguments 
expressats pel grup proposant, el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la 
proposició.  

 
La Sra. Benedí assenyala que la utilització i la regulació legislativa dels gossos 

d’assistència i teràpia assistida són un tema força desconegut a la societat, tot i el 
pes que tenen aquests animals en l’ajuda a les persones amb necessitats especials 
relacionades amb patologies, deficiències motores o sensorials, o diversos tipus de 
discapacitat.  

Explica que els gossos d’assistència passen a viure a casa de la persona a la 
qual assisteixen una vegada acaben l’entrenament i la fase d’acoblament, i que, un 
cop traslladats, les organitzacions duen a terme visites de rutina per comprovar 
que l’entrenament és efectiu i que cada part, assistent i assistit, du a terme la seva 
funció correctament. Afirma que, a partir d’aquí, el gos d’assistència passa a 
formar part de la vida quotidiana de la persona que el necessita.  

Recorda que el 19 de novembre de 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar 
per unanimitat la Llei d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos 
d’assistència. Destaca que aquesta normativa suposa un pas endavant respecte la 
llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual 
acompanyades de gossos pigall, ja que no només dóna cobertura a les persones 
usuàries d’aquest tipus de gossos, sinó també a totes aquelles persones amb 
discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides 
per altres gossos especialment ensinistrats per guiar-les i ajudar-les en les tasques 
diàries o per avisar-les de perills o atacs imminents. Assenyala que aquesta llei 
garanteix l’accés als llocs, locals, establiments, allotjaments, transports i espais 
públics o d’ús públic de les persones amb diversitat funcional i els seus gossos 
d’assistència, i també regula l’ensinistrament i la cura d’aquest tipus de gossos, 
així com els centres encarregats de fer-ho. Precisa que els llocs als quals poden 
accedir són els següents: locals i establiments d’ús públic o d’atenció al públic com 
restaurants, museus i espectacles, siguin de titularitat pública o privada; 
allotjaments i altres establiments turístics; transports públics; rius, llacs i altres 
superfícies o masses d’aigua; platges, sempre que no estigui expressament 
prohibit per les ordenances municipals; espais naturals de protecció especial; llocs 
de treball, i centres docents.  

Manifesta que entenen que calen campanyes de conscienciació i sensibilització 
que arribin a tots aquells establiments i transports públics on és d’obligat 
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compliment deixar entrar els gossos d’assistència. Conclou que, per tot l’exposat, 
el Grup Municipal d’ERC dóna suport a la proposició.  

 
La Sra. Andrés afirma que el Grup Municipal del PSC votarà a favor de la 

proposició perquè creuen que s’ha d’avançar en la línia de fer que les persones 
amb una discapacitat o una malaltia puguin desenvolupar la seva vida quotidiana a 
la ciutat en condicions d’igualtat respecte a la resta de la ciutadania. Destaca que, 
en aquest cas en concret, s’ha avançat molt, ja que hi havia una llei de l’any 1993 
que només parlava dels gossos guia de les persones amb una discapacitat visual, i 
l’any 2009 es va fer un pas molt important en reconèixer també els gossos 
d’assistència per a persones amb altres tipus de discapacitats i, fins i tot, malalties.  

Manifesta que actualment hi ha més de 200 gossos d’assistència a tot 
Catalunya, cosa que remarca que és molt rellevant des del punt de vista qualitatiu, 
ja que permet que les persones que fan servir aquests gossos puguin exercir 
plenament la seva ciutadania a Barcelona. Afirma que, per tant, és important que 
es doni compliment als manaments legals i no s’entorpeixi ni la feina dels gossos ni 
l’accés de les persones que els necessiten als espais d’ús públic, més enllà de les 
limitacions que estableix la mateixa llei, com les relatives a la manipulació 
d’aliments, les piscines o les condicions higièniques del gos, entre d’altres.  

Demana que, si es fa aquesta campanya, es compti amb les associacions que 
duen a terme les tasques de divulgació i d’ensinistrament dels gossos.  

 
La Sra. Esteller manifesta que el Grup Municipal del PP donarà suport a la 

iniciativa, entre altres coses perquè és necessari que les persones tinguin 
coneixement del marc normatiu i prenguin consciència que, quan no es deixa 
entrar un gos en un espai, s’impedeix que una persona hi accedeixi, ja que 
aquesta persona necessita el suport del gos per fer-ho. A més, remarca que no es 
tracta només de persones amb discapacitat visual, sinó també de persones amb 
altres malalties.  

Assenyala que la llei del 2009 estableix on poden entrar els gossos d’assistència 
i estableix unes sancions molt elevades a qui ho impedeixi. Explica que el 
problema és que a vegades la falta de cultura i el desconeixement fan que poca 
gent sàpiga que té l’obligació de permetre l’entrada d’aquests gossos. Destaca que 
hi ha moltes entitats que fan una bona tasca de conscienciació respecte a això, 
però que necessiten més suport institucional perquè es faci una major difusió de 
les conseqüències que té per a les persones amb discapacitat la prohibició d’accés 
als llocs dels seus gossos d’assistència.  

 
La Sra. Rovira manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, sempre han 

defensat l’establiment de les bases per a la construcció d’una Barcelona feminista 
inclusiva que garanteixi els drets socials de totes les veïnes, i en particular dels 
col·lectius sovint discriminats. Assenyala que aquesta discriminació té les seves 
arrels en un model de societat classista, patriarcal, paternalista i no inclusiva, i en 
una ciutat que no ha estat dissenyada per a tothom. Afirma que són diverses les 
barreres que impedeixen la participació dels diferents col·lectius en la societat, i 
que l’accés a l’ocupació, la salut, l’educació, l’oci i l’habitatge en igualtat de 
condicions que la resta de la ciutadania no és una realitat actualment. Manifesta 
que, en aquest sentit, les persones del col·lectiu mal anomenat amb discapacitat o 
amb diversitat funcional es troben sistemàticament amb múltiples barreres que els 
priven d’una plena inclusió social. En relació amb això, remarca que el problema no 
són les persones sinó el disseny de la ciutat, i que sovint cal l’ajuda d’un gos 
d’assistència per superar aquestes barreres. Afirma que per això creuen que, si es 
vol atacar d’arrel l’origen d’aquesta desigualtat, cal incorporar el concepte de 
disseny universal en el conjunt de la ciutat.  

Explica que no es poden oposar a aquelles mesures que facilitin l’accés de les 
persones que van acompanyades d’un gos d’assistència als establiments i al 
transport públic, ja que el seu objectiu és crear una ciutat accessible per a tothom, 
però que creuen que una campanya de sensibilització sense altres mesures per 
part de l’Ajuntament no és suficient per acabar amb aquesta desigualtat 
estructural. Manifesta que, per tant, creuen que també cal treballar per aplicar 
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paràmetres d’accessibilitat universal i garantir a tots els districtes un transport 
públic i unes instal·lacions d’oci i de cultura totalment accessibles. En aquest 
sentit, afirma que estan d’acord amb la proposició, però pensen que també cal 
promoure l’adopció de noves pràctiques en les maneres de fer, pensar i planificar 
que atenguin la diversitat de la societat i afavoreixin l’accessibilitat de qualsevol 
persona a tots els àmbits socials.  

 
La Sra. Ortiz manifesta que el Grup Municipal de BC comparteix la reflexió que 

treballar per una Barcelona accessible i inclusiva no implica només legislar, sinó 
que significa també un canvi cultural en tots els àmbits. Assenyala que l’accés a 
l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència és una qüestió que 
ha estat àmpliament reglamentada i legislada des d’una perspectiva dels drets 
fonamentals de les persones amb diversitat funcional, però que això no vol dir que 
aquesta accessibilitat es compleixi de manera automàtica.  

Explica que la proposta de Pla d’actuació municipal (PAM) pel que fa a una 
Barcelona accessible parteix de la universalitat de l’accessibilitat i inclou també la 
sensibilització de la ciutadania, tal com s’ha fet en programes com «Casc Antic 
sense barreres» o «Sants sense barreres», que s’han de generalitzar al conjunt de 
la ciutat. D’altra banda, assenyala que des de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMD) treballen amb l’Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de 
Catalunya per veure on cal fer més pedagogia i on s’originen problemes en l’accés 
a l’entorn.  

Manifesta que continuaran treballant amb els diversos agents implicats per 
garantir el compliment de la llei, però que entenen que darrere les campanyes de 
sensibilització com la que es planteja hi ha d’haver un plantejament més 
transversal, de manera que no s’abordi una qüestió molt específica d’un col·lectiu, 
sinó que s’intenti fer una transformació cultural en matèria d’accessibilitat des de 
la visió d’una ciutat diversa. Afirma que, tot i això, comparteixen la proposició i hi 
voten a favor.  

 
La Sra. Barceló manifesta que agraeixen el suport de tots els grups a la 

proposta i la sensibilitat davant aquests temes, i que recullen les aportacions dels 
grups.  

 
La Sra. Benedí dóna per tancat el punt després que els grups hagin renunciat a 

fer un segon torn d’intervenció. 
 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Homs expressa el vot 

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

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
7. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal elabori en el termini de 3 mesos un Pla Director per començar a 
desplegar les competències del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

 
La Sra. Benedí assenyala que vol començar la intervenció plantejant tres 

preguntes: si els serveis residencials per a persones amb discapacitat i per a gent 
gran estarien més ben gestionats si el Consorci de Serveis Socials de Barcelona en 
fos el responsable; si la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) funcionaria millor si la gestionés el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, i si l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) milloraria la 
seva gestió si els seus recursos depenguessin del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona. Manifesta que el seu grup considera que la resposta a aquestes 
preguntes és afirmativa.  

Destaca que els serveis socials són, juntament amb l’educació, la sanitat i les 
pensions, un dels pilars de l’estat del benestar, i que per això cal reforçar el paper 
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del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i les seves competències 
incrementant els traspassos de serveis especialitzats. Afirma que el Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona ha de poder gestionar i administrar de manera 
autònoma els recursos dels quals disposa, d’acord amb els decrets i criteris 
vigents, i amb la prioritat d’oferir uns serveis suficients i de qualitat. Assenyala que 
la manca d’autonomia o maniobrabilitat financera que pateix actualment el Consell 
de Serveis Socials en redueix l’eficàcia i l’eficiència i perjudica la qualitat dels 
serveis prestats. Manifesta que, davant el context actual de crisi, cal excel·lir en la 
gestió per aprofitar al màxim els recursos d’atenció a les persones, en especial les 
persones més vulnerables. Afirma que això ha de ser una prioritat de l’Ajuntament 
i de la Generalitat, que han de treballar conjuntament per donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania, i per fer un front polític comú que exigeixi un tracte 
just per a Barcelona i per a Catalunya.  

Assenyala que l’article 7.2 dels Estatuts del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona estableix que el Consorci exercirà també les competències que, si escau, 
li deleguin les administracions consorciades. En aquest sentit, opina que els serveis 
de centres de dia per a gent gran, els serveis de centres residencials per a gent 
gran i els habitatges tutelats per a gent gran també haurien de ser competència 
del Consorci. Afirma que, al parer del seu grup, el traspàs d’aquests serveis esdevé 
estratègic per donar plena coherència al Consorci i esdevé clau per mantenir i 
millorar els indicadors de qualitat, així com per poder prioritzar serveis i gestionar 
els recursos de manera eficient i eficaç.  

Explica que defensen que el Consorci s’hauria de convertir en una plataforma de 
serveis de primer, segon i tercer nivell de la Generalitat i de l’Ajuntament de 
Barcelona. Manifesta que pensen que el treball conjunt de les administracions 
sempre deriva en una atenció eficaç i dóna un entorn de seguretat tant físic com 
emocional i una atenció integral a les persones usuàries. Destaca que la prioritat 
del seu grup municipal és que la ciutadania disposi dels serveis públics que es 
mereix. Explica que no entenen ni comparteixen que les desavinences o 
discrepàncies polítiques i econòmiques entre administracions puguin anar en 
detriment de la qualitat dels serveis a la ciutadania. Afirma que l’objectiu és donar 
resposta a les necessitats de tots els barcelonins i barcelonines, i especialment 
d’aquells que estan en una situació més vulnerable. Finalment presenta la 
proposició. 

 
La Sra. Homs assenyala que, per motius personals, la Sra. Fandos no ha pogut 

assistir al plenari, i que, per tant, segurament no parlarà amb la mateixa 
vehemència que ella, que s’ocupa d’aquest àmbit.  

Recorda que la Carta Municipal de Barcelona crea el Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona i el defineix com un ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona. Assenyala que el Consorci de Serveis Socials té 
personalitat jurídica pròpia i es regeix per uns estatuts propis i per la Carta 
Municipal. Afirma que la seva finalitat és el desenvolupament en l’àmbit territorial 
del municipi de Barcelona dels serveis, els establiments i els programes i activitats 
de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal, tot i 
que també pot tenir altres competències en funció de les delegacions que puguin 
realitzar les administracions consorciades. Destaca que un dels principis 
inspiradors del Consorci és la proximitat en la prestació dels serveis socials.  

Assenyala que una llei del 2008 traspassa la gestió dels serveis socials 
especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents 
mitjans materials, personals i econòmics. Afirma que el Consorci és una estructura 
que funciona en aquelles atribucions que se li han donat fins ara, i que és positiu 
que la majoria de serveis socials de la ciutat de Barcelona estiguin gestionats i/o 
supervisats per un sol ens administratiu, tot i ser conscients que aquest procés pot 
ser llarg. Manifesta que, per tant, insten l’Ajuntament a intensificar el seu zel i 
vetllar per la correcta cobertura de les necessitats dels ciutadans de Barcelona més 
enllà de competències i pressupostos. Conclou que el Grup Municipal de CiU fa un 
posicionament a favor de la feina planificada i calendaritzada per fer que el 
Consorci esdevingui molt més que un espai de trobada entre l’Ajuntament i la 
Generalitat.  
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La Sra. Barceló afirma que la reforma dels serveis socials és clau i que és 

prioritari disposar del Pla director del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
Assenyala que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona estableix que la gestió de la salut, l’educació i els serveis socials a la 
ciutat es farà mitjançant el Consorci de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. 
Manifesta que estan d’acord amb el Grup Municipal d’ERC que cal desplegar la llei 
en aquest sentit, atès que no s’ha fet pel que fa als serveis socials, a diferència de 
l’àmbit educatiu.  

Recorda que el Consorci de Serveis Socials de Barcelona té cinc eixos: l’atenció 
a les persones en situació de dependència, l’atenció a les persones amb 
discapacitat, l’atenció a la infància i l’adolescència, l’atenció a les dones i l’atenció a 
les drogodependències. Opina que, per exemple, convindria que el Pla directiu 
agilitzés els tràmits pel que fa a les persones en situació de dependència, atès que 
a Barcelona hi ha 15.828 persones amb el grau 1 de dependència i encara estan 
esperant el seu PIA. A més, assenyala que les entitats del tercer sector han criticat 
l’excés de retallades del Govern de la Generalitat, que han fet augmentar les 
desigualtats, i que potser el Consorci podria fer coses per contrarestar-les.  

Manifesta que creuen que, a més, des del Consorci es podria iniciar l’impuls d’un 
sol procés d’atenció social i sanitària, tal com ha reclamat més d’un cop la Taula 
del Tercer Sector i com succeeix a moltes ciutats europees. Destaca que aquest 
model hauria de permetre que una persona, tant si hi accedeix des dels serveis 
socials com des dels sanitaris, tingués un sol procés de valoració de necessitats, i 
que s’oferís i es tramités la mateixa cartera de serveis. D’altra banda, afirma que, 
si es vol que les ajudes arribin al màxim de persones i de manera immediata, cal 
agilitzar-ne els tràmits. Remarca que és per aquest motiu que l’Administració ha de 
tenir i ha de donar una atenció integrada, que es podria desenvolupar des del pla 
que es proposa.  

Explica que els agradaria que el Pla director incorporés elements de 
transparència, ja que encara hi ha moltes dades que no s’ofereixen, com les llistes 
d’espera, a les quals no es pot tenir accés mitjançant la pàgina web.  

Manifesta que el Grup Municipal de C’s creu que els serveis socials i el Consorci 
de Serveis Socials han de ser una eina de transformació per donar oportunitats a 
les persones, de manera que puguin promocionar-se i recuperar un rol social que 
no afecti la seva dignitat.  

 
La Sra. Andrés afirma que el Grup Municipal del PSC dóna suport a aquesta 

proposició, i que ho fa des de la convicció que el Consorci de Serveis Socials és una 
eina de gestió imprescindible i important per a la ciutat de Barcelona. Remarca que 
aquest ens es va establir amb aquesta voluntat a la Carta Municipal, i que 
necessita posar-se al dia. Afirma que, per tant, estan d’acord que s’elabori un Pla 
director per actualitzar algunes de les tasques que fa dins de les seves 
competències i, si és possible, estendre aquestes competències.  

Recorda que el Consorci té competències en els àmbits de la dependència, la 
infància i l’adolescència, la drogodependència i les dones. Assenyala que, pel que 
fa a la dependència, l’única tasca que fa el Consorci és la relativa a la valoració i la 
determinació del grau de dependència de les persones. En aquest sentit, explica 
que pensen que és una qüestió que es podria intentar abordar d’una altra manera, 
tenint en compte el que succeeix en aquests moments. Pel que fa a l’àmbit de 
dones, recorda que la competència que té el Consorci és la gestió directa de les 
cases que tutelen dones que han patit violència masclista, o de dones que s’han 
dedicat o es dediquen a la prostitució, i opina que és un àmbit que també es pot 
ampliar. Quant a la infància i l’adolescència, explica que la gestió i la supervisió de 
recursos residencials d’infants i joves tutelats per la Generalitat és una funció 
exclusiva, però que consideren que també es podria anar més enllà, tenint en 
compte les competències que podria tenir el Consorci en matèria d’infància i 
adolescència. Pel que fa a drogodependències, assenyala que és un àmbit que 
s’hauria de tractar acuradament des del punt de vista legal, perquè l’única tasca 
que fa el Consorci és la gestió de la comunitat terapèutica de Can Puig. Pel que fa 
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a això, opina que l’Ajuntament, que té el Pla de drogodependències, segurament 
podria aportar coneixement sobre el tema.  

Conclou que comparteixen que s’ha d’elaborar un Pla director i explorar vies 
d’ampliació de les tasques del Consorci dins les seves competències, per tal de fer-
lo més eficient i resoldre problemàtiques més concretes de la ciutat.  

 
La Sra. Esteller manifesta que celebra que el Grup Municipal d’ERC hagi 

presentat aquesta proposta, atès que creuen que el repartiment de competències 
s’ha de fer en funció de quina Administració està en condicions d’exercir-les amb 
més eficàcia, més eficiència, més rapidesa i més agilitat.  

Assenyala que, en l’àmbit dels serveis socials, la Generalitat i l’Ajuntament 
tenen les seves competències i hi ha una sèrie d’instruments i òrgans de gestió, 
com el Consorci de Serveis Socials, però que aquest ens pateix una falta de 
traspàs de competències. Recorda que el 2008 el seu grup ja va presentar 
al·legacions en relació amb les residències de gent gran, però que es van rebutjar. 
Pel que fa a això, pregunta a la Sra. Ortiz quina és la posició del Govern respecte a 
la transferència de les residències de gent gran al Consorci. Assenyala que això 
requeriria no només un Pla director, sinó també un canvi en la normativa, que és 
la que determina les competències. Opina que, des d’aquest punt de vista, cal 
veure de quina manera es pot donar una resposta més ràpida a la gent quan té 
una demanda. En relació amb això, remarca que el Consorci gestiona els serveis 
socials d’atenció especialitzada i que la majoria estan col·lapsats, o tenen molta 
més demanda que oferta.  

Manifesta que, dins d’aquest àmbit, no només volen el Pla director, al qual 
donaran suport, sinó també que s’aclareixin les competències que ha d’incloure, i 
que hi hagi coordinació amb l’Institut. Assenyala que l’acció dels diversos òrgans 
que actuen en aquest àmbit no ha de respondre a la lògica de compartiments 
estancs, sinó a la de línies d’acció de caràcter transversal, al marge de la 
titularitat. Explica que el seu grup sempre ha dit que l’Ajuntament ha de liderar 
aquesta acció social des de la seva visió de proximitat dins l’àmbit de la planificació 
i la prestació de serveis. Afirma que, per tant, estan d’acord amb la proposició, 
però creuen que el Pla director probablement requerirà una sèrie de modificacions. 
Pel que fa a això, opina que, després de tant de temps, ja s’hauria de disposar 
d’una clarificació de competències i d’un òrgan executor. Demana al Grup 
Municipal d’ERC que, des del Govern de la Generalitat, també influeixi perquè això 
es faci amb rapidesa, juntament amb l’Ajuntament, per tal d’evitar la distorsió, la 
lentitud i la dispersió o col·lisió de competències. Finalment expressa el vot a favor 
de la proposició.  

 
La Sra. Rovira manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, comparteixen la 

necessitat de tenir uns serveis socials públics forts i que apoderin i donin eines a 
les veïnes per treballar conjuntament per capgirar les seves condicions 
socioeconòmiques. Afirma que, en aquest sentit, creuen que cal repensar tot el 
model de serveis socials des d’una perspectiva integral. Explica que saben que el 
Govern ja treballa en aquesta línia, però que creuen que és important que des del 
Consorci de Serveis Socials i des de l’Ajuntament de Barcelona s’homogeneïtzin les 
línies d’actuació per no fer intervencions contradictòries.  

D’altra banda, assenyala que el seu grup sempre ha apostat per una gestió 
totalment directa dels diferents serveis que donen cobertura a les necessitats 
socials de la ciutat. Destaca que aquesta gestió directa ha de servir per reduir 
costos i per tenir un control real de les condicions laborals de les persones, i ha 
d’incloure la participació de les treballadores i usuàries en la mateixa gestió dels 
diferents serveis.  

Remarca que la DGAIA, els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) 
i els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) viuen situacions de col·lapse, i 
que actualment no s’estan complint els objectius per als quals es van crear. Pel 
que fa a això, explica que pensen que és fonamental la intervenció de les 
treballadores per capgirar el funcionament que tenen aquests serveis.  

Manifesta que, de cara al nou Pla director que es vol elaborar, voldrien saber 
què s’ha fet i què no s’ha fet del Pla director corresponent al període 2008-2013. 
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En relació amb això, remarca que no es compleixen els criteris d’avaluació que la 
pàgina web diu que s’implementaran, i demana quina interpretació en fa el nou 
Govern.  

Afirma que per al seu grup és fonamental centrar-se en com es farà el nou Pla 
director. Explica que creuen que en aquest procés hi han de participar 
treballadores, usuàries i els diferents agents de la ciutat, i que cal tenir en compte 
les línies que s’han apuntat en la Comissió. Finalment expressa el vot a favor de 
seu grup.  

 
La Sra. Ortiz manifesta que el Govern municipal comparteix que cal una major 

integració i una major coordinació dels serveis socials vinculats a la gestió de 
competències compartides amb la Generalitat, i que, de fet, aquesta ha estat una 
prioritat des del principi. Assenyala, però, que just quan el seu grup va accedir al 
Govern municipal s’acabava la legislatura de la Generalitat i van haver d’esperar el 
canvi de govern. Explica que en la primera reunió que van fer amb la consellera de 
Benestar Social, la Sra. Bassa, van exposar la necessitat d’un lideratge polític 
compartit per enfortir el Consorci de Serveis Socials, que fins aleshores no havia 
estat una prioritat, a diferència d’altres consorcis, com els d’Habitatge o 
d’Educació. Manifesta que avui ha tornat a parlar amb la consellera per demanar-li 
una trobada urgent per parlar, entre altres coses, de la necessitat que s’agilitzin 
els tràmits per establir un full de ruta per a la integració en el marc del Consorci.  

Remarca que el fet de disposar d’un instrument més potent no exclou que es 
necessitin recursos. En aquest sentit, assenyala que el paper de la DGAIA no té 
només a veure amb el fet que hi hagi una major o menor integració, sinó també 
amb el fet que hi hagi prou recursos per fer una bona tutela de la infància en risc. 
En relació amb això, es refereix a les conseqüències de les retallades en serveis 
socials, que pateixen sobretot els sectors més vulnerables.  

Explica que creuen que la infància en risc és un clar exemple de la necessitat 
d’integrar el servei, ja que no té sentit que a vegades tres administracions es facin 
càrrec d’una mateixa problemàtica o d’un infant en risc. Assenyala, però, que 
també cal fer un seguiment de les competències que ja s’han transferit, tot 
reforçant la planificació, el seguiment dels programes o la mateixa gestió dels 
centres residencials. Manifesta que per això van fer una primera trobada política 
d’alt nivell per proposar-ho i després hi ha hagut fins a tres reunions més per 
demanar un full de ruta, i que esperen que per al Govern de la Generalitat això 
sigui també una prioritat.  

 
La Sra. Benedí agraeix el suport de tots els grups a aquesta proposició, i afirma 

que està segura que el que planteja és també una prioritat per al Govern de la 
Generalitat.  

D’altra banda, manifesta que no ha proposat una segona ronda d’intervencions 
perquè tots els grups han exhaurit el seu temps.  

 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Homs expressa el vot 

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

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Continuar impulsant 

d’acord amb el Govern de la Generalitat el desplegament de les competències del 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona d’acord amb el Decret 113/2006, de 25 
d’abril, en el marc d’un pla director del CSSB que hauria d’estar enllestit en els 
propers 6 mesos. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
8. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal per a què, en el termini de sis mesos, presenti un pla d’accions per a 
donar resposta a les persones grans que viuen en domicilis sense ascensor i amb 
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dificultats de mobilitat per accedir al carrer, tot donant resposta a les diferents 
problemàtiques que es presenten en aquesta situació, així com s’estudiï la 
possibilitat d’un programa a nivell de ciutat adreçat a aquestes persones per la 
cessió de l’ús temporal del seu pis en propietat a l’Ajuntament, per ser inclòs en la 
borsa d’habitatges de lloguer socials a canvi d’habitatges en les promocions 
municipals d’habitatges per a gent gran. 

 
La Sra. Andrés explica que a Barcelona hi ha més de 340.000 persones majors 

de 65 anys, el 26% de les quals viuen soles, i que, de les que viuen en règim de 
lloguer, més del 50% viuen en habitatges que es van construir entre els anys 1900 
i 1960 i per tant no tenen ascensors, i un 25% més viuen en habitatges construïts 
abans de l’any 1900. Remarca que això vol dir que hi ha 115.000 persones de més 
de 65 anys a la ciutat que viuen en edificis on no hi ha ascensor. D’altra banda, 
recorda que en la sessió de la Comissió del mes d’abril ja van acordar tots, arran 
d’una iniciativa del seu grup, que els equipaments residencials per a gent gran i 
l’habitatge per a la gent gran en general són un dels grans reptes de la ciutat.  

Explica que, des de l’any 1983, a la ciutat s’han construït algunes promocions 
d’habitatges tutelats o dotacionals per a gent gran, que tracten de resoldre no 
només el problema de l’accessibilitat sinó també la solitud de moltes persones 
grans de la ciutat, però que el ritme de creixement d’aquest parc públic no és el 
que voldrien tots i hi ha una llarga llista d’espera per a aquest tipus de recurs 
residencial, amb més de 1.200 persones inscrites actualment. Assenyala que, a 
més, el Govern està impulsant altres mesures per ampliar el parc de lloguer social 
de persones grans.  

Manifesta que els preocupa especialment que es pugui facilitar que les persones 
grans de la ciutat o que tenen problemes de mobilitat puguin viure en un edifici 
amb ascensor i on es puguin moure amb facilitat també dins l’habitatge. En aquest 
sentit, assenyala que moltes persones s’adrecen als grups municipals i al Govern 
per explicar-los que estan condemnades a viure en el seu habitatge perquè no 
poden baixar al carrer. Afirma que, per tant, han d’intentar que totes les persones 
grans de la ciutat visquin en condicions que els permetin sortir al carrer.  

Assenyala que han acceptat una esmena del Govern en el sentit que, a partir de 
l’experiència d’un programa pilot d’intercanvi de pisos que es va posar en marxa a 
Ciutat Vella i que no ha donat el resultat esperat, es promouran noves fórmules 
per tal de garantir que la gent gran de la ciutat pugui viure en habitatges 
accessibles i adaptats.  

 
La Sra. Homs destaca que, en un entorn accessible i amb absència de barreres, 

les persones milloren significativament les habilitats i l’autonomia, i incrementen la 
participació i l’autogestió en la vida diària i social, de manera que s’eviten 
situacions de marginació i es redueix la dependència de tercers. Afirma que també 
s’ha reconegut que l’accessibilitat a l’entorn ofereix oportunitats de millora, atès 
que el fet de dotar de condicions adequades que permetin arribar als establiments, 
comerços, espais culturals, transports, productes i serveis comporta una major 
activitat i incrementa el nombre d’usuaris. A més, manifesta que cal tenir en 
compte que l’increment de l’esperança de vida, que se situa per sobre dels 80 
anys, i l’envelliment de la població en els darrers anys han comportat que 
Catalunya tingui al voltant d’un 17% de persones més grans de 65 anys i un 10% 
de persones més grans de 75 anys.  

Assenyala que Barcelona, segons dades aportades pel mateix Ajuntament, 
compta només amb un 4% d’habitatge social. En relació amb això, remarca que la 
ciutat té una gran limitació d’espai, cosa que impossibilita la construcció massiva 
d’habitatge social, si no és que es treballa en aquest sentit a l’àrea metropolitana. 
A més, afirma que l’augment del percentatge d’habitatge social ajudaria a regular 
el preu de l’habitatge de lloguer privat.  

Destaca que el Grup Municipal de CiU ha treballat molt per l’accessibilitat i que, 
gràcies a les normatives que s’han impulsat des d’aquest grup, Barcelona és una 
de les ciutats més accessibles del món. Assenyala, però, que de moment no s’han 
pogut resoldre tots els problemes d’accessibilitat i que, fins i tot, potser cal 
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acceptar que aquests problemes no es poden resoldre amb obres de rehabilitació o 
remodelació. 

Remarca que la proposició que es presenta fa treballar dues necessitats en 
benefici mutu: l’habitatge social i les persones grans que viuen soles i no poden 
sortir de casa seva. Afirma que, per tant, el vot del seu grup és favorable.  

 
La Sra. Barceló assenyala que a Barcelona hi ha més de 300.000 persones 

majors de 65 anys i que, d’aquestes, 100.000 superen els 80 anys i un 
percentatge important viuen soles. A més, recorda que l’esperança de vida de les 
dones és de 86,6 anys i la dels homes de 80,7 anys. 

Afirma que a les persones grans els preocupa la salut, les relacions 
interpersonals i la comoditat de la seva llar, i que en relació amb la llar, els 
preocupa l’accessibilitat, tant dins com fora de casa. Assenyala que per això el seu 
grup va fer una esmena a la proposició, ja que parlava únicament de la mobilitat 
externa. 

Explica que l’Organització Mundial de la Salut, en el seu informe sobre vellesa i 
salut, parla de la necessitat d’una atenció integradora per a les persones grans, i 
exposa la necessitat de canviar la mirada cap a les persones grans per alliberar-la 
d’estereotips antiquats. Afirma que, de la mateixa manera, aquesta organització 
assenyala que les polítiques han de permetre que tantes persones com sigui 
possible aconsegueixin unes trajectòries positives d’envelliment, suprimint la gran 
quantitat de barreres que limiten la participació social i les contribucions 
permanents de les persones grans. Destaca que els objectius que haurien de tenir 
les polítiques públiques és potenciar l’autonomia d’aquestes persones i fer que 
puguin sortir de casa, ja que això repercuteix en les seves relacions interpersonals 
i, també, en el seu estat d’ànim. Afirma que, si es potencia l’autonomia i es 
milloren les condicions de la llar, les persones grans tindran més benestar. 
Assenyala que, per desgràcia, a Barcelona hi ha barris on les llars no compleixen 
aquestes condicions i les persones grans no poden accedir al carrer amb facilitat.  

Opina que la proposta de cessió d’habitatge temporal és un bon plantejament, 
però que ha de tenir una determinada regulació, de conformitat amb l’ordenament 
jurídic, per tal d’evitar possibles problemes. Afirma que, per tant, és convenient 
establir els drets i les obligacions de cadascuna de les parts implicades.  

 
La Sra. Capdevila manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, es congratulen 

pel fet que en la sessió d’avui dos grups hagin presentat iniciatives relacionades 
amb els homes i les dones grans que viuen a Barcelona.  

Afirma que, en arribar a una certa edat, valer-se per un mateix per realitzar 
activitats dins i fora de casa és una verdadera utopia. Assenyala que una persona 
més gran de 80 anys que viu en un cinquè pis sense ascensor, que necessita dues 
crosses per caminar i que rep una pensió que no arriba ni per pagar el lloguer és el 
context quotidià de molts veïns i veïnes de la ciutat. Opina que això és el reflex 
d’una societat que ha deixat de banda la gent gran, i que la responsabilitat de 
l’Ajuntament com a Administració més propera és lluitar contra això, tenint en 
compte que les circumstàncies de salut, econòmiques o familiars d’aquestes 
persones són, en molts casos, el que les fa viure en un ambient hostil i en soledat.  

Remarca que la gent gran viu en habitatges més antics i deficients, menys 
accessibles i pitjor equipats que la resta de la població, i són el grup més nombrós 
entre els més vulnerables, que cada vegada són més, sobretot dones i de més 
edat. Manifesta que el futur de les previsions no són gaire esperançadores, i que el 
més preocupant de cara als pròxims anys serà el sobreenvelliment. Afirma que les 
persones de 75 a 80 anys hauran de suportar les creixents limitacions físiques en 
uns habitatges que són, en la majoria de casos, inadequats. A més, es refereix a la 
mala conservació dels immobles, o la no-adaptació d’aquests a les necessitats de 
les persones grans. Destaca que són freqüents els casos de persones grans que 
viuen en habitatges antics que necessiten rehabilitació, i que fins i tot pateixen 
assetjament immobiliari.  

Manifesta que, en definitiva, totes aquestes problemàtiques comporten diversos 
problemes de salut, com l’increment d’obesitat i sobrepès i de malalties 
cardiovasculars, pel fet de viure en immobles sense ascensor i no poder sortir al 
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carrer; l’augment de problemes de salut mental, pel mateix motiu; l’increment de 
lesions i morts per accidents, a causa d’habitatges no adaptats a les condicions 
físiques de les persones grans, i l’augment de mortalitat associada a onades de 
calor i fred, per l’antiguitat i el mal estat dels immobles, que no disposen dels 
mitjans adequats d’aïllament tèrmic o de sistemes de climatització i refrigeració 
artificials.  

Destaca que gaudir del dret a una vida digna, sobretot en l’etapa final de la 
vida, hauria de ser una de les prioritats que hauria de tenir la societat envers les 
persones grans.  

 
La Sra. Benedí expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC.  
 
La Sra. Esteller afirma que el Grup Municipal del PP donarà suport a aquesta 

proposta, tenint en compte que Barcelona és una ciutat on hi ha moltes persones 
de més de 65 i de 85 anys i que una part d’aquesta població té poca mobilitat i no 
pot sortir de casa perquè els habitatges on viuen no tenen ascensor. En relació 
amb això, remarca que a la ciutat hi ha uns 19.000 habitatges de més de tres 
plantes que no tenen ascensor, i que la majoria de persones que viuen en aquests 
habitatges són gent gran, tot i que aquesta circumstància afecta també persones 
amb alguna discapacitat o qualsevol altre problema de mobilitat.  

Opina que l’Ajuntament de Barcelona pot fer molt més per donar solució a 
aquest problema, ja que els 54 milions d’euros a ajudes per a la instal·lació 
d’ascensors que es van donar entre el 2008 i el 2015 van arribar només a 1.400 
edificis, i els prop de 5 milions de les ajudes de l’any 2015 s’han traduït en només 
144 actuacions, que han beneficiat 1.865 persones. Assenyala que, tenint en 
compte que hi ha 19.000 habitatges de més de tres plantes que no tenen 
ascensor, cal un nou plantejament. Manifesta que, per tant, demanen al Govern un 
esforç més gran per donar més ajudes i subvencions, juntament amb la 
Generalitat, per a la instal·lació d’ascensors als edificis que no en tenen.  

 
La Sra. Rovira explica que, des del Grup Municipal de la CUP, troben molt 

necessària l’acció de l’Ajuntament per donar resposta a les persones que no poden 
sortir del seu habitatge durant períodes llargs de temps per dificultats de mobilitat. 
Assenyala que això provoca situacions d’aïllament i té conseqüències directes en la 
salut física i mental, tant de les persones en aquesta situació com de les seves 
cuidadores, que veuen totalment limitada la seva mobilitat en els casos en què la 
persona gran no es pot quedar sola.  

Afirma que també consideren que cap persona gran hauria de viure en un 
allotjament del qual no pot sortir quan ho desitgi, però que entenen que aquesta 
proposta concreta és una mera declaració de bones intencions i no especifica 
mesures concretes. Explica que creuen que, com a punt de partida, s’haurien de 
valorar aquelles alternatives que permetin que la persona pugui sortir de casa 
restant al seu entorn, i preferiblement en el seu propi pis, i que el trasllat a un 
altre habitatge hauria de ser l’última opció a tenir en compte. Manifesta que, per 
tant, pensen que s’hauria de realitzar un pla social individualitzat que tingués en 
compte les circumstàncies familiars i personals de cadascuna de les usuàries, que 
és una mesura que han treballat amb altres entitats i diferents agents de la ciutat. 
Explica que aquest pla social podria preveure les alternatives següents per 
permetre que la persona pogués viure al seu domicili: d’una banda, en aquells 
habitatges que ho permetin, donar facilitats, subvencions o bonificacions per a la 
instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales o altres mecanismes que es 
considerin adequats, i de l’altra, crear equips de barri dedicats a ajudar les 
persones a sortir de manera periòdica, com es fa en altres països. Afegeix que 
aquest servei hauria de ser un servei públic depenent del mateix Ajuntament i amb 
personal no externalitzat.  

Manifesta que estan d’acord que s’ha de fer un mapeig correcte de les persones 
de la ciutat en situació d’exclusió residencial o social per tal de saber on s’han de 
dedicar els esforços i on s’ha d’actuar amb més urgència, però que tenen molts 
dubtes respecte a qui pagaria els costos de la reforma i/o l’adequació dels pisos 
cedits per a les persones grans. Afirma que també tenen dubtes sobre si això 
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suposaria treure les persones grans o amb problemes de mobilitat del seu entorn, 
amb els efectes negatius que comporta. Explica que també voldrien saber si es té 
en compte les persones que no viuen soles i si en aquests casos es traslladaria tota 
la unitat familiar, i quan acabaria la cessió. En relació amb això, pregunta si 
l’habitatge continuaria en mans de l’Ajuntament després de la mort de la persona 
gran si altres persones viuen a l’habitatge. Conclou que, atesos tots aquests 
dubtes, de moment s’abstindran.  

 
El Sr. Montaner afirma que, per al Govern municipal, la qüestió de l’envelliment 

actiu és una de les qüestions prioritàries de drets socials i habitatge. Manifesta que 
estan totalment d’acord amb la proposició que es planteja, amb alguns matisos 
que tenen a veure amb el fet que ja hi estan treballant i que hi ha experiències 
acumulades en aquest àmbit. En aquest sentit, assenyala que s’està desenvolupant 
el pla d’accions que es proposa amb el Pla d’habitatge 2016-2026 que estan 
treballant i que ja està pràcticament acabat. Destaca que aquest pla preveu, 
especialment, tres mesures concretes: una relativa al dret de l’habitatge en relació 
amb l’envelliment de la població; una altra sobre els nous programes per compartir 
habitatge; i una tercera d’identificació d’infrahabitatge en entorns de renda mitjana 
i alta, com els districtes de l’Eixample, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Explica que, 
d’altra banda, s’han incrementat i s’han activat els ajuts a la rehabilitació, en els 
quals es preveuen ajuts per a la instal·lació d’ascensors. Assenyala que, en aquest 
cas, ja s’ha tancat el conveni per instal·lar ascensors al barri de Baró de Viver. A 
més, remarca que també hi ha el Pla de millora de barris, que actua 
prioritàriament a l’eix del Besòs.  

Manifesta que consideren que, tenint en compte qüestions de proximitat, 
d’especial necessitat i d’oportunitat, cal dur a terme aquestes accions des de 
l’especificitat dels barris i els districtes. En aquest sentit, explica que tenen 
l’experiència que als habitatges de la zona de Rodalies s’han reservat 30 pisos per 
reallotjar persones que viuen soles a la Barceloneta i no tenen ascensor, però que 
l’aplicació d’aquest programa no ha estat fàcil, ja que s’ha hagut de descartar les 
persones que eren llogateres perquè els propietaris no han volgut negociar i que, 
fins i tot, en el cas de les persones propietàries han aparegut reticències i 
desconfiances per part dels hereus. Afirma que, per tant, encara no s’han pogut 
completar del tot aquests 30 reallotjaments. Manifesta que, des d’aquest punt de 
vista, cal aprofitar les oportunitats que ofereix l’habitatge dotacional per a gent 
gran. Remarca que, de fet, ara hi ha uns 1.200 habitatges d’aquest tipus i hi ha 
previst fer-ne 1.069 de nous, tot i que en realitat caldria multiplicar aquesta xifra 
per deu. Conclou que cal fer operacions de reallotjament d’aquest tipus en casos 
de manca d’accessibilitat, pensions baixes, etc., i anar-les aplicant a partir de les 
màximes necessitats i les oportunitats que es donin.  

 
La Sra. Andrés agraeix el posicionament dels grups. Explica a la portaveu del 

Grup Municipal de la CUP que demanen un pla d’accions justament perquè hi ha 
diferents mesures en marxa a la ciutat i el que volen és que tot això es reculli en 
un pla que tingui en compte les diferents problemàtiques, atès que les situacions 
de punt de partida són diverses. Afirma que, de fet, es tractaria de recuperar el 
projecte del Pla de l’habitatge de gent gran, que ha estat aturat durant quatre 
anys.  

Assenyala que, tal com ha dit abans, hi ha més de 100.000 persones grans que 
viuen en habitatges construïts entre els anys 1900 i 1960, i les problemàtiques són 
molt diferents. Remarca que no es tracta només de la manca d’ascensor, sinó que 
hi ha persones grans que viuen aïllades a infrahabitatges de Torre Baró, o en pisos 
d’edificis amb alguna patologia estructural que encara estan per rehabilitar. A més, 
assenyala que hi ha persones que tenen família i d’altres que viuen soles, tal com 
ha dit la Sra. Rovira. Afirma que, per tant, les accions han d’anar adreçades a 
resoldre les diferents problemàtiques, tenint en compte també les dificultats i el 
marc legal.  

Agraeix totes les intervencions, en especial la de la Sra. Capdevila, que opina 
que ha expressat d’una manera molt clara el que significa per a una persona gran 
viure en unes condicions que no li permeten relacionar-se amb altres persones.  
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La Sra. Benedí pregunta als grups si tenen res més a afegir.  
 
El Sr. Montaner precisa que tenen una bona herència pel que fa a habitatge 

dotacional per a gent gran, que funciona molt bé, però que aquesta no és l’única 
solució. Assenyala que altres solucions importants són les cessions i compartir 
habitatge, sobre les quals estan treballant i que responen a experiències concretes 
dutes a terme per l’Ajuntament o per ONG.  

 
El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Homs expressa el 

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

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal per a què, en el termini de sis mesos, presenti un pla d’accions per a 
donar resposta a les persones grans que viuen en domicilis sense ascensor i amb 
dificultats de mobilitat per accedir al carrer o en el deambular de la seva pròpia 
casa, tot donant resposta a les diferents problemàtiques que es presenten en 
aquesta situació contemplant les actuals accions que ja es fan des de l’Ajuntament 
i de futures a desenvolupar, així com, s’estudiï la possibilitat d’un programa a nivell 
de ciutat adreçat a aquestes persones per la cessió de l’ús temporal del seu pis en 
propietat a l’Ajuntament, per ser inclòs en la borsa d’habitatges de lloguer social a 
canvi d’habitatges en les promocions municipals d’habitatges per a gent gran. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
9. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar a la Generalitat 

de Catalunya a que aprovi el Reglament sobre pobresa energètica, habilitant els 
protocols necessaris amb les companyies subministradores i garantint l’execució de 
les partides pressupostàries destinades a les famílies beneficiàries. 

 
La Sra. Esteller presenta la proposició, que assenyala que fa referència a la Llei 

24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica. Explica que creuen que cal donar el màxim suport a les 
persones que no poden fer front al pagament dels subministraments bàsics de 
l’aigua, el gas i l’electricitat, i que cal fer-ho amb la màxima celeritat, atès que, 
segons les dades de la darrera enquesta de població, hi ha unes 240.000 persones 
en aquesta situació, amb diferents graus. Assenyala que algunes persones no 
poden assumir tot el rebut, d’altres una part, i d’altres no poden mantenir la 
temperatura idònia a casa seva. Afirma que des de l’Ajuntament cal actuar amb 
més rapidesa, però que una part d’aquesta actuació depèn de la Generalitat, ja 
que va aprovar la llei esmentada i encara no l’ha desenvolupat i no ha regulat els 
àmbits reglamentaris per fer-la més efectiva.  

Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, entenen que cal donar el màxim 
suport i una solució a les persones que no poden afrontar els pagaments dels 
subministraments temporalment o amb caràcter crònic, i cal evitar que es tallin 
aquests subministraments. Afirma que la manca de desplegament normatiu a què 
s’ha referit es tradueix en el fet que els fons que s’han creat fins ara no s’han 
aprofitat al 100%. En aquest sentit, assenyala que només s’ha executat un 20% 
dels 5 milions d’euros que la Generalitat de Catalunya va reservar a aquest àmbit; 
un 31% dels 2,5 milions d’euros previstos per l’Ajuntament de Barcelona, amb 
780.000 euros executats i 4.000 famílies beneficiàries, i un 15% dels 5 milions 
d’euros previstos per l’Àrea Metropolitana. Afirma que, per tant, cal veure de quina 
manera es poden donar a conèixer aquests ajuts a les persones que en poden ser 
beneficiàries i fer que tinguin circuits àgils per accedir-hi, i fer els 
desenvolupaments reglamentaris necessaris per garantir la identificació de les 
cobertures que hi pot haver i les diferents tipologies de persones que poden tenir 
accés als ajuts.  
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Remarca que la falta de desplegament reglamentari impedeix que es puguin fer 
efectius aquests fons que ja estan dipositats i arbitrats en moltes administracions, 
així com els convenis de les administracions amb les companyies energètiques que 
també recull la llei. A més, assenyala que el recurs que va presentar l’Estat al 
Tribunal Constitucional només afecta una part de la llei, però no la part relativa a 
la pobresa energètica, de manera que no hi ha res que impossibiliti el 
desplegament del reglament.  

 
El Sr. Blasi manifesta que el Grup Municipal de CiU pot arribar a compartir el 

sentit i el fons de la proposició, però que hi ha gestos que no els ajuden a creure 
en la bondat de la iniciativa.  

Opina que, de la sessió d’avui, probablement es desprendrà el missatge negatiu 
que aquest tema s’utilitza políticament, malgrat que tots estan d’acord a vetllar per 
la cobertura energètica de les persones que no poden afrontar el pagament dels 
subministraments. Assenyala que hi ha una llei recorreguda que no afecta l’àmbit 
de la pobresa energètica sinó el de l’habitatge i que, en aquest sentit, els consta 
que la Generalitat està desenvolupant el reglament corresponent. Remarca que, 
tanmateix, a vegades no calen reglaments per impulsar determinades polítiques, i 
que l’Ajuntament de Barcelona ja fa uns quants anys que ho fa i és un referent en 
aquest sentit. Afirma que, per tant, tot i que és positiu reclamar a la Generalitat i a 
l’Estat que assumeixin les seves competències, l’Ajuntament té la capacitat 
d’atendre aquestes necessitats.  

Conclou que s’abstindran, ja que, si bé el recurs de l’Estat no afecta el 
desenvolupament del reglament en relació amb la cobertura de la pobresa 
energètica, creuen que com a capital de Catalunya haurien de requerir un 
determinat gest que des del Govern espanyol no acaba d’arribar.  

 
El Sr. Blanco afirma que el Grup Municipal de C’s pensa que és molt convenient i 

necessari desenvolupar un reglament per desenvolupar la Llei 24/2015, per tal de 
donar ajudes a les persones que no poden pagar els subministraments bàsics.  

Manifesta que estan compromesos amb l’aplicació de la Llei de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i que, de 
fet, el 3 de maig el Grup Parlamentari de C’s va presentar una proposició de llei 
per corregir alguns aspectes que fins al moment en dificultaven l’aplicació, atès 
que es va tramitar de manera precipitada i presenta problemes de seguretat 
jurídica. Explica que la seva proposició inclou aspectes com la definició específica 
de quins són els subministraments bàsics i quines són les persones desfavorides 
que tindrien dret a percebre una ajuda; un procediment clar per al reconeixement 
de persona desfavorida en un màxim de set dies hàbils; la inclusió d’aquestes 
persones en un registre per garantir que perceben les ajudes; la naturalesa 
mateixa de la prestació, que podria ser permanent, puntual o periòdica; 
procediments i criteris per definir el tipus d’ajuda aplicable en cada cas, i altres 
mesures per garantir que aquestes ajudes compleixen el seu objectiu amb 
seguretat jurídica, així com per evitar el frau. Destaca que aquesta proposició 
estableix un protocol clar per aplicar les mesures previstes en la Llei 24/2015 i en 
millora la redacció, té l’avantatge respecte a un reglament que pot ser independent 
de l’aplicació de qualsevol altra llei, i incorpora un reglament que podria tenir una 
aplicació immediata, sense incórrer en cap problema de seguretat jurídica.  

Manifesta que votaran a favor de la proposició presentada perquè estan d’acord 
amb qualsevol iniciativa adreçada a garantir les prestacions per al pagament dels 
subministraments bàsics. D’altra banda, demana als grups polítics, especialment 
als que formen part del Govern de la Generalitat, que donin suport a la iniciativa 
del seu partit i facin possible que es tramiti al més aviat possible, i que, si escau, 
hi facin modificacions per millorar el text. 

 
La Sra. Benedí afirma que el Grup Municipal d’ERC votarà en contra de la 

proposició, atès que consideren que és un acte de cinisme polític demanar el 
suport a una proposició per instar la Generalitat a desenvolupar un reglament 
d’una llei aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, quan el Govern de 
l’Estat espanyol, governat interinament pel Partit Popular, ha recorregut aquesta 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4039 
 

llei al Tribunal Constitucional, demanant-ne, a més, la suspensió cautelar. Remarca 
que el Grup del PP presenta aquesta proposició com si no tingués res a veure amb 
aquest recurs i aquest debat fos merament legal, i com si no hi hagués cap 
voluntat política d’igualar la ciutadania en misèria i no pas en drets.  

Assenyala que el recurs i la suspensió afecten la part de la llei que fa referència 
a les disposicions relacionades amb les possibilitats d’evitar els desnonaments i 
garantir una segona oportunitat a totes les famílies en risc d’exclusió per raons de 
pèrdua de l’habitatge. Precisa que en concret allò que qüestiona el recurs, i que no 
es pot aplicar, és la definició mateixa de «grans tenidors», un concepte que inclou 
els propietaris de més de 1.250 m² habitables, que són fonamentalment les 
entitats bancàries, les grans immobiliàries i els fons d’inversió. Explica que se 
suspèn l’article que possibilitava que la Generalitat pogués obligar els grans 
tenidors amb habitatges buits a cedir-los en cas que a la mateixa població hi 
hagués famílies desnonades, i l’article que creava les comissions de 
sobreendeutament, un organisme creat per concretar la mediació extrajudicial 
obligatòria en tot procés de llançament hipotecari i que podia establir plans de 
pagament del deute, reestructuració del deute o quitances. Afirma que, per tant, 
s’elimina la possibilitat de tenir segones oportunitats. Manifesta que de la llei se’n 
derivava un reglament que s’estava enllestint i que afecta un dels articles 
suspesos, però que, no obstant això, es farà i s’aprovarà el reglament, que destaca 
que regula la mediació, que és allò que l’Estat vol evitar i que significa la 
possibilitat que les famílies de Catalunya tinguin una segona oportunitat.  

Opina que l’Estat prefereix igualar a la baixa tots els drets que no pas que 
Catalunya faci un exercici de responsabilitat i dignitat social ajudant els que més 
pateixen. En aquest sentit, destaca que la Llei 24/2015 és la més avançada 
d’Europa en la matèria i que l’Estat, en comptes de replicar-la, el que ha fet és 
prohibir-la. Manifesta que, tanmateix, el seu grup es compromet a seguir treballant 
a totes les institucions per assegurar l’aplicació efectiva de la llei i blindar els drets 
socials que se’n deriven. A més, afirma que mentre no s’aprovin aquestes 
disposicions normatives, es comprometen a deixar sense efectes pràctics el recurs 
del Tribunal Constitucional mitjançant totes les eines que tinguin a l’abast.  

 
La Sra. Andrés explica que han dubtat entre fer una abstenció perquè no es 

digui que han votat en contra que la Generalitat faci aquest reglament o un «no» 
rotund, i que finalment han optat per aquesta segona opció. Manifesta que creuen 
que, tal com ha dit la Sra. Benedí, és un exercici de cinisme polític instar la 
Generalitat a aprovar un reglament quan la llei està recorreguda i això no 
afavoreix que la Generalitat faci aquest reglament. Afirma que la Generalitat s’està 
endarrerint en aquesta qüestió, però que pensen que no és conseqüent que això 
ho digui algú que ha posat un recurs d’inconstitucionalitat que facilita que es pugui 
justificar l’endarreriment del reglament.  

Explica que pensen que la Generalitat ha de fer el desplegament reglamentari de 
la llei, però que no entenen com és possible que una força política que forma part 
del Govern de l’Estat faci aquest tipus de proposicions, i més quan ja es va 
suspendre cautelarment el Codi de consum i s’ha hagut d’aixecar la suspensió per 
poder treballar el fons i permetre que arribin els ajuts sota la pressió ciutadana 
que s’ha generat.  

Conclou que podrien donar suport a la proposició perquè en comparteixen el 
fons, però que hi votaran en contra perquè, entre altres coses, el reglament no es 
pot desplegar pels recursos que posa contínuament el Partit Popular contra una llei 
que és justa i que tracta d’una cosa tan elemental com poder viure en una casa i 
disposar dels subministraments necessaris per poder tenir una vida normal.  

 
La Sra. Rovira recorda que el desembre del 2013 el Tribunal Constitucional va 

suspendre un decret de la Generalitat de mesures contra la pobresa energètica a 
partir d’un recurs que va presentar el Partit Popular, i que el mes passat aquest 
mateix partit va recórrer la Llei 24/2015, d’emergència habitacional i pobresa 
energètica, al Tribunal Constitucional. Afirma que, d’aquesta manera, el Partit 
Popular ha realitzat un «cop d’estat» contra el dret de l’habitatge, violant sense 
cap tipus de remordiment i de manera sistemàtica els drets humans. Opina que es 
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tracta d’un autèntic segrest de la democràcia orquestrat per «la màfia financera i 
l’oligopoli elèctric», del qual el Partit Popular també forma part. Manifesta que, per 
tant, comparteix amb altres intervencions que aquesta proposició és un acte de 
cinisme, i demana al Grup del PP que es replantegi la seva manera d’actuar, ja que 
la gent està cansada de la hipocresia que mostra constantment.  

 
La Sra. Ortiz afirma que se suma a denunciar l’exercici de cinisme del Grup 

Municipal del PP davant un recurs que tothom percep com a clarament injust, ja 
que els treu instruments per actuar davant la situació d’emergència habitacional. 

Opina que el Partit Popular ha de ser molt atrevit per erigir-se com a defensor 
de les persones vulnerables que pateixen pobresa energètica, no només pel recurs 
davant la Llei 24/2015, que donava instruments per combatre la pobresa 
energètica, sinó també perquè ha estat el gran artífex d’una regulació del sector 
elèctric que va en contra dels drets fonamentals de les persones i de l’accés a un 
bé essencial com és l’energia. Assenyala que aquesta regulació del sector elèctric 
garanteix a les companyies 2.500 milions d’euros que paguen els consumidors a la 
factura, sense fer l’auditoria del dèficit tarifari i sense canviar el bo social que 
assegura la protecció de les persones més vulnerables. Afirma que, per tant, el 
Govern del Partit Popular ha legislat a favor de les grans elèctriques. A més, 
manifesta que si al Partit Popular li preocupa tant la igualtat entre tots els 
espanyols, el que podria fer és generalitzar els avantatges de la Llei 24/2015 al 
conjunt de l’Estat.  

Explica que el seu grup creu que cal instar la Generalitat per desenvolupar el 
reglament d’aquesta llei, però que també cal instar les companyies elèctriques, 
atès que la llei preveu convenis i és realment més útil que aquests siguin impulsats 
des de la Generalitat que no pas que 900 ajuntaments facin el seu propi conveni. 
Afirma que per això han instat la Generalitat a accelerar tot aquest procés, ja que 
pensen que cal apel·lar a la responsabilitat d’unes empreses que estan guanyant 
beneficis milionaris gràcies a la prestació oligopolística d’un servei que és bàsic i 
essencial. Manifesta que creuen que no es tracta de destinar més recursos públics 
a donar ajudes, sinó d’exigir a un mercat que no funciona que assumeixi la seva 
responsabilitat per acabar amb la pobresa energètica. Assenyala que, no obstant 
això, queda molt per fer i no acabaran amb aquesta xacra només amb la Llei 
24/2015.  

 
La Sra. Esteller afirma que cinisme polític és fer demagògia i utilitzar la gent que 

pateix pobresa energètica per fer política. A més, opina que la Sra. Ortiz, que ha 
estat diputada, no pot mentir d’aquesta manera, i que cadascú s’ha de preguntar, 
dins l’àmbit de les seves responsabilitats, què està en disposició de fer i fer-ho. En 
aquest sentit, pregunta per què els fons de l’Ajuntament no s’executen i no es 
destinen a la gent que hi té dret.  

Afirma que des de la Generalitat i des de l’Ajuntament es fa demagògia amb 
aquesta qüestió per provocar una confrontació institucional en comptes de voler 
arribar a acords, ja que és mentida que s’hagi impugnat la part relativa a la 
pobresa energètica de la Llei 24/2015. Remarca que l’article 6 de la llei diu que les 
administracions han de garantir el dret al subministrament i que, per fer-ho, cal 
aprovar un protocol que encara no s’ha aprovat. A més, assenyala que l’article 8 
estableix que els barems pels quals la gent es pot acollir a aquests ajuts s’han 
d’aprovar a través del reglament. Afirma que tot això no s’està aplicant perquè no 
hi ha el reglament, i que els grups de CiU i d’ERC, que governen a la Generalitat 
amb el suport de la CUP, tenen responsabilitats en aquest sentit. 

D’altra banda, demana a la Sra. Rovira que ampliï el seu vocabulari, tenint en 
compte que fa servir expressions com «cop d’Estat» i d’altres totalment 
inapropiades.  

 
El Sr. Blasi manifesta que vol recalcar que des de la Generalitat s’està treballant 

en aquest reglament, així com tornar a posar en valor la feina que es pot fer des 
de les administracions. En relació amb això, destaca que entre el 2012 i el 2014 
l’Ajuntament de Barcelona va destinar uns 1.400.000 euros a combatre la pobresa 
energètica. Opina que es tracta de dedicar esforços a aquesta qüestió, més que no 
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pas fer-ne una utilització política des d’una banda o des de l’altra, ja que 
l’important són les persones que pateixen aquesta situació.  

 
La Sra. Andrés afirma que no estan fent una utilització política de les persones 

vulnerables, i que des de l’Ajuntament es duen a terme accions molt contundents 
en aquest àmbit. Destaca que en el pressupost hi havia una consignació 
pressupostària de quasi 4 milions d’euros per abordar la pobresa energètica, dels 
quals s’han pogut dedicar 1.400.000 milions i se n’han de dedicar més. Manifesta 
que d’aquesta manera s’intenta pal·liar una situació que no s’ha de resoldre des 
d’aquests ajuts, sinó amb llocs de treball que tinguin unes condiciones salarials que 
permetin viure en una ciutat com Barcelona, cosa que és competència del Govern 
de l’Estat en primera instància, i amb ajuts per a la rehabilitació dels habitatges i 
per al pagament de lloguers i hipoteques, que van ser eliminats pel Govern del PP.  

 
La Sra. Benedí demana a la Sra. Esteller que no interrompi la Sra. Andrés. 
 
La Sra. Esteller replica que la Sra. Andrés menteix.  
 
La Sra. Benedí diu a la Sra. Esteller que no es pot consentir que intervingui cada 

vegada que parlen els altres, i demana a la Sra. Andrés que acabi la seva 
intervenció.  

 
La Sra. Andrés afirma que l’eliminació de la renda d’emancipació juvenil i moltes 

altres ajudes ha fet que les rendes familiars hagin minvat i que moltes famílies 
tinguin menys possibilitats de fer front al pagament dels subministraments.  

 
La Sra. Rovira renuncia a fer una segona intervenció. 
 
La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa 

l’abstenció de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí 
expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
contrari de la CUP. Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
10. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Elaborar 

programes d’apoderament, especialment dirigits a les dones grans, perquè ells i 
elles mateixes puguin ser part activa d’aquests programes. Segon.- Garantir des 
dels ajuntament que les polítiques municipals proporcionen unes condicions de 
vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin d’autonomia, així com gaudir 
de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. Tercer.- Dur a terme estudis i seguiments 
continuats de les condicions econòmiques i socials en què es troben les persones 
grans i pensionistes més desfavorits. Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció 
de violència masclista vers dones grans. Cinquè.- Impulsar programes de 
conscienciació de respecte cap a la nostra gent gran que els valori com argents de 
construcció social. Sisè.- Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. Setè.- 
Instar al Govern de la Generalitat perquè elabori un sistema de pensions propi i de 
gestió públic amb una quantia suficient per assegurar una vida digna a les 
persones grans. Un sistema de gestió d’ingressos i despeses de tot el sistema de 
protecció social. 

 
La Sra. Rovira manifesta que presenten una proposta que els han fet arribar 

diverses persones grans que formen part de la Marea Pensionista. Destaca que les 
persones grans representen la memòria i la història de la ciutat, i són part 
essencial de construcció de la identitat, la cultura i la cohesió social dels barris. 
Assenyala que, tanmateix, gran part d’aquestes persones es troben en situacions 
de precarietat i d’exclusió social, quan, a més, cal tenir en compte que són el pilar 
bàsic per a la supervivència de moltes famílies per la seva contribució econòmica i 
per les tasques de cura i reproductives que assumeixen.  
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Afirma que les polítiques neoliberals que s’estan imposant des dels governs han 
aconseguit que la gent gran hagi perdut els drets que amb tanta lluita s’havien 
aconseguit i que s’hagi vist abocada a situacions de gran injustícia social. En 
aquest sentit, remarca que les pujades insignificants de les pensions, la imposició 
del repagament de les medecines, els grans augments de les tarifes de serveis 
bàsics com el gas, la llum, l’aigua, la gestió privada i l’encariment de serveis com 
les residències, l’ajuda domiciliària i els centres de dia, han fet que en molts pocs 
anys la qualitat de vida de la gent gran s’hagi vist totalment deteriorada i que el 
seu paper social hagi quedat relegat a l’oblit. Subratlla que, a més, aquestes 
polítiques han agreujat especialment la situació de les dones, que són el col·lectiu 
que més està patint els efectes de la privatització dels serveis, de l’aïllament social 
i de la creixent precarietat de la societat.  

Assenyala que han acceptat una esmena per part del Govern municipal, i tot 
seguit llegeix la proposició definitiva. 

 
La Sra. Vila expressa l’abstenció del seu grup. Manifesta que per al Grup 

Municipal de CiU és fonamental l’atenció a les persones grans i que des dels poders 
públics es garanteixi una vellesa digna a les persones, entre altres coses perquè al 
llarg de la seva vida han contribuït al benestar de la societat. Explica que també 
consideren que és important que un ajuntament com el de Barcelona es doti 
d’instruments rigorosos per poder saber quines són les necessitats de les persones 
grans de la ciutat i, sobretot, tingui la capacitat d’anticipar-se a l’envelliment 
creixent de la població i d’adequar els serveis públics a les noves realitats.  

Afirma que, tot i això, s’abstindran per la manca de concreció de la proposició, 
ja que, més enllà de les intencions expressades, no especifica cap partida 
pressupostària. Explica que se’ls fa difícil mesurar la bona voluntat si no hi ha un 
pressupost al darrere, i que els sorprèn que el Grup Municipal de la CUP presenti 
aquesta proposició perquè no va plantejar cap dels programes que avui proposa a 
l’hora de donar suport a la modificació pressupostària del Govern municipal. D’altra 
banda, assenyala que consideren que alguns punts de l’exposició de motius de la 
proposició contenen algunes confusions des del punt de vista de les competències 
que tenen el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya, i que, 
per tant, manca una mica de rigor en la construcció tècnica del document. 

 
La Sra. Barceló manifesta que el Grup Municipal de C’s dóna ple suport a les 

polítiques en contra de qualsevol mena de violència, com la dirigida contra les 
dones o les persones grans, així com a les polítiques assistencials i d’ajut i de 
dignitat de les persones grans. Afirma que la saviesa i l’experiència d’aquestes 
persones ha de ser reconeguda i respectada.  

Assenyala que quan van llegir la proposta van pensar que hi estaven d’acord 
excepte en l’últim punt i que per això van presentar una esmena. Explica que en la 
primera proposta es demanava que la Generalitat es fes càrrec de les pensions de 
les persones jubilades, mentre que ara hi ha hagut un canvi, però que els 
agradaria saber, abans de posicionar el vot, què es vol dir quan es parla d’«instar 
la Generalitat a garantir uns ingressos suficients per a les persones grans amb la 
finalitat d’assegurar una vida digna». Remarca que cal tenir en compte que, l’any 
2014, 1,7 milions de jubilats residents a Catalunya van rebre prestacions per 
gairebé 22.230 milions d’euros, mentre que les cotitzacions dels treballadors de 
Catalunya van ser d’una mica més de 19.000 milions d’euros. Afirma que, per tant, 
l’any passat el dèficit va ascendir a prop de 3.300 milions.  

Manifesta que és cert que les persones grans pateixen grans dificultats 
econòmiques. En aquest sentit, recorda que el 2012 més de la meitat de jubilats 
reconeixien tenir problemes per arribar a final de mes. A més, remarca que les 
pensions no cobreixen només les necessitats de les persones grans, sinó que són 
el complement imprescindible per arribar a final de mes per a moltes famílies. Pel 
que fa a això, explica que un estudi del 2015 posava de manifest que 8 de cada 10 
jubilats ajudaven econòmicament els seus fills o els seus néts. Precisa que aquesta 
ajuda és molt variada, ja que la meitat d’ells donen de menjar o sopar als seus fills 
i néts i nétes, que un de cada tres els dóna una quantitat econòmica de forma 
regular, mentre que un 10% ha acollit la família del fill a casa. Assenyala que, 
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d’acord amb aquest estudi, el 45% dels pensionistes tenen uns ingressos mensuals 
inferiors a 1.000 euros al mes, i el 20% dels pensionistes fins i tot ajuda més d’un 
fill.  

 
La Sra. Capdevila manifesta que els canvis demogràfics experimentats els 

darrers anys, l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la natalitat han 
provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la 
societat. Destaca que aquesta realitat demogràfica suposa una oportunitat per 
incorporar el concepte d’envelliment actiu a les polítiques adreçades a persones 
grans. Assenyala que aquest concepte entén l’envelliment com un procés individual 
que s’estén al llarg de la vida i fa que la ciutadania arribi a la vellesa en bones 
condicions de salut, promovent la seva participació en la societat, afavorint la seva 
formació al llarg de la vida i garantint els seus drets de viure una vida activa i amb 
qualitat.  

Remarca que, tanmateix, la realitat quotidiana és diferent, ja que la crisi no 
afecta negativament la gent gran només des del punt de vista econòmic o del seu 
accés a la salut o als serveis socials, sinó que moltes persones grans s’enfronten 
inesperadament a noves formes de vulnerabilitat i es veuen també afectades per 
una angoixa profunda. Assenyala que això fa que es retirin a poc a poc de la vida 
familiar, de les activitats socials i de la participació activa en la societat, i que 
mostrin símptomes d’un major desinterès per la vida política, amb sentiments 
d’aïllament del corrent principal de la societat. Afirma que, per tant, el que hi ha en 
joc és el benestar i la dignitat d’aquestes persones, sobretot de les dones grans.  

Explica que, des del Grup Municipal d’ERC, entenen que calen mesures sobre 
l’habitatge i la millora del disseny ambiental per promoure la independència; 
l’envelliment en la comunitat i la millora de la mobilitat als espais urbans; 
l’assistència i el suport a les persones que atenen les persones grans, tot 
considerant la funció que les dones desenvolupen, i l’impuls de les tecnologies i els 
serveis de rehabilitació. Assenyala que també s’han d’abordar els problemes 
d’abandó amb serveis específics per a persones grans maltractades. En relació 
amb això, remarca que aquestes persones no disposen ni tan sols d’un telèfon de 
consulta o suport especialitzat, a diferència, per exemple, dels casos de violència 
de gènere. Explica que fa poc va assistir a un debat sobre maltractament a les 
persones grans i va quedar impressionada quan va saber que els Mossos 
d’Esquadra reben cada dia tres denúncies de persones grans maltractades. A més, 
assenyala que una enquesta diu que un 90% dels maltractats no denunciaria mai 
la família. Afirma que tot això els dóna a entendre el grau de maltractament que 
pateixen les persones grans.  

Manifesta que consideren que en el nou país que la majoria del Parlament vol 
construir les pensions de les persones grans seran prioritàries perquè al final de la 
vida la gent pugui viure amb dignitat i amb tot allò que li fa falta per ser feliç.  

 
La Sra. Benedí expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC.  
 
La Sra. Andrés afirma que el Grup Municipal del PSC donarà suport a la 

proposició. Explica que, tot i que la proposta és poc concreta, parla de moltes 
qüestions que són fonamentals per a la vida de les persones grans de la ciutat, i 
que pensen que també és bo establir un marge ampli de treball per després fer 
concrecions.  

Manifesta que entre tots han de poder garantir que Barcelona sigui una ciutat 
per a la gent gran i que això implica moltes coses, des de condicions de vida 
dignes fins a autonomia personal i llibertat personal tant en l’àmbit familiar i 
quotidià com en l’àmbit públic. Assenyala que, dins de l’àmbit més privat, cal tenir 
en compte aspectes com les condicions de l’habitatge i l’alimentació. En relació 
amb això, destaca que l’Ajuntament de Barcelona reparteix cada dia milers d’àpats 
a persones grans, i que cada vegada hi ha més menjadors per a gent gran per 
facilitar el menjar i la companyia. D’altra banda, explica que també és molt 
important tenir en compte el maltractament de les persones grans per part de les 
famílies o les persones cuidadores.  
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Afirma que coincideixen molt amb el Grup de la CUP que cal un programa 
específic per a les dones i per al maltractament de les dones grans, ja que la 
majoria de víctimes són dones que han patit maltractaments durant tota la vida i 
no ho han denunciat mai. Explica que l’únic refugi que tenen moltes d’elles és anar 
al casal de la gent gran o participar en alguna activitat més socialitzada on puguin 
sentir-se elles mateixes. En aquest sentit, opina que és molt necessari un 
programa que detecti i tracti aquestes situacions.  

Quant als «ingressos suficients» a què es refereix la proposició, assenyala que 
inclou moltes possibilitats, com evitar els copagaments, ajudar al pagament dels 
subministraments, facilitar cuidadors i cuidadores familiars per a les qüestions més 
elementals, oferir activitats socials a preus accessibles o concedir ajuts a 
l’habitatge.  

 
La Sra. Esteller destaca que el Grup Municipal del PP ha estat un dels grups que 

ha defensat més la necessitat que les persones grans tinguin la màxima autonomia 
i independència i el major benestar possible. Opina que, tanmateix, aquesta 
proposta és d’un cinisme polític extrem, tenint en compte que el Grup de la CUP no 
va plantejar cap mesura per millorar les condicions de vida de la gent gran en la 
modificació pressupostària que va facilitar amb la seva abstenció, ni tampoc en el 
seu suport a la investidura del president de la Generalitat. A més, afirma que la 
proposició no aporta res, a part de generalitats.  

Opina que el Grup del PSC també fa un exercici de cinisme polític i «dóna moltes 
lliçons» pel que fa als subministraments, quan el Govern socialista va apujar el 
65% el rebut de la llum i va deixar un dèficit tarifari de 25.000 milions d’euros 
entre els anys 2005 i 2011. Remarca que, tot i això, aquest deute no es va 
repercutir en la factura de la llum i que, amb el Govern del PP, per primera vegada 
no s’ha apujat la tarifa per sobre de l’IPC. Així mateix, assenyala que el Govern 
socialista va congelar les pensions l’any 2010 i que tota la seva política econòmica 
va generar un gran nombre de dificultats i aturats. En aquest sentit, afirma que 
molts avis han de pagar i mantenir els seus fills per culpa d’una política econòmica 
nefasta que va deixar a l’atur 3 milions de persones. Destaca que, en canvi, les 
polítiques del Partit Popular han permès crear un milió de llocs de treball. Opina 
que, per tant, a l’hora de parlar de cinisme, cal tractar també aquests temes i no 
parlar sempre en abstracte.  

 
La Sra. Pérez manifesta que el Grup Municipal de BC votarà a favor de la 

proposició perquè recull els grans reptes de la ciutat pel que fa a les persones 
grans, que formen un dels col·lectius actualment més nombrosos, més dinàmics i 
més heterogenis de la ciutat. Destaca que la gent gran de Barcelona són 
majoritàriament persones actives, autònomes i amb un gran potencial d’implicació 
en dinàmiques ciutadanes, i que estan tenint un paper molt important en les 
relacions de cura, suport, afecte i educació intergeneracional. 

Assenyala que l’increment de la població gran i d’edat més avançada i la 
creixent esperança de vida i de diversitat de persones grans els obliga a redefinir 
les polítiques públiques per donar resposta a aquestes noves realitats d’una 
manera eficaç amb serveis públics accessibles i de qualitat per fer efectiu un model 
d’envelliment actiu i saludable. Afirma que, per això, des de l’Ajuntament s’està 
treballant amb les entitats i els tècnics municipals una nova cultura de 
l’envelliment, amb una agenda municipal potent de polítiques per a la gent gran, 
amb un teixit associatiu viu, divers i compromès d’entitats de la gent gran, i amb 
un enfocament força intergeneracional.  

Assenyala que per assolir una vida digna i de qualitat a la vellesa s’han de cobrir 
les necessitats materials bàsiques, com l’alimentació, l’habitatge i la salut, però 
també les necessitats lligades a les emocions, les relacions, la formació, 
l’autoestima, la creativitat i la participació. Afirma que des del Departament de 
Gent Gran i des de Benestar Social s’aborden tots dos vessants amb programes 
amb capacitat d’atendre expectatives materials i relacionals de la gent gran. 

Manifesta que entre les noves actuacions del Govern municipal hi ha l’estratègia 
contra la feminització de la pobresa, que presentaran properament. Explica que ja 
hi ha algunes propostes adreçades a dones grans, com l’ampliació del Servei 
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d’Atenció Domiciliària, l’estudi de les necessitats de nous serveis de cura per a la 
gent gran, l’ampliació del programa Respir, algunes actuacions en l’àmbit de la 
salut i l’impuls d’una renda mínima per a dones amb especial vulnerabilitat. A més, 
recorda que en la mesura de govern que van presentar al novembre passat es 
recollia com millorar, des de la institució, els mecanismes de detecció i d’atenció a 
la violència masclista que viuen les dones grans. Remarca que tot això s’ha de fer 
de manera coordinada des dels diferents serveis, comptant també amb 
l’assessorament de les entitats de gent gran de la ciutat. Finalment, assenyala que 
a l’Ajuntament hi ha dues ponències tècniques sobre la gent gran, una sobre 
polítiques d’habitatge i l’altra sobre les noves formes d’envellir.  

 
La Sra. Rovira remarca que el Grup Municipal de la CUP va fer una abstenció a la 

modificació pressupostària que va presentar el Govern perquè en les negociacions 
no s’havia arribat als acords que haurien volgut, ja que no s’abordaven els pilars 
bàsics del model de ciutat, que per al seu grup han de ser els que han de portar a 
una transformació real dels diferents barris.  

Pel que fa a les competències de les quals parla la proposició, assenyala que es 
fa referència a polítiques municipals, a polítiques de prevenció de la violència 
masclista, a programes de conscienciació de respecte cap a la gent gran i al dret a 
la ciutat, que entenen que són competències de l’Ajuntament de Barcelona, i que 
s’insta la Generalitat a garantir uns ingressos. En relació amb això, explica que en 
la proposta inicial es parlava d’un sistema de pensions propi, però que han 
acceptat canviar-ho i posar que l’Ajuntament insti la Generalitat a garantir uns 
ingressos, entenent que la CUP Crida Constituent ja lluitarà perquè això es faci 
mitjançant un sistema de pensions propi.  

Respon a la portaveu del Grup Municipal del PP que la CUP negocia actualment 
els pressupostos de la Generalitat i que en aquesta negociació plantegen aquest 
sistema de pensions propi, alhora que també lluiten per combatre la feminització 
de la pobresa, per una nova llei de serveis socials i per diferents mesures que 
posin al centre les persones, entre elles el col·lectiu de la gent gran. Explica que, 
pel que fa a la modificació pressupostària del Govern municipal, van fer una aposta 
clara pel circuit de violència masclista i van assolir resultats que esperen que es 
desenvolupin els pròxims dies. A més, afirma que van aconseguir diferents 
qüestions que posen al centre les persones des d’una perspectiva de gènere i des 
d’una perspectiva de vida digna, i que afecten també la gent gran. Manifesta que, 
per tant, no acaben d’entendre la reflexió que s’ha fet des del Grup del PP.  

Finalment dóna les gràcies als grups que han donat suport a la proposició.  
 
La Sra. Benedí dóna pas a un segon torn de paraula per als grups que no han 

exhaurit el seu temps i volen tornar a intervenir.  
 
La Sra. Barceló expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s. Explica que, 

tot i que sovint no comparteixen amb el Grup Municipal de la CUP el model social 
de la ciutat ni l’aposta per la independència, estan d’acord amb els objectius que 
es plantegen a la proposta.  

 
La Sra. Andrés afirma que ella no dóna lliçons perquè no és mestra, però que sí 

que pot aprendre molt del que fa el Partit Popular, que remarca que ja ha utilitzat 
34.000 milions d’euros del fons de reserva de les pensions.  

 
La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa 

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

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Elaborar 

programes d’apoderament, especialment dirigits a les dones grans, perquè ells i 
elles mateixes puguin ser part activa d’aquests programes. Segon.- Garantir des 
dels ajuntaments que les polítiques municipals proporcionen unes condicions de 
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vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin d’autonomia, així com gaudir 
de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. Tercer.- Dur a terme estudis i seguiments 
continuats de les condicions econòmiques i socials en què es troben les persones 
grans i pensionistes més desfavorits. Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció 
de violència masclista vers dones grans. Cinquè.- Impulsar programes de 
conscienciació de respecte cap a la nostra gent gran que els valori com argents de 
construcció social. Sisè.- Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. Setè.- 
Instar a la Generalitat a garantir uns ingressos suficients per a les persones grans 
amb la finalitat d’assegurar una vida digna. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal C’s: 
 
11. Que, als centres educatius de titularitat pública on s’implementin els grups 

addicionals, coneguts com a "bolets", es garanteixi els recursos humans (1 tutor, 1 
tècnic i 1 monitor) i materials als equips docents dels centres educatius, i a les 
AMPAS corresponents. 

 
La Sra. Barceló explica que el Consorci d’Educació de Barcelona ha exposat la 

creació de grups addicionals, coneguts com a «bolets», a set centres educatius 
públics de Barcelona: quatre a l’Eixample, un a les Corts, un a Gràcia i un a Sant 
Martí. Assenyala que cada «bolet» implica 27 nens de 3 anys. Manifesta que 
presenten aquest prec davant els escassos recursos humans i materials dels quals 
disposen els centres educatius de titularitat municipal amb bolets. D’altra banda, 
saluda un representant de l’AMPA de l’escola Tabor que assisteix al plenari. 

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats. 
 
El Sr. Essomba afirma que el Govern de la ciutat està en contra dels grups 

addicionals, ja que considera que, d’una banda, representen el fracàs d’una 
planificació que hauria d’haver previst variacions en l’oferta, i de l’altra, són un 
símptoma de no entendre que hi ha una tendència de demanda creixent de places 
de titularitat pública. Explica que a la ciutat de Barcelona hi ha actualment 52 
grups addicionals, que arribaran a un total de 59 si s’hi sumen els 7 previstos per 
al curs proper. Remarca que això representa gairebé unes tres escoles de 
titularitat pública. Manifesta que, si bé s’ha reduït en un 40% el nombre de grups 
addicionals amb relació a l’any passat, el desig del Govern municipal és eliminar-
los completament de cara al proper curs. Finalment afirma que creuen que el prec 
és molt raonable.  

 
El Sr. Barceló agraeix l’acceptació del prec. Manifesta que celebren que el 

Govern pensi el mateix que el seu grup municipal, però que no es tracta de fer 
només afirmacions sinó també accions, tenint en compte que l’Ajuntament 
representa un 40% del Consorci d’Educació de Barcelona.  

Explica que els equips docents i les AMPA són conscients que la manca de places 
públiques no és només un problema del Govern actual, sinó que és un deute 
pendent que tenen tant l’Ajuntament com la Generalitat amb la ciutat de 
Barcelona. Assenyala, però, que les coses s’han de fer parlant i donant 
instruments, i que no és acceptable que els equips docents, les famílies i les AMPA 
no estiguin assabentats del que es farà. Afirma que és evident que no es poden 
crear centres educatius d’un dia per l’altre, però que es pot actuar d’una manera 
diferent. Manifesta que el que demanen, doncs, és que el Govern dugui a terme les 
accions oportunes i dialogui amb les AMPA per donar solucions.  

 
El Sr. Essomba afirma que el Govern municipal està en contacte directe amb les 

persones afectades. Assenyala que, per exemple, s’han reunit amb l’AMPA de 
l’escola Tabor i amb l’equip directiu d’una altra de les escoles que té un grup 
addicional per tal d’analitzar i avaluar la situació.  
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D’altra banda, explica que el 4 de maig, en el marc ordinari del Consorci 
d’Educació, van demanar l’aplicació d’un pla d’acompanyament a totes les escoles 
que el proper any tindran un grup addicional. A més, manifesta que estan 
treballant en una proposta d’increment de personal i de millora dels locals i 
equipaments. Opina que, per tant, les afirmacions que fa la Sra. Barcelona que el 
Govern no actua no estan fonamentades i segurament es deuen a la falta 
d’informació.  

 
La Sra. Benedí manifesta que s’accepta el prec.  
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
12. Instar a que l’Ajuntament de Barcelona lideri, al més alt nivell, la celebració 

del Dia de l’Associacionisme Cultural del proper 4 de juny de 2016, i que com a 
capital de Catalunya, Barcelona es comprometi a impulsar-lo a tot el país per a que 
a partir d’ara sigui, la data de referència per a gaudir de l’ampli ventall d’activitats 
que ofereixen totes les associacions culturals, així com promoure llur creixement i 
consolidació. 

 
La Sra. Capdevila recorda que el 27 de maig del 2014 el Govern de la 

Generalitat de Catalunya va declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural 
(DASC), instaurant així una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de 
les associacions que actuen en l’àmbit cultural al país. Explica que la data 
commemora el 4 de juny de 1864, quan va començar el quart festival organitzat 
per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé, que va ser 
un certamen de tres dies que va representar el moment de màxima esplendor dels 
cors catalans.  

Assenyala que el 2016 serà el segon any que se celebrarà en tots els 
equipaments associatius de Catalunya unes jornades de portes obertes, que 
enguany seran del divendres 3 al diumenge 5 de juny. Afirma que l’objectiu 
d’aquestes jornades és acostar els ciutadans als ateneus, casals, casinos, orfeons, 
esbarts, locals castellers, centres d’estudis, cases regionals o qualsevol tipus de 
seu gestionada per associats, i fer-los partícips de les diverses activitats culturals 
que s’hi desenvolupen.  

Manifesta que anteriorment la ciutat ha sabut donar mostres de complicitat amb 
el món associatiu, que destaca que és un ric entramat ciutadà sense el qual no 
s’entendria la gran vitalitat cultural de què els barcelonins i barcelonines disposen 
a tots els districtes i de la qual se senten orgullosos. Explica que es congratulen 
que l’Ajuntament col·labori també enguany amb el DASC, i que els agradaria que, 
amb el mateix esperit, Barcelona actués de cap i casal de l’associacionisme cultural 
portant aquest compromís al més alt nivell possible i liderant l’adhesió i la 
celebració del DASC a tots els municipis de Catalunya, tal com fa el seu grup polític 
des de la Diputació de Barcelona, on aquest mateix mes de maig s’aprovarà una 
declaració institucional en aquest sentit. Finalment presenta el prec. 

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada de Cultura. 
 
La Sra. Sureda afirma que l’Ajuntament ja impulsa moltes activitats en el marc 

del DASC i continuarà fent-ho. Explica que enguany l’acte inaugural del DASC se 
celebra als Lluïsos de Gràcia, i que a Barcelona es faran prop d’una trentena 
d’activitats, algunes en espais municipals, com la Casa dels Entremesos, el Castell 
de Montjuïc o el Centre Cívic Matas i Ramis. A més, assenyala que la pàgina web 
de Cultura de l’Ajuntament també difondrà totes les activitats que es faran a la 
ciutat. Conclou que aproven el prec i que exerciran aquest paper de lideratge.  

 
La Sra. Capdevila agraeix l’acceptació del prec, i demana que es faci més 

promoció de les activitats, ja que se n’assabenten les persones que tenen un cert 
lligam amb el món associatiu però no tota la ciutadania.  
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La Sra. Benedí recorda que els comissionats i comissionades no poden acceptar 

els precs.  
 
La Sra. Sureda afirma que revisaran tota la promoció que s’està fent per veure 

si poden reforçar-la. 
 
La Sra. Benedí manifesta que el prec es dona per acceptat. 
 
Es dóna per tractat. 
 
13. Que l’Ajuntament de Barcelona adapti els mitjans de comunicació municipals 

com Barcelona YouTube, la Web i BTV per a les persones amb diversitat funcional. 
 
La Sra. Benedí manifesta que l’Ajuntament de Barcelona ha de ser accessible 

per a tota la ciutadania i que, per tant, s’ha de possibilitar la plena integració en 
l’activitat de l’Ajuntament de les persones amb discapacitat auditiva o visual, de 
manera que obtinguin la mateixa informació que la resta de ciutadans i ciutadanes. 
Assenyala que, a més, cal fer efectiu el dret a la informació.  

Explica que diferents col·lectius de persones amb discapacitat visual i amb 
discapacitat auditiva els han parlat d’algunes mancances en els mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, i els han demanat que les 
retransmissions del canal YouTube siguin subtitulades a posteriori i que a la web i 
en algun programa de BTV hi hagi audiodescripció per a persones amb discapacitat 
visual. Remarca que, si volen una ciutat accessible i inclusiva, han de començar a 
donar exemple des de l’administració més propera. Tot seguit presenta el prec.  

 
La Sra. Ortiz manifesta que accepten el prec. Afirma que són conscients que hi 

ha dèficits en matèria d’accessibilitat comunicativa en els mitjans de l’Ajuntament i 
que aquesta ha de ser una de les línies estratègiques del Pla d’accessibilitat 
universal. Explica que aquesta línia estratègica té a veure amb la formació dels 
treballadors i en com conjugar la immediatesa de molts d’aquests tipus de mitjans 
amb la subtitulació i l’audiodescripció. Assenyala que precisament un dels 
obstacles amb què s’ha trobat l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és 
la falta de recursos per poder subtitular en un breu període de temps. Conclou, 
però, que estan treballant per avançar en aquest sentit.  

 
La Sra. Benedí agraeix l’acceptació del prec.  
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
14. Instar al Govern de la Generalitat a complir el mandat del Parlament i 

derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 que força un 
increment en el copagament de prestacions socials no gratuïtes a cobrir per les 
persones dependents i llurs famílies, i aprovar una nova ordre amb criteris més 
justos, com ja s’havia contemplat en ordres anteriors. Demanar al Govern de 
l’Estat que acompleixi amb el finançament de la Llei 30/2006, de 14 de desembre 
(LAPAD) estableix. 

 
La Sra. Andrés recorda que el finançament de l’atenció a la dependència és un 

model mixt que combina el finançament públic de l’Administració de l’Estat i de 
l’Administració autonòmica amb el finançament privat a càrrec del mateix 
beneficiari. Assenyala que la proporció entre el que paga l’usuari i el que paga 
l’Administració varia en funció de la capacitat econòmica del beneficiari, i que en 
principi no hauria de quedar exclosa d’aquesta atenció cap persona que la 
necessiti, ja que la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència parla del 
principi d’universalitat.  



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4049 
 

Explica que hi havia una ordre de la Generalitat de Catalunya que regulava 
l’aportació del beneficiari, però que aquesta ordre va ser modificada per l’ordre de 
22 d’abril de 2014 en el sentit que, a més de computar la renda personal del 
beneficiari, computava també el patrimoni de la persona. Manifesta que el passat 
30 de març el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució a la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies en la qual s’instava el Govern de la Generalitat a 
derogar aquesta ordre i tornar als criteris anteriors, que eren més equitatius i 
justos. Afirma que, tanmateix, el Govern de la Generalitat manté l’ordre i no ha fet 
efectiva aquesta proposició, motiu pel qual el seu grup presenta aquest prec.  

 
La Sra. Ortiz remarca que, de fet, la proposta de resolució que es va presentar 

al Parlament i es va aprovar va ser presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Afirma que, per tant, comparteixen el prec, que destaca que es fa 
ressò de la demanda que fan les entitats de persones amb discapacitat de reclamar 
el finançament a l’Estat i la derogació d’aquesta ordre, que remarca que ha 
comportat situacions abusives en el cas de moltes famílies. Explica que creuen que 
una cosa és que hi hagi una aportació de les famílies en funció de la seva capacitat 
econòmica i l’altra les situacions d’abús que es produeixen quan es determina el 
patrimoni, ja que no s’analitza cas per cas.  

 
La Sra. Andrés agraeix l’acceptació del prec. Demana que el Govern faci arribar 

als grups parlamentaris que l’Ajuntament els dóna suport per revertir aquesta 
situació, que ha significat un increment dels copagaments d’entre el 30% i el 40%.  

 
Es dóna per tractat. 
 
15. Que s’estableixin tots els mecanismes necessaris per a fer efectiva la 

protecció de l’edifici i de les pintures de Ca l’Erasme, instant a la Generalitat per 
que faci el mateix. 

 
La Sra. Andrés recorda que Ca l’Erasme és una casa palau que té un pati barroc 

d’estil tradicional català i una gran sala decorada amb pintures. Assenyala que de 
l’època destaquen altres cases semblants, com el Palau del Bisbe a Barcelona, el 
Palau de la Virreina, el Palau Moja o el Palau Palmerola. Afirma que tant l’edifici, 
que va ser construït el 1788, com el conjunt de pintures que ornamenten el saló 
principal tenen el grau màxim de protecció, ja que són un bé cultural d’interès 
nacional.  

Explica que des de fa un any l’edifici té un nou propietari, i que els propietaris 
anteriors van deixar que l’edifici arribés a un estat d’abandonament notable. A 
més, assenyala que hi ha constància que en el passat ja es van intentar arrencar 
algunes de les pintures, que estan encolades als murs. A continuació presenta el 
prec.  

 
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Cultura.  
 
La Sra. Sureda assenyala que l’edifici de Ca l’Erasme és un bé cultural d’interès 

local i el seu contingut és un bé d’interès nacional. Explica que, en principi, els 
sembla una bona notícia que s’hagi sol·licitat un permís d’obres per millorar 
l’edifici, però que, un cop plantejada la presumible intervenció arquitectònica, des 
del Districte de Ciutat Vella i des de Patrimoni de l’ICUB faran un seguiment de les 
obres, per tal de garantir la protecció tant de l’edifici com de les obres d’art que 
conté. En relació amb això, remarca que en el permís d’obres es fa constar 
expressament que no s’intervé sobre les pintures catalogades.  

 
La Sra. Andrés agraeix l’explicació de la comissionada.  
 
La Sra. Benedí demana a la Sra. Ortiz que es pronunciï sobre el prec.  
 
La Sra. Ortiz afirma que l’accepten.  
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La Sra. Benedí constata l’acceptació del prec.  
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
16. Que el Govern municipal realitzi les gestions necessàries davant la Reial 

Federació Espanyola de Futbol per tal de que la Selecció Espanyola disputi algun 
dels partits oficials classificatoris pel proper Mundial de Futbol a la ciutat o a l’àrea 
de Barcelona, preferentment el partit previst pel 2 de setembre de 2017 entre les 
Seleccions Nacionals d’Espanya i d’Itàlia. 

 
La Sra. Esteller presenta el prec. Destaca que Barcelona té una gran afició de 

persones que sempre han seguit la selecció espanyola i que es tracta que puguin 
gaudir amb normalitat d’un partit de la selecció espanyola a la ciutat. Afirma que la 
selecció espanyola no juga a la ciutat de Barcelona des del 12 d’octubre de l’any 
1975, quan va disputar un partit contra Dinamarca, i que el proper Mundial de 
Futbol representa una oportunitat per corregir aquesta anomalia.  

Recorda que el mes de setembre s’iniciarà la fase classificatòria del Mundial, i 
que la selecció espanyola, que a més és l’actual campiona d’Europa, disputarà 
partits amb Itàlia, Albània, Israel, Macedònia i Liechtenstein. Manifesta que els 
agradaria que, en concret, es disputés a la ciutat el partit contra Itàlia, que s’ha de 
jugar el 2 de setembre del 2017. 

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada d’Esports.  
 
La Sra. Carranza manifesta que el Govern municipal dóna ple suport a la 

pràctica d’aquest esport, i molt especialment a l’amateur, al popular i a l’educatiu, 
així com als clubs de la ciutat, que són els que més necessiten el suport municipal 
per continuar desenvolupant la tasca fonamental que fan als barris.  

Afirma que acceptaran el prec, però que els sembla curiós que aquesta petició 
arribi a la Comissió, perquè el més lògic és que sigui la mateixa societat civil la que 
demani aquest tipus d’esdeveniments des dels grans clubs de la ciutat i a través de 
les federacions catalana i espanyola. En relació amb això, explica que els consta 
que el Reial Club Esportiu Espanyol ha demanat a la Federació Catalana de Futbol 
que s’aculli un dels partits classificatoris per al Mundial del 2018, i que 
l’Ajuntament de Cornellà, on aquest club té el seu estadi, ha expressat el seu 
suport a aquesta petició. Manifesta que celebren i respecten aquesta iniciativa de 
Cornellà i d’un club que consideren de la ciutat i que, per tant, els donaran suport. 
A més, explica que intentaran no eclipsar la petició que se celebri un partit de la 
selecció espanyola al camp de l’Espanyol i que, en cas que es doni la possibilitat de 
celebrar algun partit a Barcelona, caldrà sobretot valorar els costos econòmics que 
l’organització d’un partit d’aquestes característiques podria comportar per a 
l’Ajuntament.  

 
La Sra. Esteller manifesta que, des del Grup Municipal del PP, sempre han donat 

molt suport a tota la promoció de l’esport, però que també pensen que 
l’Ajuntament de Barcelona ha de liderar aquelles activitats esportives que es volen 
acollir a la ciutat. Remarca que, de fet, des de l’Ajuntament es fan moltes gestions 
davant de grans organismes per tal que la ciutat sigui seu de molts 
esdeveniments. 

Explica que creuen que s’ha de corregir l’anomalia que la selecció espanyola no 
jugui a Barcelona des de l’any 1975, tenint en compte que hi ha molta gent a la 
ciutat que segueix aquesta selecció. Assenyala que és cert que també hi ha moltes 
persones que no volen que la selecció jugui a la ciutat, i opina que això es deu, 
entre altres coses, al fet que els fa por comprovar el seguiment i l’èxit que podria 
tenir un partit de la selecció espanyola a la ciutat. Torna a demanar que, si pot ser, 
s’aculli el partit que s’ha de disputar contra Itàlia.  
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La Sra. Ortiz manifesta que es coordinaran amb el Reial Club Esportiu Espanyol, 
que és qui ha presentat aquesta petició, i confirma l’acceptació del prec.  

 
La Sra. Benedí constata l’acceptació del prec.  
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
17. Quin va ser el resultat de l’avaluació de la prova pilot de formació en l’àmbit 

LGTBI dels treballadors i treballadores de les residències per a persones grans de 
titularitat municipal? Quin és el capteniment del Govern municipal per garantir els 
drets de les persones LGTBI a les residències per a gent gran? 

 
La Sra. Vila presenta la pregunta. Explica que s’estan començant a donar casos 

de persones LGTBI que, quan entren en residències, no troben prou sensibilitat per 
reconèixer la seva realitat i donar-los una atenció més personalitzada. Assenyala 
que això es va detectar en el grup de treball de les persones grans del Consell 
Municipal LGTBI, i que es va començar a treballar per resoldre aquestes situacions.  

 
La Sra. Pérez afirma que s’ha fet una avaluació sobre aquest projecte i ha estat 

molt positiva. Explica que durant el 2015 es va fer formació a treballadors i a 
treballadores sobre la qüestió que es planteja, que va anar a càrrec de la Fundació 
Enllaç, reconeguda per la seva activitat amb gent gran i LGTBI. Assenyala que es 
va establir un conveni amb aquesta entitat, que actualment està en tràmit de 
renovació per tal de donar continuïtat a aquesta formació. Manifesta que també 
s’està avaluant amb ells el projecte per unificar els continguts de la formació i per 
veure quins seran els següents espais on es durà a terme.  

Assenyala que, si bé hi ha pocs residents del col·lectiu LGTBI segons l’avaluació 
que s’ha fet, aquest tipus de formació trenca estereotips i ha tingut una bona 
valoració. A més, explica que pensen que és dins del Pla LGTBI on s’ha de 
desenvolupar específicament quines seran les següents formacions. Afirma que fins 
ara s’han aplicat a dos equipaments, els apartaments tutelats Pau Casals i la 
residència Parc del Guinardó.  

 
La Sra. Vila demana que, si ja es disposa de les conclusions de l’avaluació, es 

facin arribar als grups municipals o es presentin a la Comissió.  
 
Es dóna per tractada. 
 
18. Quin és el capteniment del Govern municipal en relació als locals que cal 

cedir a la Casa de la Sardana i a l’Ateneu Enciclopèdic, que s’havia acordat que 
s’instal·lessin als espais situats al carrer Reina Amàlia, carrer Carretes i al carrer 
Doctor Aiguader? 

 
El Sr. Ciurana destaca que el món de l’associacionisme forma part de la societat 

catalana com un dels elements que la cohesionen, que li donen força i que sovint 
ha fet tasques de suplència davant la inexistència d’institucions públiques pròpies. 
Manifesta que, des de la constatació col·lectiva del pes de l’associacionisme i de la 
necessitat de proveir les associacions que treballen a la ciutat i al país d’una 
estructura que els permeti fer la seva feina, les diferents administracions han 
procurat dotar-les d’aquesta estructura. Assenyala que, en aquest sentit, hi havia 
dues associacions que estaven en un punt de maduració important perquè 
l’Ajuntament els cedís un espai: la Coordinadora Sardanista de Catalunya, a la qual 
s’havia decidit cedir uns baixos municipals al carrer Doctor Aiguader, i l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular, al qual s’havia decidit cedir dos espais, un al carrer Carretes i 
un altre al carrer de la Reina Amàlia. Tot seguit formula la pregunta.  
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La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada de Cultura. 
 
La Sra. Sureda explica que el projecte per establir a Barcelona la Casa de la 

Sardana els sembla realment interessant, però que, atesa l’elevada inversió 
econòmica que el projecte inicial requereix a l’espai del Doctor Aiguader, de 
moment no poden confirmar ni la seva realització ni el calendari executiu. Afirma 
que estan analitzant altres alternatives perquè la Coordinadora Sardanista tingui 
un espai, que creuen que és molt necessari.  

Quant a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, manifesta que des del Districte de Ciutat 
Vella s’està treballant conjuntament amb l’entitat per encaixar aquesta necessitat 
en el marc de la disponibilitat de locals existents, tenint en compte les necessitats 
globals que hi ha a tot el territori. A més, assenyala que, tot i que es coneixia 
l’existència d’un compromís oral, no hi havia cap document vinculant que deixés 
establertes les condicions de la cessió ni el seu emplaçament. Afirma que, tot i 
això, la voluntat del Govern és trobar una solució que permeti que l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular pugui disposar de seu estable, igual que en el cas de la 
Coordinadora Sardanista.  

 
El Sr. Ciurana pregunta si ha de concloure que tant la Casa de la Sardana com 

l’Ateneu Enciclopèdic Popular no s’establiran als llocs on s’havia previst, que no 
s’han trobat espais alternatius i que no s’ha determinat un calendari.  

 
La Sra. Sureda respon que en el cas de l’Ateneu Enciclopèdic Popular no n’està 

segura, perquè això s’està analitzant des del Districte de Ciutat Vella. Pel que fa a 
la Casa de la Sardana, remarca que l’anunci d’establir-ne la seu al carrer Doctor 
Aiguader es va fer poc més de dos mesos abans de les eleccions i requereix una 
inversió d’un milió d’euros. Afirma que ara mateix no poden confirmar si 
s’instal·larà en aquest espai, però sí que poden dir que estan buscant altres 
alternatives.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal C’s: 
 
19. Quin és el capteniment del Govern municipal davant la construcció de l’IES 

Angeleta Ferrer? 
 
La Sra. Barceló manifesta que presenten aquesta pregunta davant la necessitat 

de places de titularitat pública als instituts d’educació secundària a la ciutat de 
Barcelona, i en concret a la Dreta de l’Eixample. Tot seguit formula la pregunta.  

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats. 
 
El Sr. Essomba afirma que el dèficit de places de titularitat pública al districte de 

l’Eixample és històric, i que aquest any s’ha tornat a reflectir, ja que hi havia una 
oferta inicial de 423 places de secundària, mentre que la demanda ha estat de 475 
places. Remarca que es tracta d’una xifra important, tenint en compte el nombre 
important d’escoles concertades que hi ha al districte.  

Manifesta que el Govern municipal està a favor que es reprengui el projecte de 
l’Institut Angeleta Ferrer, i que així ho ha exposat en el marc del Consorci 
d’Educació i ho manifestarà en el ple específic sobre planificació educativa que es 
farà al llarg de l’any en aquest marc. Explica que també ho van reclamar a 
principis del mes de febrer a la consellera Meritxell Ruiz en una reunió ordinària 
entre el Govern municipal i la Conselleria d’Ensenyament. 

 
La Sra. Barceló manifesta que celebren que el Govern municipal estigui a favor 

de la construcció d’aquest institut. Assenyala que, mentre que a l’Eixample 
Esquerra s’ha creat l’Institut Viladomat, tot i que en barracons, a l’Eixample Dreta 
hi ha el solar però no l’institut que s’havia promès. Explica que, per exemple, els 
nens que finalitzen la primària a l’escola Tabor hauran d’anar a l’IES Balmes o a 
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l’IES Juan Manuel Zafra, quan seria més convenient que anessin a un centre més 
proper a casa seva, tenint en compte que només tenen 12 anys.  

Demana que no torni a passar el mateix que amb governs anteriors, quan, per 
exemple, en el Consell de Barri del 2008, la regidora del Districte va adoptar el 
compromís que aquest institut començaria a funcionar l’any 2011.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
20. Quants desnonaments s’han produït en habitatges públics i en habitatges 

privats (especificant quants de titularitat municipal, d’altres administracions i de 
titularitat privada) a la ciutat de Barcelona des de l’1 de juliol de 2015 fins a dia 
d’avui, detallat per mesos, i quines han estat les raons? 

 
La Sra. Esteller presenta la pregunta, i manifesta que també volen saber si s’ha 

aturat algun desnonament per l’acció que ha fet l’Ajuntament de Barcelona; quants 
s’han aturat definitivament i quants no, i quines solucions s’han donat a les 
famílies després de produir-se els desnonaments.  

 
El Sr. Montaner assenyala que es referirà primer als processos de desnonament 

de pisos privats i després als de pisos públics del Patronat.  
Informa que entre l’1 de juliol del 2015 i el 9 de maig del 2016 hi ha hagut 

1.466 casos de famílies vulnerables amb data de desnonament, la major part dels 
quals s’han negociat i s’han pogut resoldre, excepte 340, en els quals s’ha arribat 
al procés de desnonament. Assenyala que això suposa una mitjana d’uns 30 
desnonaments al mes. Explica que, d’aquests 340 desnonaments, en 50 casos els 
habitatges ja estaven buits en el moment de l’execució, 33 van tenir un 
allotjament temporal a través de Serveis Socials, 115 van entrar a la Mesa 
d’Emergència, 2 van subscriure un contracte de lloguer social en un altre 
habitatge, 110 van trobar una solució a través de mediació i ajuts, 19 van trobar 
una solució pròpia en el context familiar, 9 eren recuperació de claus d’habitatges 
de protecció social, i hi ha 2 casos dels quals no es té informació.  

Manifesta que entre l’1 de juliol del 2015 i el 12 de maig del 2016 s’han donat 
27 desnonaments efectius executats a instàncies del Patronat Municipal de 
l’Habitatge, dels quals en 26 casos només es tractava de recuperar les claus. 
Assenyala que en el moment del llançament 26 pisos estaven buits i només un 
estava ocupat. Explica que en aquest darrer cas hi havia un informe favorable del 
Patronat Municipal de l’Habitatge conforme els ocupants no tenien dret a estar en 
aquest pis.  

 
Afirma que, per tant, es pot dir que no s’han pogut aturar 340 desnonaments de 

pisos privats, però que les persones afectades sempre han estat reallotjades. Pel 
que fa als habitatges públics, manifesta que no es pot permetre que es donin 
situacions irregulars i per això estan fent un pla d’inspeccions. Remarca que cal 
actuar amb rigor en el cas de persones que no mereixen tenir un pis públic, com 
ha estat el cas d’una família, perquè es tracta d’un dret que tenen altres persones 
que estan en situació de vulnerabilitat.  

 
La Sra. Esteller explica que creuen que es manté la mateixa tendència que al 

2013 pel que fa als desnonaments tant públics com privats, de manera que el nou 
Govern no ha aportat cap valor a l’hora d’evitar els desnonaments que tenen lloc a 
la ciutat.  

Pregunta en quantes de les resolucions de desnonament per negociació ha 
intervingut directament l’Ajuntament, i quantes s’han resolt gràcies al codi de 
bones pràctiques, tenint en compte que l’aplicació d’aquest codi ha frenat 30.000 
desnonaments a tot Espanya. D’altra banda, assenyala que el Sr. Montaner no ha 
acabat d’especificar quants llançaments s’han pogut aturar gràcies a l’acció de 
l’Ajuntament.  
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El Sr. Montaner afirma que en la major part dels 1.466 casos que ha esmentat 
han intervingut els Serveis Socials de l’Ajuntament.  

 
La Sra. Esteller demana la xifra concreta. 
 
El Sr. Montaner manifesta que no pot donar aquesta xifra, però que ha estat en 

la major part dels casos, dels quals només s’han executat 340. Afirma que han 
intervingut en tots aquests 340 casos per trobar una solució i per reallotjar les 
persones afectades. D’altra banda, explica que creuen que sí que s’ha produït un 
canvi a la ciutat pel que fa a aquesta qüestió, ja que han reduït molt el nombre de 
desnonaments que es fan efectius i han garantit el reallotjament quan no s’ha 
pogut evitar el desnonament.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
21. Segons el contingut del conveni, la Fundació AGBAR percebrà algun tipus de 

contraprestació que li impliqui un lucre, ja sigui econòmic o de titularitat d’algun 
dret real sobre els terrenys d’aquesta sèquia? En aquest conveni s’hi conté alguna 
previsió de privatització dels terrenys del Rec Comtal? 

 
La Sra. Rovira explica que aquest mes es va publicar la notícia que el Servei 

d’Arqueologia de l’Ajuntament havia signat un tercer conveni amb la Fundació 
AGBAR amb l’objectiu de conservar els vestigis de la sèquia medieval anomenada 
Rec Comtal. Assenyala que, segons la nota de premsa publicada al web d’Aigües 
de Barcelona, aquest conveni permetrà recuperar 22 zones del traçat del Rec 
Comtal, així com realitzar activitats divulgatives i culturals entorn d’aquesta 
sèquia. Tot seguit formula la pregunta.  

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada de Cultura.  
 
La Sra. Sureda manifesta que, efectivament, aquest mes es va signar el conveni 

que dóna continuïtat a un treball que ja fa dos anys que es du a terme. Explica 
que, en virtut del conveni, la Fundació AGBAR es compromet a realitzar una 
aportació econòmica de 50.000 euros a favor de la Fundació Barcelona Cultura i 
que l’única contraprestació prevista és la que fa referència a la difusió que les dues 
parts puguin fer d’aquesta col·laboració a través de la identificació de la Fundació 
AGBAR com a col·laboradora del projecte i la utilització de la imatge corporativa o 
el logotip d’aquesta fundació en la difusió del projecte. Afirma que, per tant, en 
cap cas es preveu que la Fundació AGBAR rebi cap tipus de contraprestació 
econòmica ni de titularitat de drets reals sobre els terrenys. Diu a la Sra. Rovira, 
que si vol, els poden facilitar el conveni.  

 
La Sra. Rovira demana que els facin arribar el conveni, i opina que seria bo 

informar els grups dels convenis que se signen.  
 
Es dóna per tractada. 
 
22. Quina és la posició del Govern respecte aquestes reivindicacions i com 

actuarà d’acord amb el que se’ls hi va dir en un inici a aquestes treballadores de la 
cultura? 

 
La Sra. Rovira saluda les persones que treballen com a estàtues humanes que 

són presents a la sala. Explica que, tenint en compte que l’Associació d’Estàtues 
Humanes treballa per les reivindicacions del patrimoni cultural immaterial de la 
Rambla, per unes condicions laborals dignes i per plantejar una nova proposta 
normativa pel que fa al projecte d’autogestió del patrimoni cultural immaterial de 
la Rambla de Barcelona, volen saber quin futur tenen aquests artistes amb la 
implementació del Pla Cor. Assenyala que aquest Pla preveu que aquestes 
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persones treballin sense llicència de Cultura i des de les deu del matí fins a les 
dotze de la nit, i no els permet posar imatges per a l’aportació econòmica 
voluntària. 

 
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Cultura.  
 
La Sra. Sureda saluda les persones del col·lectiu d’estàtues humanes. Assenyala 

que la normativa que regula l’activitat de les estàtues humanes és una normativa 
del Districte que els permet dur a terme la seva activitat a la Rambla de Santa 
Mònica, i que ja ha transcorregut el termini de pròrroga per a l’obtenció de la 
llicència d’ocupació de la via pública i, per tant, cal revisar la normativa. Destaca 
que el més important és que és un procés que s’està duent a terme en 
col·laboració amb els mateixos treballadors i treballadores de la Rambla.  

Explica que el passat dia 5 de maig les persones d’aquest col·lectiu que tenen 
llicència es va reunir amb tècnics del Districte de Ciutat Vella, i que des del 
Districte se’ls va proposar una modificació de la normativa per tal de fer-la més 
flexible, així com una modificació dels criteris de selecció de cara a la convocatòria 
del nou concurs. Afirma que en aquesta reunió també es va acordar obrir un 
termini, que finalitza el proper 31 de maig, perquè el col·lectiu pugui fer propostes, 
que el Districte debatrà tant des del punt de vista tècnic com polític. Manifesta 
que, així mateix, el Districte es va comprometre a fer la publicació inicial del nou 
concurs després de la temporada d’estiu, en què hi ha més feina, que inclourà el 
preceptiu període d’al·legacions previ a l’aprovació final.  

 
La Sra. Rovira remarca que el fet que es facin reunions no vol dir que s’estigui 

arribant a acords, ja que saben que hi ha hagut moltes negatives a reunir-se amb 
aquest col·lectiu per part del Govern. A més, assenyala que el Govern ha mostrat 
la voluntat, també al Districte de Ciutat Vella, d’adoptar el Pla Cor, que recorda 
que fa que aquests artistes continuïn treballant amb llicència de venedors 
ambulants i no tinguin una llicència pròpia de Cultura, que no puguin posar 
imatges per a l’aportació econòmica voluntària i que facin horaris inassumibles per 
a persones que treballen amb el seu cos. Manifesta que, en aquest sentit, esperen 
que el Govern reconsideri la seva posició, i més tenint en compte que el Grup de 
BC recollia en el seu programa les reivindicacions d’aquest col·lectiu d’artistes.  

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
23. Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a aquesta 

Comissió en data 19 d’abril de 2016 amb el contingut següent: La Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- L’Ajuntament de Barcelona 
manifesta el seu rebuig a la LOMCE, per ser una llei que limita la participació dels 
diversos sectors de la comunitat educativa, que dóna cobertura jurídica a las 
segregació de l’alumnat en funció del seu sexe, que estableix un sistema 
d’avaluació orientat a la competitivitat entre centres i famílies, introdueix formes 
de gestió privada tot jerarquitzant les relacions laborals dintre dels centres 
educatius i que qüestiona el model d’immersió lingüística. Segon.- L’Ajuntament de 
Barcelona denunciarà qualsevol actuació administrativa o jurídica que limiti o 
sancioni les famílies amb fills i filles matriculats en edat obligatòria, a causa de 
l’exercici dels seus drets de participació en el sistema educatiu, d’accés en 
condicions d’igualtat als centres escolars, i d’elecció de model educatiu. Tercer.- 
L’Ajuntament de Barcelona donarà suport a totes les iniciatives i organitzacions 
que promoguin un debat ciutadà sobre la LOMCE des de la participació democràtica 
i el respecte a totes les posicions. En aquest sentit recolzem el dret de les famílies 
a l´objecció de consciència i a manifestar activament el desacord amb un sistema 
d´ avaluació que cataloga els centres escolars. Quart.- L’Ajuntament de Barcelona 
instarà a la Generalitat de Catalunya perquè aturi d’immediat l’aplicació de la 
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LOMCE ja que la majoria social i política del país hi està en contra. Per això instem 
a respectar el dret de les famílies o membres de la comunitat educativa a 
manifestar el seu rebuig sense cap tipus de sanció administrativa i/o judicial. 
Cinquè.- L’Ajuntament de Barcelona proclama solemnement que no s’acollirà en 
cap cas a l’aplicació de l’article 116.8 de la LOMCE, que permet que les 
administracions educatives puguin convocar concursos públics per a la construcció 
i gestió de centres concertats sobre sòl públic dotacional, en tot el terme municipal 
del qual n’és competent. Sisè.- Comunicar els acords al Consell Escolar de 
Barcelona així coma l’Institut Educació de Barcelona això com a tots els centres 
educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, al 
Consell Comarcal, a la Diputació o al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de 
Educación. Setè.- L’Ajuntament vetllarà en la mesura del possible posar a 
disposició de les famílies que vulguin exercir el seu dret a manifestar el seu 
desacord amb la LOMCE espais municipals amb servei de monitoratge, per tal de 
facilitar la conciliació, en el cas que duguin a terme les seves reivindicacions. 

 
La Sra. Rovira manifesta que volen fer el seguiment de la proposició que van 

presentar el mes passat sobre les proves de la LOMCE que van realitzar a 
Barcelona els i les alumnes d’entre tercer i sisè de primària. Explica que els 
interessa que se’ls respongui al punt tercer de la proposta, que diu que el Govern 
donarà suport al dret de les famílies a l’objecció de consciència i a manifestar 
activament el desacord amb un sistema d’avaluació que cataloga els centres 
escolars, i al setè punt, que diu que l’Ajuntament vetllarà, en la mesura del 
possible, per posar a la disposició de les famílies que vulguin exercir el seu dret a 
manifestar el seu desacord amb la LOMCE espais municipals amb servei de 
monitoratge, ja que són coses que els consta que no s’han fet. Demana quina 
avaluació fa el Govern en general de la proposició i dels acords que es van 
adoptar, i per què no s’han pogut complir.  

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.  
 
El Sr. Essomba manifesta que no tenen res a dir amb relació al primer punt de la 

proposició, més enllà que es manté el suport a la declaració. Afirma que, amb 
relació al segon punt de la proposició, no els consta de manera oficial ni oficiosa 
cap denúncia en aquest sentit i, per tant, no han actuat. Quant al tercer punt, 
explica que han tingut converses amb la Xarxa d’Escoles Insubmises i que també 
volen plantejar aquest tema en el marc del Consell Escolar Municipal. Manifesta 
que, en relació amb el quart i el sisè punt, relatius a la informació, estan pendents 
de l’enviament d’una carta a les persones i a les organitzacions corresponents en el 
termini màxim d’un mes. Finalment, explica que el cinquè i el setè punt estan 
subjectes a dos informes jurídics que han sol·licitat per tal de conèixer la viabilitat 
d’aquestes dues propostes, atès que l’aplicació del cinquè punt podria entrar en 
col·lisió amb l’article 49 del Reglament del patrimoni dels ens locals, i que 
l’aplicació del setè punt podria entrar en conflicte amb la competència municipal de 
vigilància de l’escolaritat obligatòria.  

 
La Sra. Rovira manifesta que vol deixar palès que no s’han complert els acords 

que es van adoptar.  
 
El Sr. Essomba afirma que la voluntat del Govern és complir els set acords, però 

que el poc temps de què han disposat i la coincidència amb els fets que han tingut 
lloc durant els mesos d’abril i maig en l’àmbit de l’educació no han permès fer-ho. 
Manifesta que, tot i això, esperen i desitgen poder fer-ho de cara al curs vinent.  

 
Es dóna per tractada. 
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaració Institucional 
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24. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Reafirmar el 
reconeixement del valor que ha tingut al llarg de més d’un segle, i té encara avui, 
l’obra de Pau Casals (1876-1973), de dimensió universal i plenament exemplar, 
enriquidora i vigent, culturalment i humana, per a Barcelona, Catalunya i el Món. 
Segon.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, que recull la petició de la 
Fundació Pau Casals i de les entitats musicals de la ciutat que li donen suport -
L’Auditori, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, l’Escola Superior de 
Música de Catalunya, el Consevatori Municipal de Música de Barcelona i el 
Conservatori Superior de Música del Liceu-, acorda instituir la "Diada Pau Casals - 
Ciutat de Barcelona / Pablo Casals Day - Barcelona" el 16 de juny de cada any, 
oberta a totes les persones que fan de la música una part important de la seva 
vida, a totes i tots els barcelonins, amb especial atenció a les joves generacions. 
Tercer.- Donar suport a l’organització d’aquesta Diada amb un programa que 
contempli la commemoració del reconeixement de la ciutat de Barcelona a Pau 
Casals, la participació popular en el record de la seva dimensió musical i humana, 
l’exaltació de la música com a llenguatge universal i la projecció de Barcelona com 
a ciutat de la música i la pau. 

 
La Sra. Sureda llegeix els acords de la declaració institucional. 
 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el 

vot favorable de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. 
Puigcorbé expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable 
del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa 
el vot favorable de la CUP. S’aprova. 

 
25. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Mostrar 

l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Dia Internacional contra la homofòbia, la 
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, tot reconeixent el dret de totes les persones a 
viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva. Segon.- Expressar el nostre 
rebuig vers qualsevol mostra de discriminació o acte violent cap a les persones per 
raó d’orientació sexual o identitat de gènere, i reafirmar el compromís assolit al 
Plenari del mes de gener per tal que l’Ajuntament es personi com a acusació en 
aquells casos de LGTBFòbia que es produeixin a la ciutat. Tercer.- Promoure el 
desenvolupament d’un model de salut i sanitat no patologitzant. Quart.- Treballar 
per completar el desplegament de la Llei 11/2014 per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar la homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia amb la voluntat de donar-li compliment i garantir els drets 
de les persones LGTBI a la ciutat de Barcelona. Cinquè.- Fer arribar aquesta 
Declaració Institucional a les entitats del col·lectiu LGTBI i al Parlament de 
Catalunya. 

 
La Sra. Benedí dóna la benvinguda als membres del col·lectiu LGTBI que els 

acompanyen. Tot seguit llegeix els acords de la declaració institucional. 
 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Fandos expressa el 

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

 
26. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda adherir-se a la 

commemoració del dia mundial sense tabac promogut per la OMS, i en aquest 
sentit es compromet a: a) Conscienciar als barcelonins sobre el problema que 
representa per a la salut el consum de tabac. b) Propiciar actuacions per a la 
prevenció i control del tabaquisme. c) Promoure accions per fomentar l’empaquetat 
neutre del tabac. d) Donar suport a la societat civil en totes aquelles accions 
dirigides a assolir l’empaquetament neutre. 

 
La Sra. Esteller llegeix la declaració institucional. 
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La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Fandos expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció 
de la CUP. S’aprova. 

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

14.02 h. 
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Comissió d'Economia i Hisenda 
 

Acta de la sessió extraordinària de 17 de maig de 2016, aprovada el 21 de 
juny de 2016 

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

2016, s'hi reuneix la Comissió d'Economia i Hisenda en sessió extraordinària, sota 
la presidència de la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. 
i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Sònia 
Recasens Alsina, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra López, Alfred Bosch i 
Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras 
Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam 
Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secreterari general i que certifica. 

 
També hi és present el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 
 
Excusen la seva absència la Ima. Sra. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, 

Maite Fandos Payà i Jaume Ciurana i Llevadot. 
 
S'obre la sessió a les 16.06 h. 
 
Part d’impuls i control 
 
Proposició / Declaració de Grup 
 
Única.- La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Que l’àrea de Consum 

s’integri a l’àrea de Comerç i Mercats. 2. Que el Govern municipal apliqui el Pla 
d’Impuls i Suport al Comerç 2013-2016, i comenci a treballar amb la pròrroga i 
revisió del mateix, fent que aixequi el mateix consens amb el sector i grups 
municipals i presentant-lo en aquesta Comissió. 3. Que el Govern municipal 
executi el Pla Estratègic de Mercats, establint un calendari i un pressupost de 
remodelacions de mercats. 

 
El Sr. Blasi exposa que el Grup de Convergència i Unió va sol·licitar la celebració 

d’una sessió extraordinària de la Comissió d’Economia i Hisenda per evidenciar el 
que entén que ha estat una política erràtica i errada del govern de Barcelona en 
Comú en els àmbits del comerç, del consum i dels mercats de la ciutat, àmbits que 
considera estratègics i sensibles, i en els quals el govern no ha manifestat 
confiança en els onze mesos del seu mandat. 

En segon lloc, afirma que presenten aquesta iniciativa amb una voluntat 
propositiva per tal que el govern recuperi el Pla d’impuls i suport al comerç 2013-
2016 i el Pla estratègic de mercats 2015-2025, i que la implantació d’aquestes 
polítiques es faci de forma conjunta amb els grups municipals i amb els sectors 
implicats, tal com es va fer durant el mandat anterior. En aquest sentit, recorda 
que aquests plans també van comptar amb el consens del Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, grup que forma 
part del govern actual. 

A continuació, comenta que en la darrera i única reunió celebrada del Consell 
Ciutat i Comerç pràcticament es va debatre sobre el Pla d’actuació municipal i es 
va obviar, per tant, l’existència del Pla d’impuls i suport al Comerç. De la mateixa 
manera, afirma que en la darrera reunió del Consell Rector de l’Institut Municipal 
de Mercats es va palesar que les polítiques del govern municipal en aquest àmbit 
segueixen una deriva sense rumb. 

En aquest context, destaca que hi ha hagut temes cabdals que han generat 
polèmica, com ara els horaris comercials –tant per la decisió final com pel procés 
participatiu–, el comerç emblemàtic, la venda ambulant il·legal o la campanya de 
Nadal, en els quals critica l’absència de la Regidoria de Comerç. També qüestiona 
que s’intenti canviar el rumb sense consens pel que fa a les remodelacions dels 
mercats de l’Abaceria i de Sant Antoni. D’altra banda, recorda que des de l’inici del 
mandat el Grup de Convergència i Unió ha demanat que es tornin a unificar els 
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àmbits de consum i comerç, i en aquest sentit remarca la importància i la 
necessitat de la Fundació Barcelona Comerç, institució que va ser la primera a 
instaurar un defensor del consumidor. 

Finalment, comunica que han arribat a una transacció que millora 
substancialment la proposició i que demana que es faci una revisió o una nova 
redacció del Pla de comerç, però que continuï comptant amb el consens del sector i 
dels grups municipals. I es mantenen els dos punts de la proposició original, que 
demanen, d’una banda, la integració de l’àmbit de consum a les àrees de comerç i 
de mercats, i, de l’altra, l’execució del Pla estratègic de mercats amb l’establiment 
d’un calendari d’execució i l’aprovació dels pressupostos de remodelació. 

 
La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Assenyala que 

durant la sessió ordinària es parlarà a bastament del comerç a la ciutat de 
Barcelona, sector que el seu grup sempre ha considerat important i estratègic. En 
aquest sentit, indica que Barcelona té un teixit comercial potent, malgrat que 
molts barris han perdut bona part de l’activitat comercial a causa de la crisi 
econòmica. Per aquesta raó, en diverses ocasions han presentat iniciatives per 
impulsar plans de dinamització comercial als barris i recuperar aquest teixit. 
Assegura, però, que aquest objectiu no es podrà assolir si aquestes accions no van 
acompanyades d’incentius a l’emprenedoria. Així, doncs, considera que la 
proposició és adequada i anuncia que comentaran amb més detall algunes de les 
propostes que es presenten quan es faci el balanç del pla estratègic de comerç, 
que finalitza aquest any. 

Tot seguit, considera que és evident la necessitat d’un nou pla de comerç i que 
el govern ha de donar més suport als mercats municipals. També creu que per al 
govern actual el comerç no ha estat una prioritat, com ho demostra el malestar de 
les organitzacions de comerciants per les decisions que ha pres sobre els horaris 
comercials, sobre la campanya de Nadal o sobre la venda ambulant il·legal. 

Malgrat que el seu grup considerava que no calia celebrar una reunió 
extraordinària per parlar sobre aquesta qüestió, atès que a la sessió ordinària es 
parlarà a bastament de les necessitats del comerç de Barcelona, anuncia el vot 
favorable del seu grup a la proposició. 

 
La Sra. Capdevila també opina que no calia fer una sessió extraordinària per 

debatre aquesta qüestió perquè durant la sessió ordinària posterior es parlarà molt 
sobre el comerç de la ciutat. Malgrat això, el seu grup a grans trets comparteix les 
demandes de la proposició, si bé amb matisos. 

En primer lloc, veuen lògic que l’Àrea de Consum s’integri a l’Àrea de Comerç, 
com de fet ja passava a l’inici del mandat, quan aquest àmbit depenia del 
Comissionat de Comerç i no d’Economia Social i Solidària. Així, pensa que durant 
aquest mandat la distribució d’algunes àrees ha estat una mica estranya i en 
alguns casos decebedora perquè ha suposat la desaparició de regidories que 
sempre havien tingut un perfil propi. Tanmateix, no vol centrar el debat en 
l’organització interna del govern, sinó en les polítiques que desenvolupa. En el cas 
de consum, doncs, creu que s’han de potenciar l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor i la Junta Arbitral de Consum per tal de garantir els drets dels 
ciutadans davant de les empreses i afavorir la resolució de conflictes mitjançant la 
mediació. 

Pel que fa al Pla d’impuls i suport al comerç, creu que és evident que, un cop 
finalitzat el període de vigència, s’ha de revisar o se n’ha d’elaborar un de nou que 
permeti renovar els objectius i fixar les polítiques dels propers anys en matèria de 
comerç. 

Quant al Pla estratègic de mercats, assenyala que és vigent fins a l’any 2025 i 
cal continuar impulsant-lo amb els objectius de renovació i modernització. En 
aquest sentit, indica que a la darrera reunió del Consell Rector de l’Institut 
Municipal de Mercats es van aprovar les remodelacions dels mercats de la Vall 
d’Hebron, del Bon Pastor i de Sant Andreu, la finalització de la reforma del mercat 
de Sant Antoni i el projecte de reforma del mercat de l’Abaceria. Precisament pel 
que fa a aquest darrer, diu que el seu grup està preocupat per la paràlisi actual del 
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projecte i demana al govern que posi fil a l’agulla en aquesta renovació necessària 
i reclamada pel mercat mateix. 

Per acabar, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
La Sra. Ballarín discrepa del primer punt de la proposició, que demana la 

integració de l’Àrea de Consum en l’Àrea de Comerç i Mercats, atès que en aquests 
moments s’està negociant un acord entre el Grup Socialista i el Grup de Barcelona 
en Comú que preveu una organització municipal en què aquestes àrees estarien 
separades, raó per la qual no hi poden donar suport. 

Pel que fa als punts 2 i 3, tot i que comparteix molts aspectes de fons, com ara 
la necessitat de renovar l’impuls al comerç i la remodelació dels mercats, creu que 
aquesta proposició no és la millor manera de plantejar aquest impuls, malgrat que 
la transacció que s’ha acceptat s’acosta més al plantejament que fa el seu grup 
sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, indica que han presentat una proposició 
precisament sobre el futur pla d’impuls i suport al comerç de la ciutat de 
Barcelona. Així, considera que cal fer un veritable pla estratègic, tal com ja va fer 
Convergència i Unió l’any 2013, i no solament una pròrroga o una revisió del que 
hi ha vigent. Matisa, però, que això no implica començar de zero, perquè moltes 
polítiques públiques són patrimoni del sector del comerç, de l’ajuntament i de la 
ciutat, ni tampoc pensar que qualsevol temps passat va ser millor, sinó que hi ha 
un punt intermedi. Per tant, pensa que cal fer una avaluació dels punts forts i dels 
punts febles del Pla de suport al comerç 2013-2016 i, de les conclusions que se’n 
treguin, fer un nou pla que tingui com a horitzó l’any 2020. En tot cas, està d’acord 
que aquest nou pla ha de comptar amb el consens del sector, de la societat i dels 
grups municipals. D’altra banda, assenyala que cal un cert temps per elaborar 
aquest pla perquè pensa que és contradictori cercar el consens i pretendre que el 
pla es presenti immediatament. 

Pel que fa als mercats, opina que el Pla estratègic de mercats és un bon punt de 
partida, però aquells que són presents a l’Institut Municipal de Mercats poden 
veure com evolucionen els projectes de remodelació, els pressupostos, el calendari 
i les complicacions tècniques que sorgeixen sovint. Per tant, creu que les novetats 
o els nous calendaris han d’estar plenament justificats. En aquest sentit, afirma 
que s’han de tenir en compte qüestions importants, com les inversions municipals i 
que els projectes s’implementin tal com estan marcats o de la manera més propera 
possible. 

Per totes aquestes raons, anuncia que el seu grup no pot donar suport a la 
proposició. 

 
El Sr. Mulleras exposa que en aquesta sessió ordinària posterior es tractaran 

molts temes de comerç i dubta si és una casualitat o una causalitat produïda per 
aquesta comissió extraordinària, la qual pot haver generat un al·luvió de propostes 
del govern municipal i de la futura regidora amb relació al Pla de comerç. 

Afirma que el comerç és un sector econòmic clau per a Barcelona, que genera el 
14 % del PIB de la ciutat i ocupa 140.000 treballadors, raó per la qual és un motor 
tant des del punt de vista econòmic com també de benestar social, per a la 
dinamització i la vertebració de l’espai urbà i per a la cohesió dels barris. Indica 
que concretarà les propostes del seu grup relatives al comerç quan valorin el Pla 
d’impuls i suport al comerç, però d’entrada afirma que el govern, amb les mesures 
que implementa, està apagant aquest motor a què es referia anteriorment i tant el 
govern com l’alcaldessa Colau s’han convertit en un fre per al comerç de 
Barcelona. Malgrat que potser sigui anecdòtic, però també simptomàtic, recorda 
que durant el primer any de mandat hi haurà hagut tres responsables diferents de 
l’àmbit del comerç a l’ajuntament: primer un comissionat, després un regidor i 
properament una regidora. Entén que tots aquests canvis no són positius. 

Seguidament, comenta que han presentat una transacció per tal d’elaborar un 
nou pla o bé prorrogar o actualitzar el pla vigent, perquè aquest arriba a la seva fi i 
cal que es faci una planificació amb noves polítiques de comerç, necessàries per a 
aquest sector, sobre la base del consens, la transversalitat i la concreció. 

El Grup Popular entén que el comerç pateix problemes importants, com la 
pressió fiscal elevada, la burocràcia, la pluralitat excessiva en el moviment 
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comercial, tant en l’associat com en el no associat, el top manta, i d’altres que, 
sense ser exclusius d’aquest sector també l’afecten, com la seguretat, la neteja o 
l’enllumenat. Creu que el govern també ha fallat en el suport a les campanyes de 
Nadal i en les campanyes d’estiu a la zona turística i comercial de la ciutat. 

Per aquestes raons, pensa que cal fer un nou pla de comerç o, si més no, 
actualitzar el que hi ha vigent. També està d’acord a unir els àmbits de consum i 
comerç perquè els consumidors al capdavall són els qui compren i els qui 
dinamitzen el comerç. Finalment, també es mostra favorable a l’execució del Pla 
estratègic de mercats, amb concreció sobre el calendari i sobre el pressupost de 
les remodelacions previstes. En aquest sentit, apunta que el Grup Popular ha 
presentat una proposta relativa al mercat de l’Abaceria, la remodelació del qual 
està bloquejada. Per tal que no hi hagi més sorpreses desagradables, com ha 
passat amb aquest mercat, reitera la necessitat que en el pla estratègic es 
concretin tant el pressupost com el calendari de les remodelacions futures. 

 
El Sr. Garganté diu que en primer lloc volen saber quina és la posició del govern 

respecte a aquesta qüestió, tenint en compte que les sessions de la comissió 
d’economia i hisenda d’avui poden ser les últimes d’un govern de Barcelona en 
Comú, perquè a les properes hi pot haver un govern de coalició amb el PSC. En 
aquest sentit, afirma que no es pot obviar que, segons el preacord a què han 
arribat aquests dos grups municipals, la Segona Tinença d’Alcaldia correspondria al 
Sr. Collboni i se li adjudicarien les àrees de Comerç i Mercats. Tampoc té gaire clar 
si Convergència i Unió, en fer aquesta proposta, pretén cedir Consum a Jaume 
Collboni. Considera que el preacord esmentat ja és extremadament generós amb 
el PSC i li preocupa que encara ho sigui més. 

 
El Sr. Colom mostra sorpresa per la convocatòria d’aquesta comissió 

extraordinària però li dóna la benvinguda. 
En primer lloc, exposa que el Pla d’impuls al comerç s’està complint i que s’ha 

de complir fins a esgotar-ne el període de vigència, que és a final d’any, abans de 
fer-ne un de nou. Informa que en aquest moment el grau de compliment és del 89 
%, mentre que el mes de maig de 2015 era del 70 %. Així, doncs, palesa que el 
govern hi està treballant. Així, assenyala que en un any han donat suport a un 26 
% més de projectes per a la dinamització del comerç i que l’import de les 
subvencions ha augmentat un 7 %, amb 80.000 euros, mentre que l’increment 
que es va produir els dos anys anteriors va ser de 60.000 euros. També informa 
que s’ha duplicat el nombre de comerços adherits al Pla de suport al comerç 
cultural de proximitat i s’ha passat de 35 a 61. Afegeix que al maig de 2015 hi 
havia onze actuacions que encara no s’havien iniciat, de les quals cinc feien 
referència al Pla de promoció local, i informa que el govern actual ha impulsat set 
actuacions d’aquestes onze, cosa que demostra el lideratge del govern. Entén que 
també són mostres de lideratge la supressió de la pista de gel de la plaça de 
Catalunya o reduir a la meitat els dies festius d’obertura de comerços en 
temporada turística, acord que van firmar totes les associacions comercials. També 
indica que s’han augmentat les previsions de plans d’ocupació per a dinamitzar 
socialment i econòmicament els barris. 

A continuació, diu que li preocupa que Convergència i Unió hagi presentat una 
proposició sobre mercats perquè a l’inici del mandat l’única remodelació que hi 
havia en marxa era la del mercat de Sant Antoni, la qual no tenia data de 
finalització. Indica que en aquests moments n’hi ha tres: la del mercat del Bon 
Pastor, pendent des de 2009, la del mercat de la Vall d’Hebron, pendent des de 
2011, i la del mercat de Sant Andreu, que es va aprovar a final de 2015 i ja s’ha 
iniciat el procés. Recorda que el Sr. Blasi era present en la reunió on es van 
aprovar aquestes remodelacions, si bé es va absentar abans de les votacions. 

Per tant, conclou que el govern, tal com demostren els fets, exerceix lideratge 
en aquest àmbit, que s’avança amb l’acord del sector i que defensa el comerç de 
proximitat amb coherència. 

 
El Sr. Blasi comença donant les gràcies als grups que han manifestat el suport a 

la proposició. Tot i que en la primera intervenció ja ha explicat la raó de la 
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convocatòria d’aquesta comissió extraordinària, creu que l’actitud del Sr. Colom en 
justifica la urgència. 

Pel que fa a la coincidència en el temps d’aquest debat amb l’anunci del 
preacord entre els grups de Barcelona en Comú i Socialista, entén la posició de la 
Sra. Ballarín en tant que regidora in pectore de Comerç i Mercats, tot i que no de 
Consum, i creu que no li pertoca esvair els dubtes del Sr. Garganté en aquesta 
qüestió. Tanmateix, matisa a la portaveu socialista que en la proposició no es parla 
d’immediatesa per fer un nou pla de comerç i que potser s’ha confós amb una altra 
proposició que s’ha de debatre posteriorment en la sessió ordinària de la comissió. 
En tot cas, diu que li preocupa que en menys d’un any s’hagin produït tres canvis 
en la direcció de les àrees de comerç i mercats, que es tornin a donar pals de cec 
en aquests àmbits i que s’esvaeixi la confiança que necessita el sector, la qual 
opina que s’ha d’assolir mitjançant el consens, la transversalitat i la concreció de 
les actuacions. 

Quant a la remodelació de mercats, assenyala que és difícil fer el que es va 
aconseguir durant el mandat anterior, amb una inversió de més de 140 milions 
d’euros. En aquest sentit, recorda que la remodelació del mercat de la Vall 
d’Hebron la va desencallar el govern de Convergència i Unió, després que en 
governs anteriors del Partit dels Socialistes la Regidoria d’Horta-Guinardó fos 
ocupada per regidors d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Pel que fa al mercat del Bon Pastor, critica la gestió que se’n va fer des 
del 2009, amb els fons del pla Zapatero, que gairebé va sentenciar a mort un 
mercat que tenia vitalitat. Respecte al mercat de Sant Andreu, apunta que 
l’arquitecte que en va signar el projecte de remodelació, que és un bon arquitecte i 
que havia treballat amb el govern de Convergència i Unió en la remodelació del 
mercat de la Guineueta entre d’altres, va haver de deixar el projecte. Suggereix, 
doncs, al Sr. Colom que no es posi de peus a la galleda perquè creu que és greu 
fer el ridícul en política. Per acabar, comenta que el Sr. Colom encara és regidor 
del Districte de l’Eixample, tot i que sembla que, fruit de l’acord amb el PSC, 
intercanviarà aquest càrrec amb la futura regidora de Comerç i Mercats, i assegura 
que amb la presentació del procés participatiu relatiu als tres mercats de Sant 
Antoni que s’ha de fer al Consell de Barri de Sant Antoni el 19 de maig es torna a 
generar un problema important de confiança i un desgavell que no existia. 

Amb relació al Pla d’impuls i suport al comerç, assenyala que la seva vigència es 
pot considerar tant des del punt de vista temporal com material. En aquest sentit, 
subratlla que durant el mandat anterior en dos anys i mig se’n va executar el 70 
%, mentre que en un any del mandat actual se n’ha executat un 19 %. En tot cas, 
remet al debat que s’ha de fer posteriorment per fer el balanç sobre aquest pla. 

Tot seguit, reitera que el sector del comerç necessita confiança, suport, que 
s’arribi a un acord i es produeixi un nou canvi, i no pas, malgrat que no en 
qüestiona la legitimitat, els canvis successius que s’han produït de responsables 
d’aquesta àrea. En tot cas, considera que el govern municipal no ha fet res en 
aquest àmbit, tret de continuar la inèrcia dels mandats anteriors, i atribueix la 
paternitat de les polítiques anteriors als grups municipals i al conjunt del sector del 
comerç, que hi va participar. 

Quant a la proposta d’unir l’àmbit de consum amb el de comerç i mercats, 
lamenta no rebi el suport necessari, malgrat que considera que és una necessitat, 
però emplaça el govern a mantenir el Pla d’impuls i suport al comerç o a revisar-lo, 
i també a complir el Pla estratègic de mercats. 

Finalment, recorda que abans d’haver-se d’absentar de la sessió del Consell 
Rector de l’IMMB havia anunciat que votaria a favor de les remodelacions dels 
mercats perquè aquestes actuacions provenien del mandat anterior. Entén, doncs, 
que el comentari que ha fet el Sr. Colom sobre aquesta qüestió ha estat una falta 
de respecte. 

 
La Sra. Capdevila demana al Sr. Colom que reconegui que la proposta 

d’accelerar l’acabament de les obres del mercat de Sant Antoni i que s’hi destinés 
una part del superàvit de l’ajuntament va ser d’Esquerra Republicana. 

D’altra banda, recorda que Esquerra Republicana també va presentar una 
iniciativa, aprovada per unanimitat, per tal de promoure el comerç de proximitat i 
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que l’actuació del govern en aquest sentit pràcticament ha estat nul·la, tret de la 
campanya de Nadal. En aquest sentit, suposa que l’eliminació de la pista de gel 
deu ser important ideològicament per al govern, però qüestiona fins a quin punt 
aquesta mesura afavoreix les vendes al centre de la ciutat. 

 
La Sra. Ballarín comenta que la confusió sobre la immediatesa de la mesura ha 

estat causada per un ús incorrecte del gerundi en la proposició, perquè havia 
interpretat l’expressió «presentant-lo en aquesta comissió» com un gerundi de 
simultaneïtat. 

D’altra banda, puntualitza que l’arquitecte que havia guanyat el concurs per a la 
remodelació del mercat de Sant Andreu era el seu company de grup municipal Sr. 
Mòdol, i que els enorgulleix que una persona tan experta en mercats i que n’ha fet 
de magnífics hagi tingut la valentia d’assumir un compromís polític en un moment 
complicat i renunciar a una part de la seva carrera professional. Confia que el 
tindran com a assessor àulic en les propostes del seu grup sobre mercats. 

 
El Sr. Mulleras destaca el consens sobre la importància del comerç, tant des del 

punt de vista econòmic com social, de benestar i per a l’espai urbà. Per tant, creu 
que és important que es facin polítiques de suport al comerç i que aquest sector 
vegi l’ajuntament com un company de viatge, que li facilita les coses i no pas que li 
crea traves i problemes, sensació, aquesta darrera, que afirma que és la que 
preval actualment. Reclama, doncs, que s’apliqui el Pla de comerç vigent, que 
finalitza a final de 2016, i que es revisi o que s’actualitzi per tal de fer-ne un de 
nou de cara als anys propers i que no es produeixi un buit de poder. 

 
El Sr. Garganté assenyala que no s’ha aclarit si dintre dels àmbits adscrits a la 

Segona Tinença d’Alcaldia s’inclou l’Àrea de Consum, però la CUP - Capgirem 
Barcelona no veu amb bons ulls aquesta integració perquè, pel que fa al consum, 
tenen una visió antagònica, que en cap cas no és mercantilista. 

Quant al Pla d’impuls i suport al comerç, anuncia que en faran la valoració en la 
sessió ordinària que es farà seguidament. 

Amb relació als mercats, indica que és l’únic punt de la proposta en què estan 
d’acord, perquè creuen que cal fer una intervenció en diferents mercats, amb 
dotacions pressupostàries suficients i una calendarització de les execucions que no 
anul·li el debat que hi ha sobre els usos dels mercats. Finalment, anuncia que en la 
sessió ordinària que es farà posteriorment es debatrà una proposició del Partit 
Popular relativa a mercats i aprofitarà aquest punt per exposar la posició del seu 
grup respecte a aquesta qüestió. 

 
El Sr. Colom comenta que l’acord amb l’Associació de Venedors del Mercat del 

Bon Pastor per a la remodelació d’aquest mercat és del 20 de gener de 2009 i que 
fins al gener de 2016 van passar set anys. Remarca, doncs, que durant quatre 
anys el govern de Convergència i Unió no va fer res i, en canvi, el govern actual en 
tan sols un any ha aprovat el projecte executiu, l’ha pressupostat i l’ha posat en 
exposició pública. 

Quant a la remodelació del mercat de la Vall d’Hebron, apunta que l’acord és del 
17 de febrer de 2011 i que, tal com sap el Sr. Mulleras, aquest projecte estava 
encallat i qui el va desencallar va ser el govern actual perquè van considerar que hi 
havia pressa a fer-lo i perquè hi havia un compromís amb els veïns des de l’any 
2011 que encara no s’havia executat. 

Amb relació al mercat de Sant Andreu, recorda que l’acord amb els venedors és 
del 16 de desembre de 2015, tot i que reconeix que anteriorment ja hi havia un 
projecte. Per tant, assenyala que en pocs mesos se n’ha fet l’aprovació prèvia i 
l’exposició pública. En aquest cas, anuncia que no tenen constància que hi hagi 
al·legacions i, per tant, creu que aviat es podrà aprovar definitivament i en podrà 
començar l’execució. 

Seguidament, després de reiterar que tots aquests projectes els ha desencallat 
el govern actual, comenta que per fer aquestes actuacions cal que hi hagi un 
projecte, un pressupost i consens. Per aquesta raó, afirma que es necessita temps 
per poder comptar amb aquests tres elements i que en aquest moment el govern 
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està treballant per assolir el consens pel que fa a la remodelació del mercat de 
l’Abaceria. Assegura, doncs, que abans d’un any el projecte d’aquest mercat estarà 
enllestit. 

Pel que fa al mercat de Sant Antoni, diu que no s’ha posat cap medalla, sinó que 
ha descrit una realitat, que és que quan va començar aquest mandat no hi havia 
data de finalització per a aquest projecte i que el govern i el Grup d’Esquerra 
Republicana van treballar per tenir aquesta data. 

Respecte a l’afirmació que el govern no ha fet res per donar suport al comerç de 
proximitat, destaca que durant la campanya de Nadal es van incrementar en un 14 
% les activitats als districtes, comenta que a l’encesa de llums van assistir 1.800 
persones, mentre que l’any anterior n’hi havien assistit 400, i finalment recorda la 
campanya «Hola, Nadal». D’altra banda, reitera que s’han incrementat les 
subvencions per als projectes de dinamització i de formació, i també han 
augmentat els comerços adherits. A més a més, s’ha implantat la figura del 
dinamitzador sociocomercial de barri i vint dels quaranta previstos ja s’han posat 
en marxa. 

Amb relació a les perspectives del comerç, destaca que segons els estudis de 
l’IcoB aquestes milloren i, per tant, respon al Sr. Mulleras que si les perspectives 
milloren vol dir que alguna cosa està canviant. Així, doncs, pensa que s’han fet 
moltes afirmacions gratuïtes però que la realitat és que els comerciants opinen que 
les expectatives de futur milloren i que ha incrementat el volum de vendes, tot i 
que no ha estat així pel que fa a la facturació, situació que atribueix a la deflació, 
circumstància que és més negativa que no pas una inflació petita. Admet que 
potser aquesta millora no és atribuïble al govern, però insisteix que no es pot 
afirmar que l’actuació del govern sigui negativa perquè la realitat diu que hi ha una 
certa millora. En tot cas, considera que si les millores no es poden atribuir al 
govern, els empitjoraments tampoc. Però, tanmateix, creu que l’actuació del 
govern sí que tingut una influència en aquesta millora, encara que hagi estat 
petita. Així, doncs, creu que l’oposició amb la seva actitud no fa cap favor al 
comerç i que el que cal fer és explicar les dades reals. En aquest sentit, assenyala 
que el govern actual va aconseguir a la primera l’acord sobre horaris comercials 
amb totes les associacions comercials, des de les petites a les grans, des de les 
més liberalitzadors a les més restrictives, mentre que el govern anterior va haver 
de menester dos intents. 

Pel que fa als canvis en la direcció de l’Àrea de Comerç, reconeix que s’ha 
canviat tres vegades, però argumenta que és millor tenir tres bons gestors que no 
pas un que no ho sigui tant. En tot cas, opina que aquests canvis no han tingut un 
impacte negatiu. 

Quant a la unificació dels àmbits de consum i comerç, argumenta que aquesta 
és una competència d’autoregulació del govern i que es va optar pel criteri que els 
temes de consum depenguessin del Comissionat d’Economia Social, mentre que el 
comerç depenia de la Regidoria de Comerç i Mercats. Creu que amb el temps es 
podrà valorar si aquesta distribució ha estat positiva o no, però insisteix que no es 
pot prejutjar aquesta decisió i imputar-li uns resultats que no es coneixen quan, a 
més a més, el govern ho ha fet per aprofitar les sinèrgies i que l’àmbit de consum 
es pugui desenvolupar en millors condicions. Afegeix que aquesta distribució de 
funcions s’ha decidit mantenir en l’acord a què han arribat el govern i el Grup 
Socialista. 

 
El Sr. Blasi reitera l’agraïment pels suports rebuts i afegeix irònicament que fa 

una nota de condol perquè el consistori perd un súper regidor, el qual qualifica 
d’heroi del comerç perquè ha defensat amb valentia poder continuar al front 
d’aquesta àrea i no permetre que hi hagi desorientació en el sector. 

D’altra banda, creu que el Grup Socialista entén la necessitat estratègica del 
sector del comerç i la necessitat de donar-li confiança, més enllà del vot contrari a 
aquesta proposició, la qual és positiva i probablement els hauria estat útil. 

Pel que fa al mercat del Bon Pastor, s’alegra que el Sr. Colom, encara que no ho 
reconegui, hagi anat rectificant al llarg de la intervenció i que hagi passat de dir 
que no s’havia remodelat a reconèixer que s’hi van posar els diners per fer el 
projecte executiu i que s’assignés una partida per a aquesta remodelació. 
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Quant a la Vall d’Hebron, recomana al Sr. Colom que pregunti a alguna 
companya de formació quina era la situació de la Llosa de la Vall d’Hebron i 
assegura que no és un tema de 2011. 

Amb relació al mercat de Sant Andreu, comenta que quan es va cremar el 
mercat provisional del Ninot a les tres de la matinada un regidor de l’ajuntament hi 
va anar, en canvi a l’incendi de Sant Andreu el regidor responsable de l’àmbit no hi 
va anar. 

Finalment, reitera que amb aquesta iniciativa el seu grup pretenia reforçar el 
sector i donar-li confiança davant la manca de lideratge i de rumb del govern, 
malgrat que anteriorment s’havia treballat de forma consensuada amb els grups 
municipals i amb tot el sector. Espera, doncs, que la iniciativa pugui prosperar i 
anuncia que, si aquest és el cas, en seguiran de prop el compliment. 

 
El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de Ciutadans,  la Sra. 
Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot contrari 
del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa 
el vot contrari de la CUP. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1. Que l’àrea de Consum s’integri a 

l’àrea de Comerç i Mercats. 2. Que el Govern municipal apliqui el Pla d’Impuls i 
Suport al Comerç 2013-2016, i comenci a treballar amb la revisió del mateix i/o la 
redacció d’un nou Pla de comerç fent que aixequi el mateix consens amb el sector i 
grups municipals i presentant-lo en aquesta Comissió. 3. Que el Govern municipal 
executi el Pla Estratègic de Mercats, establint un calendari i un pressupost de 
remodelacions de mercats. 

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

16.53 h. 
 

 
Acta de la sessió de 17 de maig de 2016, aprovada el 21 de juny de 2016 

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

2016, s'hi reuneix la Comissió d'Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima. 
Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí 
Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, Sònia Recasens Alsina, Raimond Blasi i Navarro, 
Francisco Sierra López, Alfred Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat 
Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per 
l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del 
secretari general i que certifica. 

 
També hi són presents la Sra. Berta Sureda, comissionada de Cultura i el Sr. 

Antonio Muñoz i Juncosa, Interventor General. 
 
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Laura Pérez Castaño. Maite 

Fandos Payà, Gerardo Pisarello Prados i Jaume Ciurana i Llevadot. 
 
S'obre la sessió a les 16.54 h. 
 
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
S'aprova. 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen 

les resolucions següents: 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4067 
 

 
1. Districte de Gràcia 
Del primer Tinent d'Alcaldia, de 26 d'abril de 2016, que concerta l'arrendament 

d'un local situat als baixos del Col·legi Sant Josep amb la congregació religiosa 
Carmelitas Misioneras Província Mater Carmeli de Europa, per als exercicis 2016-
2019, i per un import de 47.916,00 euros. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 21 d'abril de 2016: 
 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-033/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb 
ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment 
del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, segons 
acord de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016, per un import total de 
350.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
16041195; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 28 d'abril de 2016: 
 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-034/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb 
ingressos provinents de la Unió Europea del projecte Novelog per finançar 
actuacions que tinguin per objecte el foment d’una distribució urbana sostenible de 
mercaderies, per un import de 66.628,35 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16041895; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-037/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’ingrés de l’Institut Barcelona Esports pel manteniment de 
equipaments esportius del Districte de l’Eixample, i d’import 149.990,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 16042095; i publicar aquest acord 
a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-038/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents d’execucions subsidiàries per al manteniment de la xarxa eliminació 
aigües residuals, d’import 42.138,96 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable 16042195; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. 
Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2016: 
 
6. Aprovar l’expedient núm. 3-041/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
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finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb 
ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment 
del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, segons 
acord de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016, per un import total de 
668.768,94 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
16042795; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la 
Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-045/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de drets liquidats d’execucions subsidiàries del Districte de Ciutat Vella, 
per al manteniment de façanes de diverses finques, d’import 9.425,90 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 16050295; i publicar aquest acord 
a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
8. Aprovar l’expedient núm. 3-046/2016 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents del compromís d’ingrés de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
destinar a despeses d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB per a 
l’exercici 2016, per un import de 150.816,25 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16050395; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
 
1. Seguiment del Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona. 
 
La Presidenta anuncia que s’ha demanat que el seguiment del Pla d’Impuls i 

Suport al Comerç de Barcelona es tracti conjuntament amb la proposició del Grup 
Socialista d’impulsar un nou pla estratègic per al comerç. Tanmateix, atès que 
previsiblement la Sra. Ballarín assumirà la responsabilitat d’aquesta àrea 
properament, la Presidència considera convenient que aquests punts es tractin per 
separat per tal que la portaveu socialista pugui exposar quins són els objectius 
d’aquest nou pla estratègic. 

 
El Sr. Colom presenta el seguiment del Pla d’impuls i suport al comerç de 

Barcelona corresponent al maig de 2016, un any després de la valoració que se’n 
va fer al maig de 2015. Remarca que aquest pla té uns elements de continuïtat 
importants, com ara el programa «El comerç i les escoles» o l’enllumenat de 
Nadal, fet que ha permès que el grau de compliment sigui elevat, però assenyala 
que l’important és el grau de compliment marginal, que situa en un 89 %, i no pas 
la mitjana. En aquest sentit, comenta que s’han finalitzat 135 de les mesures 
previstes en el pla, que representen un 78 % del total, 17 mesures tenen un grau 
de compliment superior al 70 % i 4 mesures, que representen el 2 %, no es faran 
per raons que exposarà més endavant. D’altra banda, diu que un 20 % de les 
mesures del pla s’han reconvertit cap a altres direccions que la Regidoria de 
Comerç considerava rellevants. Afegeix que s’han incrementat un 26 % els 
projectes subvencionats per a dinamització, comunicació i promoció comercial, i un 
12 % els ajuts a les estructures que enforteixen els eixos comercials i les 
associacions, increment que ha significat una inversió de 52.000 euros, mentre 
que els dos anys anteriors per aquest concepte se n’havien invertit 45.000. Així, 
assegura que aquesta és la tònica general i que en molts casos s’han superat els 
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increments dels anys anteriors. També s’ha avançat en modernització, 
implementació de les TIC i digitalització dels comerços de la ciutat, i s’ha 
incrementat la formació, amb 288 càpsules formatives i 2.600 participants. 
Finalment, informa que s’està treballant en la confecció d’un cens actualitzat dels 
comerços. 

Pel que fa a mesures que s’han reorientat, esmenta les actuacions relatives al 
Nadal, els ajuts al comerç de proximitat, un pla de xoc en els barris, la modificació 
dels horaris comercials en la zona turística i s’ha creat una ruta de comerços 
emblemàtics que no estava prevista en el pla. 

A continuació, informa que no s’han fet els patrocinis privats en el Premi 
Comerç, s’ha creat un centre de producte local i encara hi ha pendent d’estudi el 
pla de negoci i viabilitat de les entitats al món del comerç, estudi que veu difícil 
que es pugui fer. En total, apunta que són quatre les mesures aturades que, per la 
dificultat d’implementació, ja no s’havien iniciat i no es faran. 

Tot seguit, reitera que el grau de compliment del Pla d’impuls i suport al comerç 
és important, que hi ha una línia estratègica en favor del comerç de proximitat i 
que algunes de les mesures s’han reorientat en aquesta línia. A més a més, 
destaca que, segons les enquestes de l’Òmnibus municipal, el grau de satisfacció 
sobre el comerç és molt alt i les expectatives milloren lleugerament, raó per la qual 
opina que el govern treballa en una bona direcció. 

Per acabar, indica que el pla vigent s’acaba el 2016 i, per tant, fruit d’aquesta 
anàlisi, se n’haurà de fer un de nou per als propers anys. 

 
El Sr. Blasi agraeix als serveis tècnics la tasca feta. Tanmateix, assegura que 

aquest balanç no es correspon amb la valoració política d’aquest any de mandat de 
Barcelona en Comú, caracteritzat per dos períodes: el primer, en què la 
responsabilitat d’aquesta àrea va recaure en el comissionat i, el segon, en què va 
recaure en el regidor, en ambdós casos sense una direcció de comerç i amb la 
separació de l’àmbit de consum. 

Seguidament, apunta que entre 2013 i 2015 es van implementar el 70 % de les 
mesures del pla i l’any següent el 19 %, però pensa que de vegades, més que no 
pas posar xifres als indicadors, quan aquests existeixen, es tracta de tenir 
iniciativa i lideratge. En aquest sentit, considera que en massa àmbits hi ha hagut 
desemparament, com ha passat amb la campanya de Nadal o amb la venda 
ambulant il·legal. També assenyala que s’ha creat confusió als establiments 
comercials afectats per obres de llarga durada amb mesures que el govern es va 
treure de la màniga al començament del mandat per quedar bé en determinades 
zones en les quals ja es feia una feina important. 

En qualsevol cas, conclou que s’han produït determinades paràlisis, que 
atribueix a raons ideològiques, i que no s’ha donat cobertura, confiança ni suport al 
sector del comerç. 

 
La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Creu que és un 

bon moment per fer un balanç del Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona i 
també del primer any del govern de Barcelona en Comú. En aquest sentit, afirma 
que a les entitats d’aquest sector hi ha un descontentament bastant generalitzat, i 
recorda que és un sector molt important i transcendental per a la ciutat, que fa 
una aportació de gairebé el 14 % del PIB, raó per la qual es pot considerar com un 
dels sectors estratègics. A més a més, creu que aquest sector s’ha d’analitzar des 
d’un punt de vista transversal perquè no és homogeni i afegeix que aquesta anàlisi 
no s’ha de limitar al centre de la ciutat, sinó que s’ha d’estendre als barris. En 
aquest sentit, tal com ha comentat anteriorment la Sra. Capdevila, assenyala que 
molts barris havien demanat plans de dinamització i de proximitat i que el govern 
ha estat absent en aquesta qüestió. Així, doncs, reclama que el proper pla 
estratègic de comerç s’adapti a les necessitats dels diferents barris, sobretot per 
recuperar el teixit comercial que la crisi ha malmès. D’altra banda, considera que 
amb les ordenances fiscals s’ha perdut una oportunitat per incorporar mesures que 
afavoreixin els emprenedors i, tot i que reconeix que s’han implementat mesures 
adreçades als negocis de l’àmbit cultural durant els primers anys de funcionament, 
opina que les ordenances fiscals s’haurien pogut aprofitar per fer una rebaixa de 
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l’IBI que impulsés algunes idees de negoci i per millorar les condicions dels 
autònoms. 

A continuació, es refereix als plans de dinamització comercial proposats en 
diverses ocasions pel Grup de Ciutadans i pels quals no sembla que el govern hagi 
mostrat gaire interès, com tampoc pels plans pluriennals de mercats. 

Seguidament, assegura que el govern hauria d’haver tingut més sensibilitat en 
qüestions com la polèmica produïda durant la campanya de Nadal, la competència 
deslleial generada pels manters o els horaris comercials. Pel que fa a aquesta 
darrera qüestió, afirma que si l’ajuntament no fa una regulació horària adequada a 
les necessitats de les famílies aquesta regulació la farà algú altre. 

Finalment, conclou que el nou pla estratègic de comerç s’ha de focalitzar en 
unes altres orientacions que garanteixin el desenvolupament i la sostenibilitat 
d’aquest sector estratègic, que aporta molts beneficis a la ciutat. 

 
La Sra. Capdevila agraeix la presentació de l’informe, el qual permet veure 

l’evolució dels diferents indicadors respecte de l’any anterior i fer un balanç del pla, 
atès que aquest finalitza el 2016. 

En primer lloc, valora positivament el pla perquè ha esdevingut una bona eina 
per dissenyar les polítiques orientades al comerç, conjuntament amb els agents 
implicats, de forma exhaustiva i transversal. En segon lloc, creu que també és 
positiu l’alt grau de compliment del pla i que la majoria de les mesures previstes 
s’hagin dut a terme, com també els increments pressupostaris en aspectes com les 
subvencions de projectes i ajuts a les associacions o a la formació. Per aquestes 
raons, el seu grup creu que cal donar continuïtat al pla, ja sigui mitjançant la seva 
revisió o amb l’elaboració d’un de nou per tal de posar al dia els objectius i les 
estratègies per assolir-los. 

Seguidament, exposa que el comerç és un dels principals motors econòmics de 
Barcelona i necessita el suport i l’impuls de l’ajuntament per continuar fent aquest 
paper en aquests temps difícils. Així, tot i que el model d’horaris comercials que 
finalment es va aprovar no és el d’Esquerra Republicana, reconeix que el govern va 
aconseguir un grau elevat de consens en el sector, raó per la qual el seu grup hi va 
donar suport. En canvi, critica les presses amb què es va haver d’aprovar el Pla 
especial urbanístic abans que s’aixequés la moratòria que afectava els comerços 
emblemàtics, alhora que no ha vist que hi hagi estratègies ni concreció sobre com i 
quan es regularan no solament aquests establiments, sinó també aquells que han 
mantingut l’activitat generació rere generació i que, a parer del seu grup, convé 
preservar tant o més que els emblemàtics. 

Pel que fa a la campanya de Nadal, assegura que no vol polemitzar amb el Sr. 
Colom però opina que l’ajuntament no en va fer, de campanya. Així, malgrat que 
el regidor de Comerç ha assegurat que es van fer quaranta-set activitats, no ha dit 
en què consistien i, suposant que es referís a fer cagar el tió, recorda que aquesta 
és una activitat que històricament han fet les associacions de veïns. Entén, doncs, 
que la voluntat del govern per fomentar la participació del comerç de proximitat 
s’hauria de concretar en altres tipus d’activitats. 

 
La Sra. Ballarín agraeix la presentació de l’informe perquè considera que el 

seguiment i l’avaluació dels plans són tan importants com l’elaboració i l’aprovació 
d’aquests. Creu que és un bon informe, amb un nivell de detall pel que fa a 
l’execució de les mesures molt satisfactori, però hi troba a faltar unes conclusions i 
una valoració més qualitativa que ajudés a digerir l’exhaustivitat de les dades. 

Tot seguit, comenta que han trobat a faltar en l’informe alguna referència a les 
dades i al grau de participació ciutadana de la consulta sobre horaris comercials, i 
ho atribueix al fracàs d’aquest procés participatiu, tal com creu que es va palesar 
en el debat que van fer sobre aquesta qüestió. També hi troba a faltar alguna 
referència al canvi de criteri del govern municipal en el concurs d’idees «Barcelona 
encén el Nadal», tot i que també s’hi recullen aspectes positius, com l’elaboració i 
aprovació dels deu plans de districte específics per al món del comerç. En aquest 
sentit, reconeix que aquests plans s’han executat, però creu que els resultats es 
podrien millorar.  
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Finalment, qualifica de positius els resultats obtinguts en la campanya turística, 
dins de la campanya de Nadal, que han superat en un 200 % els de 2014, l’impuls 
de la figura de dinamitzador o dinamitzadora sociocomercial, el desenvolupament 
del Pla de suport al comerç cultural de proximitat, on s’ha duplicat el nombre de 
comerços adherits, o els bons resultats del programa «El comerç i les escoles», 
programa que té deu anys d’existència i que ella mateixa va conèixer i impulsar en 
la seva època de regidora d’Educació, juntament amb el regidor de Comerç 
d’aleshores, el Sr. Portabella. També considera que ha estat positiu l’increment del 
grau de participació ciutadana en l’acte d’encesa de llums de Nadal, si bé es 
pregunta si això no va respondre més a la publicitat negativa que va fer el govern 
municipal respecte a aquest tema. Valora positivament, també, l’impuls de la nova 
Oficina d’Informació Turística i Comercial al barri de Creu Coberta, cogestionada 
per l’Associació de Comerciants i el Districte de Sants-Montjuïc. 

 
El Sr. Mulleras exposa que, contràriament al que es diu reiteradament a 

l’informe, el Pla de suport i impuls al comerç de proximitat no es va aprovar per 
unanimitat, sinó que va ser una mesura de govern, i per tant no es va votar, tal 
com ha pogut comprovar en l’acta de la sessió del 31 de maig de 2013, si bé 
reconeix que en aquell moment el Sr. Blasi va arribar a un consens molt ampli amb 
els grups municipals sobre aquest pla. Opina que aquesta és una demostració que 
el paper ho aguanta tot. 

A continuació, ressalta la importància del sector comercial pel que fa a l’activitat 
econòmica i a la creació de llocs de treball pels beneficis que representa per a la 
ciutat, però apunta que també pateix dificultats. En aquest sentit, admet que les 
expectatives del comerç són bones perquè també ho són les de la ciutat i les del 
país, però creu que aquest fet no es pot atribuir a les polítiques de Podemos, sinó 
a d’altres que han permès el creixement del comerç i de l’economia de la ciutat i 
de tot el país. Així, opina que el govern municipal posa traves a aquestes 
expectatives, tal com ha denunciat reiteradament el Grup Popular. 

El seu grup també denuncia els incompliments de l’ajuntament, que s’han 
agreujat durant el mandat de l’alcaldessa Ada Colau. Per concretar, tal com havia 
anunciat que faria en la discussió del punt anterior, indica que la pressió fiscal ha 
augmentat i s’han apujat les taxes, els preus públics i els impostos, com ara l’IBI 
dels comerços de Barcelona, que en les ordenances fiscals de 2016, aprovades 
amb el suport del PSC, Esquerra Republicana i la CUP, va augmentar un 20 %. De 
la mateixa manera, afegeix que hi ha un excés de traves burocràtiques per al 
comerç, que representen un autèntic impost invisible i una gran barrera d’entrada 
per als nous comerços que es volen instal·lar a la ciutat. Així, subratlla que es 
necessiten quatre mesos i mig de mitjana per aconseguir que el govern municipal 
doni una llicència d’obres i d’activitat, segons dades del mateix govern. 

 
El Sr. Garganté exposa que l’informe presentat pel govern seria correcte si el 

que es pretén és continuar amb el mateix model, però, en canvi, si el que es vol és 
cercar alternatives a aquest model, considera que l’informe no pot servir de 
referència per als comerciants perquè majoritàriament està orientat al comerç 
vinculat al turisme i als eixos comercials. Tot i que considera que l’informe conté 
alguns aspectes interessants, critica que d’altres els tracti de manera anecdòtica, 
com ara els relacionats amb la sostenibilitat i l’accessibilitat, el comerç cultural, la 
promoció del producte local o la campanya contra el consum sexista en els regals 
de Nadal per a infants. En canvi, el gran gruix de l’informe es dedica a l’augment 
de la competitivitat del sector i de la taxa d’explotació, a la recerca de nous 
mercats, sobretot internacionals, mentre que oblida l’entorn més immediat, que és 
del que viu a la ciutat, i el major potencial de consum en termes de 
responsabilitat. Així, afirma que es cerca el consum explosiu, basat en una gran 
despesa en poc temps lligada al consum turístic, i s’oblida el consum de confiança 
en establiments de barri, que té més continuïtat en el temps. Considera que un 
altre aspecte oblidat per l’informe és la llengua. En aquest sentit, assenyala que 
des de l'Administració no es preveuen campanyes ni mesures per potenciar l’ús 
social del català i remarca que, segons els darrers informes, els Països Catalans 
són un espai sociopolític i cultural de més de 10 milions de catalanoparlants, que 
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són i han de ser els clients més fidels. Per tant, reclama que Barcelona ha de 
treballar des del comerç per als Països Catalans, perquè amb aquests 10 milions de 
clients potencials promoure l’ús del català és bo per al sector i per a un model de 
comerç arrelat a la societat. 

En segon lloc, critica que el document reguli de manera detallada la relació entre 
consumidors i empreses, però que en comptades ocasions ho faci en clau 
informativa i formativa, tret d’allò que fa referència als tallers per a escolars i a 
mirar d’evitar les estafes a la gent gran, sense tenir en compte el gruix dels 
consumidors. En aquest sentit, assenyala que no hi ha cap projecte ni mesura 
destinats a millorar la situació dels treballadors del sector. Tot i que les 
competències de la Inspecció de Treball no són de l'Administració local, sinó de 
l’autonòmica, creu que des de l’ajuntament es poden impulsar campanyes 
informatives per als treballadors del sector i per a les empreses que els contracten, 
impulsant pràctiques de conciliació i evitant la contractació amb frau de llei, tal 
com es palesa a la pàgina 69 de l’informe. 

En tercer lloc, pel que fa a l’impuls del sector del comerç, opina que s’ha de 
poder captar públic fora de la ciutat i, per tant, s’han de fer campanyes destinades 
als clients de fora de la ciutat i per a la promoció dels productes locals. Per aquest 
motiu, creu que s’han de promoure els productes de proximitat, especialment els 
de les comarques dels Països Catalans, i establir punts de venda d’aquests 
productes en els mercats municipals o en botigues de manera rotativa, entre 
d’altres opcions. 

En quart lloc, la moda al servei del model, critica que entre les mesures 
proposades per impulsar el comerç no n’hi hagi cap que assessori i informi les 
persones consumidores sobre els riscos en trastorns alimentaris i estètics que 
imposa el món de la moda. En aquest sentit, considera que les administracions han 
de fer visible que la moda comporta uns valors de risc, igual que l’alcoholisme o el 
joc. Proposa, doncs, que algunes mesures incloguin propaganda pel que fa a les 
problemàtiques de trastorn alimentari, tant a les botigues com a les fires i a les 
pàgines web del sector. 

Finalment, pel que fa al model cultural nadalenc, tot i reconèixer que aquest és 
un dels períodes de major volum de vendes tant entre el públic autòcton com entre 
l’internacional, remarca que no s’haurien d’oblidar les tradicions pròpies i reivindica 
que hi hagi menys Christmas i Pare Noel, i més nadales i tió. 

 
El Sr. Colom informa que, quant a ala campanya de Nadal, mentre que a la pista 

de gel hi van assistir 90.000 persones, a les activitats culturals i a la fira d’ecologia 
i comerç social i cooperatiu n’hi van participar 400.000. 

Pel que fa als horaris comercials, demana a la Sra. Mejías que no es confongui, 
perquè va l’acord va comptar amb el suport i amb la signatura de totes les entitats 
comercials. 

Respecte als autònoms, recorda que a les ordenances fiscals es va aprovar, amb 
el suport del PSC, una exempció de taxes per a aquest col·lectiu durant el primer 
any d’activitat. En canvi, apunta que l’IBI no es pot rebaixar perquè no és una 
competència municipal i que, per tant, s’haurien d’aconseguir subvencions. 

Tornant a la campanya de Nadal, assegura que en els districtes es va fer un 25 
% més de les activitats que ja es feien anteriorment. Afegeix que es van destinar 
178.000 euros als districtes per afavorir la creació de noves activitats, tal com ho 
demostra la documentació corresponent. 

Sobre la crítica feta pel Sr. Garganté, apunta que el govern ha continuat aplicant 
el Pla de suport i impuls al comerç reorientant-ne algunes línies, però que quan 
s’elabori un pla nou se n’haurà de modificar el plantejament general. 

Finalment, admet que el comerç és un sector molt important per a la ciutat, 
fonamental per al govern, i per aquesta raó ell mateix hi ha dedicat molt de temps 
i esforços, potser no pas prou, però, però remarca que no és un Superman, sinó 
una persona que ha treballat amb humilitat. A partir d’aquest moment, afegeix, si 
el pacte amb el PSC es concreta hi haurà una nova regidora de Comerç que tindrà 
tres anys per fer molta feina. En tot cas, reclama que es reconegui la feina que el 
govern ha fet pel sector. 
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El Sr. Blasi creu que no es pot dir que el govern ha fet una bona feina els últims 
mesos quan els resultats han estat negatius, culpa de la seva ideologia taxativa i 
tancada. 

A continuació, exposa anteriorment al Pla de comerç 2013-2016 no n’hi havia 
cap de vigent. 

Pel que fa a l’encesa dels llums de Nadal, critica que es fes a tots els districtes 
sense buscar el consens, de la mateixa manera que tampoc es busca el consens en 
els canvis que es volen fer en els plans de comerç als districtes per buscar la 
descentralització d’aquesta activitat. 

Quant als horaris comercials, retreu al govern que no se’n faci cap mena de 
seguiment. Així, comenta que, mentre que els mitjans de comunicació ja n’han 
feta una primera avaluació, aquesta manca de seguiment perjudicarà el comerç de 
proximitat i provocarà canvis en la demanda interna i en els hàbits compradors. 

Finalment, sobre la pista de gel, recorda que l’objectiu de les entitats és ser 
autosuficients i no dependre dels governs municipals, perquè afirma que hi ha 
algunes entitats que en són amigues i d’altres que potser en són enemigues. 

 
La Sra. Mejías insisteix que en el tema dels horaris comercials es produeix un 

desplaçament de la demanda i que ningú no ha quedat satisfet amb la regulació 
restrictiva que ha fet el govern, com ho prova el balanç que se n’ha fet dels 
darrers caps de setmana. 

Finalment, contradiu el Sr. Colom i afirma que l’IBI sí que és competència 
municipal i que es podria haver aprofitat per ajudar el comerç, sobretot el de 
proximitat. 

 
El Sr. Colom, pel que fa a l’IBI, matisa que l’ajuntament solament té 

competència per cobrar-lo. 
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
2. Autoritzar la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini públic de la 

finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat “Paralelos 
Musicales, SL” (CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els drets i 
obligacions de “Arteria Promociones Culturales, SRL”; requerir-la perquè en el 
termini de 15 dies des de la notificació del present acord constitueixi a la 
Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 330.000,00 euros, de conformitat 
amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús 
privatiu, com actual titular de la mateixa; formalitzar el contracte corresponent; i 
facultar l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord. 

 
La Sra. Sureda recorda que l’any 2006 la Comissió de Presidència, Hisenda i 

Coordinació Territorial va aprovar la concessió de l’ús de domini públic de la finca 
de l’avinguda Paral·lel, 62, a l’empresa Iberautor Promociones Culturales, la qual 
posteriorment es va anomenar Arteria Promociones Culturales, per un termini de 
deu anys prorrogables a cinc anys més, amb un cànon anual de 160.000 euros. 
Aquesta concessió era transmissible a tercers, sempre que es complissin els 
requisits de solvència econòmica i tècnica exigits en el plec de clàusules, prèvia 



4074 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

autorització de l’ajuntament. L’any 2012 l’ajuntament va autoritzar la 
concessionària a encarregar la direcció i la programació del teatre a The Project, 
empresa que actualment rep el nom de Paralelos Musicales, SL. En aquell moment 
no es va fer una transmissió de la concessió, sinó una subcontractació mitjançant 
concurs, convocat  per l’empresa Arteria. 

Tot seguit, assenyala que l’acord que se sotmet a aprovació és l’autorització de 
la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini públic de la finca 
esmentada a favor de Paralelos Musicales, que se subrogarà amb tots els drets i 
obligacions d’Arteria Promociones Culturales, i la pròrroga de la concessió per un 
termini de cinc anys, improrrogable. Al final d’aquest termini es convocaria una 
nova licitació. Afegeix que aquesta proposta d’acord es justifica pel fet que 
l’empresa Arteria es troba en procés de desinversió i d’extinció de les seves 
societats mercantils, de manera que no pot continuar amb la concessió. Per tal de 
recuperar la inversió, doncs, i evitar majors perjudicis a Paralelos Musicales, es 
proposa aquesta transmissió, ja prevista en la clàusula 10.10 del contracte. 

Finalment, apunta que no es modifiquen les condicions del contracte i que es 
demana a Paralelos Musicales la fiança prevista en el plec de clàusules 
reguladores. A més a més, assenyala que aquesta empresa compleix els requisits 
de solvència tècnica i econòmica exigits. Així, l’ICUB valora positivament el 
projecte cultural perquè funciona bé i cada vegada està més arrelat al territori. 
Afegeix que també hi ha dos informes de Patrimoni i un d’Intervenció, tots 
favorables a aquesta transmissió. 

 
La Sra. Recasens agraeix que s’hagi incorporat l’informe jurídic a l’expedient. 

Per tant, atès que l’informe dels Serveis Jurídics de l’ajuntament és favorable, 
anuncia el vot positiu del seu grup. 

 
El Sr. Sierra anuncia el vot favorable del seu grup, perquè, pel que s’ha exposat, 

aquesta operació entra dins de la legalitat i es compleixen les clàusules del 
contracte de la concessió, i també hi votaran a favor atesa la situació de crisi en 
què es troba la Societat General d’Autors i Editors i els embargaments que pateix. 

Malgrat aquest vot favorable, critica la mala gestió que el govern ha fet d’aquest 
expedient, raó per la qual s’ha de tractar per segona vegada en la comissió, ja que 
el tinent d’alcalde Pisarello no va saber explicar els detalls del contracte. Aquesta 
mala gestió, conclou, va posar en risc aspectes com l’arrelament cultural en el 
Paral·lel, el benefici econòmic que representa aquesta sala d’espectacles i la 
cohesió territorial, aspectes que fan del Paral·lel un eix cultural i econòmic de la 
ciutat. 

 
La Sra. Capdevila anuncia el vot favorable del seu grup un cop vist que els 

informes presentats no plantegen cap qüestió que els faci pronunciar-se d’una altra 
manera. 

 
La Sra. Ballarín exposa que el primer cop que es va tractar aquesta qüestió ja hi 

van votar a favor i, per tant, reitera els mateixos arguments: el plec de clàusules 
ja contemplava la possibilitat de la pròrroga i, a més a més, la transmissió de la 
concessió a Paralelos Musicales dóna continuïtat al projecte artístic començat l’any 
2013 per Arteria Promociones Culturales, que va ser aprovat pel govern anterior. 
Per tant, amb aquests precedents i amb l’aval dels Serveis Jurídics, Patrimoni i 
Intervenció, considera que l’aprovació està plenament justificada. 

 
El Sr. Mulleras demana que el govern torni a explicar la diferència entre 

l’expedient que es va rebutjar a la Comissió d’Economia del 19 d’abril i el que 
presenten ara. Recorda que el Partit Popular va demanar un informe dels Serveis 
Jurídics, però no pas sobre la solvència de l’empresa, aspecte que no entra a 
valorar, sinó sobre el procediment jurídic, pel fet de fer una pròrroga i no un 
concurs, quan el seu grup entenien que era necessari per poder valorar altres 
ofertes. 
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Així, doncs, entén que les raons que van argüir en la comissió anterior no han 
canviat i, per tant, esperarà a rebre les explicacions de la comissionada per decidir 
el sentit del vot. 

 
El Sr. Garganté planteja dubtes similars als que ha exposat el portaveu del Grup 

Popular. Tanmateix, assenyala que, independentment del que diguin els informes 
jurídics, la CUP no comparteix el model externalitzador o privatitzador pel que fa a 
aquest tipus de sales i, per tant, anuncia el vot contrari del seu grup. 

 
La Sra. Sureda indica que hi ha dos informes jurídics de Patrimoni, un dels quals 

fa referència a la solvència de l’empresa i l’altre, més llarg, es refereix al fonament 
jurídic per al la transmissió de la concessió, que es basa en el consentiment previ i 
exprés de l’òrgan municipal de contractació per a aquesta transmissió. En tot cas, 
puntualitza que els requisits de solvència s’exigeixen en una de les clàusules del 
contracte i, atès que aquests requisits es compleixen, tant Patrimoni com 
Intervenció conclouen que la transmissió és legal i han fet sengles informes 
favorables. 

 
El Sr. Mulleras insisteix que en l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia no hi 

ha la paraula «pròrroga» i, per tant, desconeix si s’està votant una pròrroga. A 
més a més, assenyala que a l’informe jurídic no es justifica que no s’hagi fet un 
concurs. Per tant, demana més aclariments. 

 
La Sra. Sureda aclareix que el que es fa és autoritzar la transmissió de la 

concessió i no pas una pròrroga. Afegeix que la pròrroga la tenia l’empresa Arteria 
i que el que proposa el govern és subrogar el contracte que tenia aquesta empresa 
i transmetre’l a Paralelos Musicales. 

 
El Sr. Mulleras anuncia l’abstenció del seu grup. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C's, la Sra. 
Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté 
expressa el vot contrari de la CUP. S'aprova amb el redactat següent: 

 
Autoritzar la transmissió de la concessió de l’ús privatiu de domini públic de la 

finca situada a l’av. del Paral·lel núm. 62 a favor de la societat “Paralelos 
Musicales, SL” (CIF B-65893604), la qual es subrogarà en tots els drets i 
obligacions de “Arteria Promociones Culturales, SRL”; requerir-la perquè en el 
termini de 15 dies des de la notificació del present acord constitueixi a la 
Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 330.000,00 euros, de conformitat 
amb la clàusula 8a del Plec de clàusules reguladores de la concessió de l’ús 
privatiu, com actual titular de la mateixa; prorrogar el contracte per un termini 
addicional de 5 anys; formalitzar el contracte corresponent; i facultar l'Alcaldia per 
a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 
3. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat privada 

municipal Barcelona Activa, SA, amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei 
tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients d’acord amb el 
text incorporat en l’expedient administratiu. Sotmetre a informació pública l’acord i 
la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 
212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
El Sr. Colom exposa que amb aquesta mesura s’inclou de manera expressa la 

condició de mitjà propi de l’ajuntament en els estatuts de Barcelona Activa, tal 
com exigeix la normativa. En segon lloc, s’inclou la referència a la unipersonalitat 
en la denominació d’aquesta empresa, atès que és una societat anònima amb un 
cent per cent de participació de l’ajuntament. En tercer lloc, se suprimeix el 
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caràcter imperatiu del nomenament de director general o gerent. Finalment, s’hi 
introdueixen altres adaptacions, com ara l’actualització del domicili social, el canvi 
de les referències a la moneda, que passa de pessetes a euros, l’adaptació a un 
llenguatge no sexista i altres modificacions de redacció. 

 
La Sra. Recasens anuncia l’abstenció del seu grup, en coherència amb el vot 

emès en el consell d’administració de Barcelona Activa. També pregunta si el fet de 
considerar aquesta empresa com a mitjà propi i instrumental de l’ajuntament 
facilitarà l’execució dels plans d’ocupació. 

 
El Sr. Sierra anuncia l’abstenció del seu grup, en coherència amb el vot que van 

emetre en el consell d’administració de Barcelona Activa. Així, entén que Barcelona 
Activa ha de tenir un gerent, independentment de qui regeixi els destins de 
l’empresa. En segon lloc, opina que amb aquesta modificació es prescindeix de 
criteris tècnics i s’opta per criteris polítics a l’hora d’escollir determinats càrrecs de 
Barcelona Activa. Finalment, el seu grup no comparteix la finalitat ni la posició 
ideològica que es dóna a aquest ens, perquè Ciutadans considera que l’eix principal 
d’actuació hauria de ser la creació d’ocupació i la regeneració de l’economia. En 
aquest sentit, pensa que Barcelona Activa no s’està enfocant en aquesta direcció, 
com ho demostra el fet que el govern rebutgés una proposta de Ciutadans perquè 
Barcelona Activa pogués fer intermediació per connectar els aturats amb el teixit 
empresarial de la ciutat. 

 
El Sr. Bosch creu que és interessant que als estatuts de Barcelona Activa 

s’incorpori la consideració d’aquesta empresa com a mitjà propi i de servei tècnic 
de l’ajuntament, i també pregunta si aquest canvi en els estatuts pot afavorir els 
plans d’ocupació. D’altra banda, opina que els altres canvis que es proposen, si bé 
menors, semblen raonables. Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu 
grup, tal com ja van fer a la reunió del consell d’administració de Barcelona Activa 
celebrada el dia 16 de març, i deixa per a més endavant la discussió sobre la 
grandària de l’empresa. 

 
La Sra. Ballarín exposa que aquest expedient incorpora als estatuts diversos 

punts formals i puntuals que no afecten substancialment ni el model ni l’objecte 
social de Barcelona Activa. Entén que és important la consideració de l’empresa 
com a mitjà propi de l’ajuntament, tot i que pensa que caldria explicar millor què 
significa això i els beneficis que pot comportar. Tanmateix, tal com es diu a 
l’informe dels Serveis Jurídics, creu que aquest canvi facilitarà que Barcelona 
Activa pugui desenvolupar polítiques ocupacionals subvencionades pel SOC i pot 
prevenir problemes en l’atorgament i en la justificació d’aquestes subvencions, tal 
com han argumentat tant el SOC com la Generalitat. 

D’altra banda, també considera que és raonable incorporar la referència a la 
unipersonalitat en la denominació de Barcelona Activa, en compliment de la Llei de 
societats de capital. També veu raonables adequar el llenguatge dels estatuts en 
termes no sexistes i que s’opti pel caràcter potestatiu en el nomenament del 
director general o gerent de l’empres. 

Per acabar, coincideix amb el Sr. Bosch en el sentit de deixar per a un altre 
moment la discussió d’altres aspectes. 

 
El Sr. Mulleras discrepa de les opinions d’altres portaveus i considera que 

Barcelona Activa és una empresa molt important per a la ciutat i, per tant, val la 
pena discutir sobre les diverses implicacions que té, especialment per a les 
polítiques d’ocupació, que és el problema més important que tenen els barcelonins. 

A continuació, tot i admetre que el fet de considerar Barcelona Activa com a 
mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament li atorga les prerrogatives que exposava 
el Sr. Colom, hi ha altres aspectes que no s’han comentat, com ara el fet que 
empreses com Regesa Aparcaments i Serveis o Barcelona Regional, que també són 
mitjans propis de l’ajuntament, moltes vegades s’han posat al servei de l’interès 
polític del govern més que no pas al servei de l’interès públic. Per aquesta raó, 
opina que el fet que Barcelona Activa sigui considerada mitjà propi pot tenir més 
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implicacions que les que ha comentat el regidor Colom i fins i tot podria fer que es 
caigués en l’intervencionisme polític. 

Així, doncs, atès que la modificació que se sotmet a votació té aspectes positius 
i negatius, anuncia l’abstenció del seu grup, tal com va fer la consellera del Grup 
Popular en el consell d’administració de Barcelona Activa del 16 de març de 2016. 

 
El Sr. Garganté anuncia el vot contrari del seu grup, tal com va fer el seu 

representant al consell d’administració de Barcelona Activa, no pas pels canvis 
puntuals, com ara l’actualització del capital social a euros o del domicili social, sinó 
per l’estructura empresarial mateixa que l’Ajuntament de Barcelona dóna a 
aquestes empreses i que la CUP no comparteix, sigui el tema de vies, com 
considerar Barcelona Activa com a mitjà propi i servei tècnic, per d’alguna manera 
tenir menys problemes a l’hora de rebre subvencions, o sigui el tema de la societat 
anònima unipersonal. En definitiva, reitera que no comparteixen aquest model 
d’estructura empresarial. 

 
El Sr. Colom comenta que tant el SOC com la Intervenció de la Generalitat van 

informar el govern municipal que fóra positiu que als estatuts de Barcelona Activa 
l’empresa figurés com a mitjà propi de l’ajuntament per tal de facilitar 
l’atorgament de subvencions. D’altra banda, assenyala que aquesta consideració 
de mitjà propi es recull a la Llei de contractes de les administracions públiques i, 
tot i que creu que aquesta denominació no és necessària si se’n compleixen els 
requisits, opina que és convenient introduir-la als estatuts de cara als contractes 
anomenats in house. Pensa, doncs, que aquesta modificació pot ser beneficiosa. A 
més a més, considera que seria absurd no resoldre els problemes que assenyala 
Intervenció si d’aquesta manera se solucionen. 

 
La Sra. Recasens indica que val la pena deixar explicitat als estatuts de 

Barcelona Activa que l’empresa és un mitjà propi instrumental de l’ajuntament per 
aclarir uns problemes importants que hi ha amb relació als plans d’ocupació. 

 
El Sr. Colom comenta que aquesta consideració ja es recull a l’acta de la sessió 

on es va presentar aquesta modificació. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa 

l'abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de C's, el Sr. Bosch expressa 
el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, el Sr. 
Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la 
CUP. S'aprova. 

 
4. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del centre esportiu 

Camp de Futbol Municipal de Vallvidrera, ubicat al carrer Reis Catòlics 35-55, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Presidenta anuncia que els punts 4 a 12 es tractaran conjuntament. 
 
El Sr. Colom exposa que la situació d’una sèrie de centres esportius que no 

tenien una bonificació de l’IBI i que alguns d’ells no el pagaven s’arrossegava des 
de feia anys. Aquesta situació es va resoldre mitjançant una modificació de 
l’ordenança fiscal de l’any anterior, que va permetre tenir en compte l’interès 
especial i la utilitat municipal d’aquests centres, consideració que els va permetre 
beneficiar-se d’una bonificació del 95 % en aquest impost. Així, es proposa la 
declaració d’especial interès i utilitat municipal de diversos centres esportius 
d’aquells districtes que han fet el procés administratiu corresponent i anuncia que 
a mesura que aquests tràmits es vagin completant es proposarà fer aquesta 
declaració per a altres centres esportius, per tal de donar sortida a una situació 
que estava encallada. 
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La Sra. Recasens anuncia el vot favorable del seu grup. Exposa que 
anteriorment s’havia aplicat la bonificació de l’IBI a les entitats esportives i 
culturals, i faltava resoldre la situació de les concessions esportives municipals. Per 
tant, atès que els Serveis Jurídics de l’ajuntament han proposat aquesta solució, 
reitera el vot favorable del Grup de Convergència i Unió. 

 
El Sr. Sierra manifesta que el seu grup no pot votar a favor de cap d’aquests 

punts per diversos motius. En primer lloc, perquè aquest és un exemple de les 
declaracions que va fer l’alcaldessa Colau al començament del mandat, en el sentit 
que complirien les lleis que els semblessin justes però no complirien les que no els 
ho semblessin. Així, entén que aquesta ordenança fiscal que el govern ha pactat 
amb la CUP, amb Esquerra Republicana i amb el PSC contravé diverses lleis 
estatals en què es taxen els tipus, les bonificacions i fins on es pot arribar en 
aquestes bonificacions, raó per la qual pensa que aquesta mala gestió generarà 
sentències que condemnaran l’ajuntament a pagar indemnitzacions. 

En segon lloc, assenyala que la declaració d’interès especial d’aquests centres 
esportius és contradictòria amb un altre dels requisits que estableixen les normes 
tributàries i que regulen els impostos a la ciutat de Barcelona, les quals diuen que 
la declaració d’interès i d’utilitat no pot dependre del fet que un equipament 
esportiu tingui titularitat municipal, perquè això perjudica l’activitat empresarial. 
Considera, doncs, que aquestes mesures no són jurídicament viables. 

A continuació, assegura que els centres esportius tenen tot el suport del seu 
grup i haurien volgut que aquesta mesura s’estengués als centres de titularitat 
privada. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari a la mesura i torna a advertir que a 
causa de la irresponsabilitat del govern es generaran problemes i tots els 
barcelonins n’hauran d’assumir les conseqüències. 

 
La Sra. Capdevila anuncia el vot favorable del seu grup. Exposa que totes les 

entitats esportives relacionades en aquests punts són gestionades per entitats que 
estan molt arrelades al territori i desenvolupen una tasca social de foment de 
l’esport important, especialment amb nens i gent gran. 

Finalment, comenta que no entenien per què totes aquestes entitats menys una 
són del districte de Sant Martí, però després de les explicacions del Sr. Colom ja ha 
quedat clar que a mesura que els districtes completin els tràmits administratius la 
proposta s’estendrà a altres centres. 

 
La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del seu grup a aquest conjunt 

d’expedients. Exposa que l’article 74.2 quater del text refós de la Llei reguladors 
de les hisendes locals permet que els ajuntaments bonifiquin fins al 95 % la quota 
de l’IBI per als immobles on es desenvolupen activitats econòmiques d’especial 
interès o d’utilitat municipal. Aquesta declaració correspon fer-la al plenari del 
Consell Municipal, per majoria simple, a sol·licitud del subjecte passiu. No entén, 
doncs, que s’hagi titllat aquesta mesura d’il·legal quan aquesta possibilitat es va 
incloure a la Llei reguladora d’hisendes locals amb una modificació de l’any 2012. A 
més a més, indica que aquesta declaració d’interès especial i d’utilitat municipal es 
fa cas per cas, després d’haver valorat cadascuna de les entitats. 

Seguidament, comenta que amb aquesta declaració es podrà continuar donant 
suport a una de les xarxes d’equipaments municipals, tot i que amb gestió 
externalitzada, més importants de la ciutat. En aquest sentit, recorda que en el 
passat s’havien generat problemes perquè algunes entitats havien de pagar l’IBI i 
d’altres no, i s’havia intentat resoldre aquestes discriminacions mitjançant 
subvencions. Però, tot i que la reforma de la Llei d’hisendes locals no estava 
pensada per a aquests casos, opina que es pot utilitzar per evitar aquestes 
discriminacions. Per tant, pensa que aquesta és una manera més de donar suport 
a l’esport de la ciutat, que és un element bàsic per aconseguir una major cohesió 
social i el desenvolupament integral dels barcelonins i barcelonines. D’altra banda, 
remarca que el conjunt de centres esportius de la ciutat tenen un impacte en 
termes de generació d’activitat econòmica, d’atracció de comerç especialitzat i de 
creació de llocs de treball, tant de directes com d’indirectes. 
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El Sr. Mulleras exposa que aquesta la gestió de les instal·lacions esportives de 

Barcelona en algunes ocasions ha estat polèmica a l’ajuntament. Així, critica que 
alguns grups denominen la cessió d’aquesta gestió «privatització» quan la fan 
determinats governs i, en canvi, en diuen «externalització» quan la fan d’altres. 

D’altra banda, considera que el problema és que hi ha molts i diferents tipus 
d’entitats que gestionen aquests centres esportius. Per tant, pregunta si el govern, 
a l’hora d’aplicar la bonificació de l’IBI, tindrà en compte si aquestes entitats tenen 
afany de lucre o no, i recorda que en els últims anys hi ha hagut greuges 
comparatius importants entre gestors d’entitats esportives a l’hora d’aplicar 
concessions, de canviar els terminis dels contractes o pel que fa a inversions, 
temes que s’han tractat en el plenari del Consell Municipal. Així, doncs, insisteix a 
voler saber si a l’hora d’aplicar les bonificacions el govern distingirà entre les 
entitats amb afany de lucre i les que no ho són. 

 
El Sr. Garganté formula la mateixa pregunta, sobre si hi haurà distinció en el 

tipus de societats segons tinguin o no afany de lucre. 
 
El Sr. Colom aclareix que amb aquestes mesures no es privatitza ni 

s’externalitza res, sinó que es reconeix una gestió, que en el seu moment va ser 
una concessió administrativa. Insisteix, per tant, que aquesta situació ve d’anys 
anteriors. Afegeix que a les instal·lacions gestionades directament per l’ajuntament 
se’ls aplicava aquesta bonificació i, en canvi, a les gestionades externament no 
se’ls aplicava. Tanmateix, la bonificació de l’IBI depèn de l’objectiu de l’entitat i no 
del tipus de gestió, i en aquest cas l’objectiu de totes elles és el suport a l’esport 
de base i als districtes. Per tant, puntualitza que en aquestes mesures no 
s’inclouen entitats privades que fan activitat econòmica en l’àmbit de l’esport, 
perquè aquest és un altre concepte. Així, doncs, conclou que el que es fa és 
resoldre la dicotomia que hi havia entre entitats que feien la mateixa prestació de 
serveis i amb el mateix objectiu d’impulsar l’esport de base als districtes, ja sigui 
mitjançant gestió directa o indirecta. 

Tot seguit, reitera que aquesta situació s’ha pogut resoldre gràcies a la 
modificació en l’ordenança fiscal, que comptava amb tots els informes favorables 
del Consell Tributari i l’autorització del plenari. Entén, doncs, que el procés és 
totalment legal. Pel que fa a les entitats amb afany de lucre, reitera que, tot i fer 
una activitat legítima, el seu interès no és municipal ni general i, per tant, no se’ls 
poden aplicar aquestes bonificacions. Suggereix, doncs, al Sr. Sierra, si considera 
que hi ha alguna empresa amb afany de lucre que compleix una funció d’especial 
interès i d’utilitat municipal, que faci una proposta al plenari. 

 
El Sr. Mulleras anuncia l’abstenció del seu grup perquè no s’ha respost a les 

preguntes que havia formulat. 
 
El Sr. Sierra comenta que ell no té la responsabilitat d’aportar solucions i que 

aquesta responsabilitat és del govern. De tota manera, adverteix que quan algun 
jutjat condemni l’ajuntament a pagar una indemnització el govern no podrà dir que 
està fent una inversió en polítiques socials, tal com va fer amb la modificació del 
pressupost, perquè el que s’estarà pagant és una mala gestió del govern 
municipal. 

 
El Sr. Colom assegurà que no hi haurà cap condemna perquè no hi ha cap mala 

gestió municipal, sinó que justament s’ha trobat la solució per desencallar aquesta 
situació que els diversos governs anteriors no havien pogut resoldre. 

 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 
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5. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Centre Esportiu 
Municipal Clot de la Mel, ubicat al carrer Lope de Vega 236-256, de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
6. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la Pista 

Poliesportiva Municipal la Palmera ubicada al carrer Andrade 242-250, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
7. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal el CEM Maresme, 

ubicat al carrer Puigcerdà 41-61, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 
de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
8. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Club Esportiu 

Municipal La Nau del Clot ubicat al carrer Llacuna 172, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
9. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Bogatell ubicat al carrer Carmen Amaya 4-6, de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
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El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 
vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
10. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Menorca, ubicat al carrer Menorca 1-23, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
11. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Camp de 

Futbol Municipal Poblenou-Agapito Fernández, de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
12. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex 

Esportiu Municipal Olimpia ubicat al carrer Perú 195-237, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015, i donar-ne trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
c) Proposicions 
 
V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
13. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda acollir-se al Reglament de la 

Generalitat de Catalunya que desenvolupa l'impost sobre habitatges buits, per tal 
de poder aplicar el recàrrec de l'IBI previst a les Ordenances Fiscals de 
l'Ajuntament de Barcelona pels pisos buits propietat de les entitats financeres i als 
grans tenidors de pisos desocupats de manera permanent durant més de dos anys 
sense causa justificada. 
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La Sra. Recasens creu que tots els membres de la comissió coneixen aquest 
tema perquè s’ha tractat tant a l’ajuntament com en seu parlamentària. Exposa 
que es tracta d’aplicar un recàrrec de l’IBI, tal com estableix la Llei d’hisendes 
locals, als habitatges buits, recàrrec que ja es preveia a l’ordenança fiscal de l’any 
2004 però que va ser difícil d’aplicar, com creu que deu recordar la Sra. Ballarín 
perquè va ser regidora d’Hisenda, perquè faltava que l’Estat legislés mitjançant el 
reglament què s’entén per habitatge buit. 

A continuació, assenyala que ara s’obre una possibilitat perquè, arran de la lluita 
de diverses entitats, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i el 16 de 
febrer de 2016 el Govern de la Generalitat va aprovar el reglament que 
desenvolupava aquesta llei, en el qual es creava un impost sobre els habitatges 
buits que gravava l’incompliment de la funció social de la propietat d’immobles 
com a dret fonamental recollit en l’Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola i 
la normativa internacional. Aclareix que quedaven exempts d’aquest impost els 
habitatges pertanyents a entitats del tercer sector, la xarxa d’habitatges d’inserció, 
les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials, els 
habitatges de protecció oficial i els habitatges situats en zones d’escassa demanda 
acreditada. Fruit d’aquest impost, afegeix, la Generalitat ha pogut recaptar 11,3 
milions d’euros. 

Per tant, el Grup Municipal de Convergència i Unió demana que l’ajuntament 
s’aculli a aquesta llei que regula els pisos buits per tal de poder aplicar el recàrrec 
en l’IBI als habitatges buits propietat d’entitats financeres i grans tenidors de pisos 
desocupats de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada. 
Conclou que aquesta mesura és aplicable perquè ja consta a les ordenances fiscals 
i perquè per primera vegada es disposa d’un cens de la Generalitat de pisos buits. 

 
La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia que no 

poden votar-hi a favor perquè aquesta qüestió és objecte d’un conflicte de 
competències bastant evident, atès que la Llei d’hisendes locals explicita que s’ha 
de regular reglamentàriament què es considera pis buit i se n’han de definir les 
condicions per poder-los aplicar els recàrrecs establerts a l’apartat 4 de l’article 72 
de la Llei d’hisendes locals. Entén, doncs, que cal aquesta reglamentació i en 
aquest moment no queda clar si això és competència de la Generalitat o del 
Govern de l’Estat. Reitera que hi ha un conflicte de competències, el qual, a més a 
més, ha estat resolt mitjançant tres resolucions, una d’elles del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 

Tot seguit, especifica que el conflicte de competències rau en dues qüestions. La 
primera és qui té la competència per a fer el reglament i la segona és qui té la 
competència per decidir quines són les condicions que han de reunir els pisos per 
considerar que són buits i, per tant, que se’ls pugui aplicar aquest recàrrec. 
Insisteix que hi ha tres resolucions de tres tribunals superiors de justícia sobre 
aquesta qüestió, el de Catalunya, el de Galícia i el de Madrid, però encara no s’ha 
definit si la competència per fer el reglament és autonòmica o estatal. Aquest 
conflicte de competències, conclou, l’haurà de resoldre el Tribunal Constitucional. 

Per totes aquestes raons, reitera que el seu grup s’abstindrà en la votació, amb 
el benentès que hi ha altres mesures que poden contribuir a evitar que hi hagi 
pisos buits i a garantir que aquests habitatges surtin al mercat per tal de complir la 
funció social que tenen. 

 
El Sr. Bosch exposa que, mentre alguns s’entretenen a parlar de competències i 

de disputes legals, ells se centren en allò que és just, i considera que el que és just 
és que els pisos buits puguin ser gravats perquè no n’hi hagi tants. Opina, doncs, 
que l’Ajuntament de Barcelona s’ha d’acollir a la llei aprovada pel Parlament de 
Catalunya, l’aplicació de la qual, en el poc temps que fa que és vigent, afirma que 
ha estat un èxit. En aquest sentit, assenyala que els 11 milions d’euros recaptats 
estan per sobre dels 8 previstos, la qual cosa permetrà que el Govern català 
adquireixi 260 habitatges per destinar-los a necessitats socials. 

Per tant, considera que la mesura proposada és positiva i el seu grup hi donarà 
suport, malgrat que saben que el Govern en funcions del Partit Popular ho recorre 
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tot al Tribunal Constitucional, que qualifica de polititzat, i que es dedica a posar 
obstacles constantment a una acció justa i necessària del Parlament de Catalunya. 

Així, doncs, emplaça el govern municipal i el Govern de la Generalitat a aplicar 
aquesta llei, que té uns beneficis socials evidents i que permet mobilitzar el parc 
d’habitatges en condicions de lloguer social. Assegura que no s'entendria que el 
govern de Barcelona en Comú, que en bona part governa perquè d’aquest tema 
n’ha fet bandera, no adoptés aquesta mesura perquè és una eina que està 
funcionant i, a més a més, està segur que la majoria dels grups municipals hi 
donen suport. 

 
La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del Grup Municipal Socialista a la 

proposició perquè en comparteixen la finalitat, però ho fan amb un cert grau 
d’escepticisme sobre la seva aplicabilitat real. Recorda que es tracta d’un recàrrec 
sobre la quota líquida de l’IBI, que arriba fins al 50 %, introduït per una llei estatal 
de 2002 i que té una finalitat extrafiscal, és a dir, desincentivar que hi hagi 
habitatges infrautilitzats, fomentar el mercat de lloguer i evitar l’especulació 
immobiliària, de manera que es doni compliment a l’article 47 de la Constitució. 
Insisteix en la finalitat extrafiscal de l’impost, que no pretén recaptar recursos, 
sinó afavorir l’ocupació dels pisos buits mitjançant lloguer. 

Seguidament, lamenta que catorze anys després de l’aprovació de la llei l’Estat 
encara no hagi aprovat el reglament preceptiu que habilitaria els ajuntaments a 
aplicar aquest recàrrec, tal com van poder comprovar els governs municipals als 
quals ella mateixa va pertànyer, que van introduir aquesta mesura en les 
ordenances fiscals però, any rere any, va ser impossible aplicar-la. Afegeix que la 
necessitat del reglament estatal es desprèn de la literalitat de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i així ho entenien tant el Govern de l’Estat en les diverses 
negociacions que es van mantenir sobre aquest tema com diversos tribunals. Així, 
remarca que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar nul el 
reglament aprovat per l’Ajuntament de Berga amb sentència de 28 de novembre 
de 2014, i també hi ha una sentència del Tribunal Superior d’Astúries, de 16 de 
febrer de 2015, que dictamina que solament l’Estat és competent per desenvolupar 
aquest reglament. 

Per tant, tot i que el Grup Socialista és partidari que no hi hagi habitatges buits, 
creu que hi ha una diversitat excessiva de criteris per definir què és un habitatge 
buit i una dificultat tècnica, pràctica i jurídica per implantar aquesta mesura. Per 
aquestes raons, creu que caldria combinar bé totes les mesures tributàries i 
sancionadores per tal que siguin efectives a l’hora de penalitzar els propietaris 
d’habitatges que es mantenen desocupats. 

 
El Sr. Mulleras exposa que aquest recàrrec i aquest reglament de què es parla 

estan subjectes a un conflicte jurídic competencial pendent de resoldre, tant a 
Catalunya com a d’altres comunitats autònomes. 

Quant a l’acusació de politització del Tribunal Constitucional, palesa que mentre 
el Govern de la Generalitat hi ha presentat cinquanta recursos el Govern central 
n’hi ha presentat trenta-dos. Considera, doncs, que és fer demagògia titllar el 
Tribunal Constitucional de polititzat i alhora recórrer-hi quan a alguns els convé. 

Finalment, argumenta que el Grup Popular és més partidari d’afavorir i 
incentivar els propietaris per tal que posin els pisos buits en el mercat de lloguer 
que no pas de penalitzar-los. Així, estan d’acord que cal evitar que hi hagi 
habitatges buits, especialment quan el temps de desocupació supera els dos anys, 
però insisteix que aquest objectiu s’ha d’assolir mitjançant la incentivació i la 
facilitació, i deixar la penalització com a últim recurs. 

 
El Sr. Garganté exposa que tothom sap que el Tribunal Constitucional és 

partidista i per aquesta raó veuen amb escepticisme que la mesura que es proposa 
pugui avançar. Tanmateix, considera que aquesta mesura és un pedaç a un 
problema estructural, com també són un pedaç les multes i l’apujada de l’IBI que 
l’ajuntament imposa als pisos buits per intentar acabar amb la sensació 
d’impunitat de les entitats bancàries i dels grans tenidors de la ciutat, perquè 
aquestes entitats recorren sistemàticament contra l’ajuntament i aquesta eina es 
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converteix en un mer joc per pressionar o per deixar de pressionar. D’altra banda, 
no entra a valorar la qualificació de «gran tenidor», perquè dista molt de la realitat 
habitacional de la ciutat. 

A continuació, afirma que pensar-se que amb aquestes mesures se soluciona el 
problema és enfocar malament la qüestió. La CUP creu que s’ha expropiar 
l’usdefruit dels habitatges, com a mínim els que són propietat dels bancs 
expropiats i de la Sareb, i augmentar el parc d’habitatge públic de la ciutat. 

Abans de pronunciar-se sobre el sentit del vot, esperarà a saber la posició del 
govern sobre alguna esmena que s’ha presentat. 

 
El Sr. Colom exposa que el govern està clarament a favor d’utilitzar totes les 

eines possible per aconseguir que els pisos buits entrin en el mercat de lloguer i 
que, per tant, acompleixin la funció social de satisfer el dret a l’habitatge. 

Tanmateix, considera que la mesura que es proposa no podrà ser efectiva 
perquè es demana que l’ajuntament s’aculli a un reglament, però afirma que 
aquest concepte és erroni perquè les institucions han de complir els reglaments, o 
incomplir-los, però no s’hi poden «acollir». Afegeix que l’únic que podria aportar el 
reglament és la identificació de què es considera pis buit i d’aquesta manera 
l’ajuntament podria salvar el fet que l’Estat no hagi estat capaç en tots aquests 
anys de fer aquesta definició i, per tant, poder aplicar el recàrrec del 50 % de la 
quota de l’IBI establert a l’ordenança fiscal. A més a més, assenyala que el 
reglament es limita a regular un impost que no es correspon amb l’IBI i que té en 
compte els metres quadrats de l’habitatge com a base per al gravamen. 

D’altra banda, remarca que l’article de la llei que identifica l’habitatge buit està 
suspès i, de fet, no hi ha cap ajuntament que l’apliqui. En aquest sentit, esmenta 
el cas de la ciutat d’Oviedo, que es va acollir a una llei autonòmica que regulava la 
tipificació d’habitatge buit, però els tribunals van concloure que aquesta era una 
competència estatal. 

Creu, doncs, que donar suport a aquesta proposició simplement serveix per 
netejar la consciència, pensar que s’ha fet la feina, però al capdavall no avançar ni 
un pas. Així, proposa un compromís de les forces polítiques per tal que des del 
sector públic estatal es defineixi què és un pis buit i, d’aquesta manera, poder 
avançar. 

Per aquestes raons, proposa una transacció per emplaçar el govern que surti de 
les properes eleccions generals, sigui del color que sigui, que resolgui aquesta 
qüestió. 

Finalment, per sentit de la responsabilitat, anuncia que és molt difícil per al seu 
grup donar suport a una proposició que saben que no aportarà res. 

 
La Sra. Recasens comenta que el Sr. Colom deu conèixer el Sr. Gomà, el qual en 

el plenari del Consell Municipal del juny de 2012 va dir a l’alcalde Trias que «les 
realitats són dinàmiques i canviants» i, demanant que l’ajuntament apliqués el 
recàrrec de l’IBI als pisos buits, afegia que «això demana voluntat i audàcia 
polítiques, i creure’s que políticament és possible». En aquest punt, esmenta el 
lema «Sí, se puede», i cita les paraules del Sr. Gomà amb què lamentava que 
aquesta mesura no tirés endavant i mostrava el convenciment que, si s’implantés, 
Barcelona esdevindria ciutat de referent i punta de llança per a altres ciutats que 
estiguessin disposades a fer passes endavant contra la retenció especulativa de 
pisos buits i a favor d’una fiscalitat justa i en benefici de les persones. Per tant, 
constata que la realitat és dinàmica i canviant, i que, ara que Barcelona en Comú 
és al govern  i pot actuar, pensava que com a mínim es podria abstenir en la 
votació, però fa un gir de 360 graus i es mostra contrari a aquesta mesura, actitud 
que qualifica de covardia política. 

Tot seguit, creu que amb aquesta proposició sí que s’avança perquè el conflicte 
ve de lluny, l’Estat no actua i la Generalitat, fent honor a les paraules del president 
Puigdemont «nosaltres anem passant», ha legislat sobre aquesta qüestió, malgrat 
que el Partit Popular hagi impugnat la llei davant del Tribunal Constitucional, 
juntament amb altres dues. Per tant, torna a lamentar que Barcelona en Comú 
com a mínim no s’abstingui en la votació, posició que hauria considerat intel·ligent 
perquè creu que la proposició prosperarà i es podria haver fet front comú amb la 
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Generalitat, ja que hi ha uns criteris clars per saber què és un pis buit, com ara 
que hi hagi absència de consum d’aigua, gas i llum, que l’habitatge no estigui en el 
mercat de lloguer i que reuneixi les condicions d’habitabilitat. Insisteix, doncs, que 
hi ha un cens, una definició de pis buit i que l’Estat no legisla, i caldria fer un front 
comú amb la Generalitat per anar avançant. D’altra banda, apunta que la 
vicepresidenta Neus Munté acaba d’anunciar que la Generalitat es personaria 
contra els recursos de les tres lleis impugnades pel Govern del Sr. Rajoy, la dels 
pisos buits, la d’igualtat i la de simplificació administrativa, i insisteix que 
l’Ajuntament de Barcelona hauria d’aplicar la definició esmentada d’habitatge buit i 
el recàrrec de l’IBI, que recorda que ja està contemplat a les ordenances fiscals. 

Per acabar, agraeix el suport a la iniciativa que han manifestat diversos grups i, 
si finalment s’aprova, veuran què fa el govern per implementar-la, malgrat que hi 
hagi votat en contra. 

 
El Sr. Bosch recorda que el Sr. Companyon, diputat d’Iniciativa per Catalunya, 

havia manifestat de manera bastant indignada en el debat al Parlament que 
aquesta mesura era totalment insuficient i retreu al Sr. Colom que ara digui que la 
mesura és massa atrevida i que la solució ha de venir d’Espanya. Li pregunta, 
doncs, si aquesta és la seva idea de sobirania del poble de Catalunya. Finalment, li 
pregunta si aquesta posició del govern té res a veure amb els pactes que estan 
ultimant amb el PSC o si ja la tenien d’abans. 

 
La Sra. Ballarín considera que el raonament d’Esquerra Republicana és una mica 

estrany perquè el PSC ja ha manifestat que dóna suport a la proposició. Entén que 
cal buscar totes les vies possibles per resoldre aquesta qüestió i, malgrat que la 
que es proposa pot ser que la impugnin, pot servir perquè alguna administració 
faci el reglament que defineixi clarament què és un habitatge buit i que 
l’Ajuntament de Barcelona el pugui aplicar. Entenen, doncs, que la proposició és 
una mesura de pressió. 

 
El Sr. Garganté troba el debat doblement curiós, perquè, en primer lloc, és 

Convergència i Unió qui proposa una mesura per anar acabant amb la impunitat de 
les entitats financeres i els grans tenidors d’habitatge, i Barcelona en Comú s’hi 
oposa amb un argument legalista. I, en segon lloc, recorda que el salari mínim 
interprofessional de ciutat també és una potestat del Govern espanyol però, tot i 
així, tots els grups es van posar d’acord perquè aquest salari fos més elevat a 
Barcelona. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Colom insisteix que el govern obre totes les vies possibles per poder fer 

tributar els pisos buits. Però el que se’ls demana en aquesta proposició és que se 
sumin a un acte que se sap d’entrada que no té possibilitats de prosperar. 
Tanmateix, afirma que hi ha altres vies d’actuació i assegura que si es proposen 
arribaran a un acord. 

 
El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, la Sra. Mejías expressa l'abstenció de C's, el Sr. Bosch 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal C's: 
 
14. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal realitzi 

una revisió i actualització de l'estat de llicències i activitats comercials, que es fan 
als Mercats de Venda no Sedentària de la ciutat, així com de la normativa que 
regula aquests mateixos mercats. Que s'entregui als comerciants legalment 
establerts una documentació més explícita, que inclogui el termini de validesa, les 
dades indentificatives del titular amb fotografies, el lloc, els horaris i les dates on 
pot exercir l'activitat i els productes autoritzats per a la venda, per tal de facilitar la 
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seva identificació i les inspeccions que es facin als mercats. Que es doti amb els 
mecanismes necessaris per fer complir la normativa a que regula els Mercats de 
Venda no Sedentària, tant a nivell de seguretat com de supervisió dels productes 
en venda. 

 
La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que 

aquesta és una proposta dels venedors de mercats de venda no sedentària de Nou 
Barris, tot i que a Barcelona n’hi ha molts altres, que s’instal·len en determinats 
terrenys del districte degudament autoritzats per a aquesta finalitat, segons la Llei 
1/93, articles 9, 11 i 13. Afegeix que aquesta autorització administrativa prèvia i 
els controls de l’activitat han caigut en desús i els venedors demanen una regulació 
més clara, seguretat jurídica i més transparència, perquè entenen que els equips 
dels districtes fan deixament de funcions, especialment pel que fa a la transmissió 
de les llicències. 

Tot seguit, assenyala que per obtenir aquestes llicències de venda s’exigeixen 
una sèrie de criteris, establerts pels ajuntaments i per uns reglaments i 
ordenances que tenien en compte les peculiaritats de cadascuna de les poblacions. 
Els darrers anys, continua, s’ha generat força polèmica perquè aquest tipus de 
mercats no sedentaris són els que tenen més conflictes amb els venedors de 
productes falsificats, els quals realitzen aquesta activitat amb absoluta impunitat i 
sense cap mena d’autorització. 

Per tant, aquestes organitzacions demanen que es traslladi al govern de la ciutat 
la necessitat de millorar la documentació, la llicència i l’acreditació lliurada per 
l’ajuntament als comerciants. També demanen la millora dels mecanismes de 
supervisió en els casos de transferència de llicència i que hi hagi vigilància en les 
zones on s’emplacen aquests mercats per tal que l’activitat es pugui desenvolupar 
amb total garantia. 

 
El Sr. Blasi exposa que aquest cas torna a constatar la inutilitat del Pla d’impuls i 

suport al comerç de Barcelona si el govern no l’aplica. Així, indica que s’ha de 
revisar la regulació de la venda no sedentària, s’han d’enfortir les inspeccions per 
garantir el compliment d’aquesta normativa, s’ha de garantir la seguretat 
alimentària, que no hi hagi competència deslleial i l’autenticitat dels productes, i 
s’ha de protegir la imatge del sector. Considera que tot això s’ha de fer amb la 
intervenció de la Guàrdia Urbana, l’Agència de Salut Pública, l’Agència Catalana de 
Consum, representants dels districtes i molt sovint també amb la col·laboració del 
teixit associatiu, el mateix teixit que, segons el seu parer, el govern de Barcelona 
en Comú no vol potenciar. 

A continuació, diu que el govern anterior ja va fer una feina prèvia, va mapar tot 
aquest àmbit, i espera que el govern actual la sàpiga trobar. Ara, afegeix, el Grup 
de Ciutadans demana que aquesta feina prèvia es concreti, demanda que el Grup 
de Convergència i Unió comparteix, per tal d’actualitzar les llicències de les 
activitats comercials i afavorir la inspecció per garantir que aquesta activitat es 
desenvolupa segons la normativa. També estan d’acord a regular la seguretat i la 
supervisió dels productes en venda, com també donar més facilitats i garanties als 
venedors i als consumidors, tot i que aquests darrers no siguin competència de la 
regidoria de Comerç. 

D’altra banda, comenta que la venda ambulant il·legal també es contempla en el 
Pla d’impuls i suport al comerç, on es parla del control i la vigilància d’aquesta 
activitat amb el suport de les unitats centralitzades. 

Per totes aquestes raons, mostra l’acord del seu grup amb aquesta proposició i 
exigeix que es compleixi el Pla d’impuls i suport al comerç, que el govern i alguna 
altra formació política no volen aplicar. 

 
La Sra. Capdevila comparteix plenament la proposició que presenta el Grup de 

Ciutadans. Apunta que la venda no sedentària forma part d’una realitat comercial a 
la ciutat de Barcelona que cada cop té més presència. Per tant, entén que el 
govern ha de fer una revisió i una actualització de l’estat de les llicències i de les 
activitats comercials que es fan en aquests mercats, com també de la normativa 
que els regula. 
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Pel que fa a l’últim punt, per al Grup d'Esquerra Republicana és molt important 
la dotació dels mecanismes necessaris per fer complir la normativa que regula 
aquests mercats, i els preocupa concretament si la normativa sanitària s’hi aplica, 
si és que se n’aplica cap, perquè en les mostres de comerç que organitzen les 
associacions o els eixos comercials es venen productes d’alimentació sense els 
requisits sanitaris que s’exigeixen al comerç normal. Entén, doncs, que hi ha 
d’haver inspeccions per garantir la qualitat alimentària en aquestes mostres de 
comerç. 

D’altra banda, mostra preocupació pels mercats anomenats «de pagès» que 
darrerament proliferen a Barcelona i que en algunes ocasions fan una competència 
directa al comerç de proximitat, com passa amb el mercat municipal de Fort Pienc, 
on el Districte de l’Eixample ha permès que aquestes parades s’instal·lin just a la 
porta del mercat municipal. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del Grup Socialista a la proposició. 

Exposa que la venda no sedentària es regula amb caràcter general a l’Ordenança 
d’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, però considera que cal establir 
una normativa i un procediment específics per donar resposta a aquesta realitat 
creixent a la ciutat. Assenyala que en ciutats com Mataró o Lleida ja s’aplica una 
normativa que s’ajusta a aquesta realitat, als criteris de proporcionalitat en la 
demanda dels requisits administratius i també als criteris d’excepcionalitat que han 
de regir en aquest àmbit. Opina que aquesta normativa hauria de garantir la 
seguretat jurídica dels paradistes i especialment la seguretat alimentària dels 
consumidors. 

Així, doncs, el seu grup comparteix la petició que es formula perquè, quan s’hagi 
fet aquesta normativa, l’ajuntament tindrà instruments millors per gestionar 
aquesta activitat i per tal que els tècnics de districte puguin supervisar-la. 

Entenent que aquesta és la voluntat implícita de la proposta, reitera el vot 
favorable del seu grup. 

 
El Sr. Mulleras admet que les fires al carrer i els mercats de venda no sedentària 

són cada vegada més nombrosos a Barcelona, i coincideix amb la Sra. Capdevila 
en el sentit que el comerç de la ciutat es queixa pels greuges comparatius quan a 
aquests mercats de venda no sedentària no se’ls apliquen les mateixes directrius o 
els mateixos controls sanitaris i de venda que al comerç de proximitat. De fet, 
quan ha visitat les fires que es fan a molts barris de Barcelona ha pogut observar 
que els paradistes semblen franquiciats, perquè els de la Fira Modernista de la 
Dreta de l’Eixample, els de la Fira Medieval de Sants i els de qualsevol altra de les 
fires que es fan a Barcelona són els mateixos, sovint de fora de la ciutat, i suposen 
un greuge comparatiu per als comerciants del barri on es fa aquesta fira. Per tant, 
el Partit Popular entén que és molt important fer aquesta regulació i anuncia el vot 
favorable del seu grup a la proposició. 

D’altra banda, reconeix que ja hi ha llicències d’ocupació de la via pública, que 
és l’instrument de què disposa l’ajuntament per controlar aquesta activitat, i, per 
tant, opina que seria important fer una inspecció d’aquestes llicències perquè 
aquest procediment ja està regulat per a les fires, mostres i mercats de venda no 
sedentària. Es tracta, doncs, de controlar les llicències i fer inspeccions per garantir 
que l’activitat es desenvolupa de forma legal i sense greuges comparatius, tant en 
termes sanitaris com de qualitat dels productes. 

Per totes aquestes raons, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
El Sr. Garganté es mostra sorprès perquè en les argumentacions anteriors s’ha 

parlat del Pla d’impuls i suport al comerç, d’ordenances i de llicències, i 
precisament el que diu la proposició és que no hi ha cap ordenança municipal que 
reguli l’activitat dels mercats de venda no sedentària, però finalment demana que 
es faci una revisió i una actualització d’aquesta normativa, la qual, insisteix, es diu 
que no existeix. A parer de la CUP, doncs, aquesta argumentació és un oxímoron, 
una contradicció, perquè o bé la normativa no existeix, o bé, si existeix, s’han 
d’establir els mecanismes per fer-la complir. 
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A continuació, comenta que no han sabut trobar cap ordenança de mercats de 
venda no sedentària i, per tant, després d’escoltar alguns dels altres portaveus, 
està confós sobre si aquesta normativa existeix o no. Sí que han trobat, però, la 
normativa que regula els mercats centrals, els zonals i alguns d’específics, com el 
dels Encants, el del Llibre Vell, els de les flors i fins i tot el dels ocells de la Rambla, 
en el qual té entès que ja no es venen animals. Aquests mercats, afegeix, són fixos 
i la normativa estableix els mecanismes i els documents d’identificació dels 
propietaris i propietàries. Així, doncs, creu que es pot interpretar que és aquest 
tipus de reglamentació la que s’ha pogut utilitzar per donar una documentació 
identificativa als paradistes dels mercants de venda no sedentària. 

Per tant, tenint en compte aquesta contradicció, anuncia el vot contrari del seu 
grup a la proposició i comenta que ja es temia que sortiria el tema dels manters, 
perquè és un clàssic, encara que s’hi hagi d’introduir amb calçador. També per 
aquesta raó, perquè hi veu connotacions racistes i classistes cap als manters, 
reitera que votaran en contra de la proposició. 

 
El Sr. Colom exposa que, tal com s’ha assenyalat i tots ho reconeixen, no hi ha 

cap ordenança municipal que reguli explícitament l’activitat dels mercats de venda 
no sedentària a la ciutat. El govern municipal comparteix l’interès per ordenar 
aquesta activitat i és per aquesta raó que una de les primeres qüestions que va 
plantejar com a regidor de Comerç va ser l’encàrrec a la Direcció de Comerç de 
l’Ajuntament de Barcelona que creés un grup de treball, el qual ja ha començat a 
treballar. Mentrestant, continua, aquesta activitat es regula mitjançant les 
llicències d’ocupació de l’espai públic, la qual cosa fa que hi pugui haver certes 
diferències entre els districtes. Per això hi ha districtes que han plantejat la 
necessitat de regular aquest aspecte. 

Finalment, li sorprèn que el Sr. Blasi hagi manifestat que aquesta qüestió era 
prevista en el Pla d’impuls i suport al comerç, perquè aquest pla té tres anys de 
vigència i durant els dos primers el regidor de Comerç va ser el Sr. Blasi mateix. 
Per tant, li sembla que quan Barcelona en Comú va assumir la responsabilitat de 
governar aquesta qüestió ja havia d’estar resolta o en vies de resolució, però 
sembla que no ha estat així. 

 
La Sra. Mejías dóna les gràcies als grups que han donat suport a la proposta. 

D’altra banda, lamenta que es faci batalla d’una petició dels titulars de llicències 
dels mercats no sedentaris dels barris de Trinitat Nova, Canyelles i Porta, del 
districte de Nou Barris, que són els que se’ls van adreçar per comunicar aquesta 
manca de regulació. En aquest sentit, comenta que l’única ordenança existent per 
regular aquesta activitat és la que ha fet la Diputació de Barcelona. Els venedors 
no sedentaris, afegeix, també es queixen per la deixadesa en la vigilància, 
supervisió i seguretat jurídica a l’hora de transmetre les llicències. A més a més, 
reitera que la manca de supervisió de l’activitat genera una situació d’inseguretat 
jurídica i creu que no serà difícil que l’ajuntament hi trobi una resposta. 

A continuació, assenyala que tothom està d’acord que aquesta situació prolifera 
a la ciutat i que es necessita una regulació. Creu, doncs, que tothom ha de 
treballar en aquest sentit i, si ja hi ha una comissió creada, demana que tots els 
grups municipals hi puguin participar per tal de regular un àmbit que prolifera i 
que genera activitat econòmica, però en el qual cal garantir la seguretat jurídica. 

Finalment, adreçant-se al Sr. Garganté, nega que la proposició tingui cap 
connotació racista. Insisteix que el seu grup parla en nom dels paradistes no 
sedentaris dels barris esmentats, els quals precisament són persones humils, que 
cada dia es lleven molt d’hora per instal·lar la parada i que són els que més 
pateixen l’activitat il·legal i la competència deslleial d’aquells que venen productes 
no autoritzats, tal com s’ha dit anteriorment. 

 
El Sr. Blasi insisteix que el govern municipal no ha aplicat el Pla d’impuls i suport 

al comerç i que hi ha un grup de treball constituït durant el mandat anterior que va 
fer un mapatge de fires, mostres i mercats no sedentaris per poder-hi aplicar 
l’ordenança de la Diputació de Barcelona i la d’ocupació de la via pública de 
Barcelona. Per tant, tal com demana el Grup de Ciutadans, que també va 
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presentar aquesta iniciativa al Districte de Nou Barris, assenyala que es tracta de 
començar a treballar i de trobar les complicitats necessàries. 

 
El Sr. Garganté recorda que hi ha molts tipus de venda informal a Barcelona, i 

en posa com a exemple els llauners i els furgoneters. I tanmateix, des que es van 
iniciar els treballs de la Comissió d’Economia durant aquest mandat, reiteradament 
es tracta el tema dels manters. Es planteja, doncs, si aquesta circumstància es deu 
al fet que els manters, a part de ser pobres com els llauners i els furgonetes, són 
negres i això molesta alguns grups municipals. 

 
El Sr. Colom insisteix que el govern ha creat un grup de treball en el si de la 

Direcció de Comerç i quan hagin elaborat les propostes corresponents les 
discutiran amb els grups municipals a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

A continuació, anuncia l’abstenció del seu grup perquè el que es demana és 
crear una normativa que ja existeix i, per tant, considera que hi ha una certa 
confusió entre el que diu la proposició i l’exposició que se n’ha fet. 

Finalment, insisteix que el govern anterior no va arribar a fer res sobre aquesta 
qüestió. 

 
El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
contrari de la CUP. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
15. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern de l'Estat 

espanyol a elaborar un Reglament de Ports que garanteixi un model portuari 
descentralitzat i augmenti l'autonomia del Port de Barcelona en la gestió de la 
política de taxes, en línia recomanada pel Parlament Europeu, amb l'objectiu 
d'augmentar la seva competitivitat. 

 
El Sr. Bosch agraeix als representants del port de Barcelona i també als 

estibadors la seva presència a la sessió i també el seguiment i algunes aportacions 
que han fet, i els quals han recalcat que les posen a disposició de qualsevol dels 
grups municipals que les demani. 

A continuació, exposa que amb aquesta proposició insten el Govern espanyol 
que elabori un reglament de ports que garanteixi un model portuari 
descentralitzat, tal com existeix en altres ports europeus que funcionen millor, que 
augmenti l’autonomia del port de Barcelona, especialment pel que fa a la política 
de taxes, i que vagi en la línia que va recomanar el Parlament Europeu per tal 
d’augmentar la competitivitat dels ports. Indica que, mentre aquesta qüestió no es 
resolgui en el marc d’una república catalana, hauran d’insistir a demanar-ho al 
Govern espanyol. Argumenta que el Govern de l’Estat fa una política activa de 
discriminació i bloqueig cap al port de Barcelona i imposa un model centralitzat en 
la gestió dels ports, en el seu finançament i en relació amb les taxes que en 
perjudica la competitivitat i actua contra la prosperitat i el benestar de tots els 
ciutadans de Catalunya. 

Tot seguit, fent referència a algunes rialles que s’han produït durant la seva 
intervenció, comenta que aquesta qüestió no és per riure i que si a algú li fa gràcia 
ho haurà d’explicar als ciutadans, als representants del port i als representants 
dels treballadors. 

El Grup d’Esquerra Republicana creu que el port de Barcelona, malgrat aquest 
bloqueig, és una de les principals estructures dinamitzadors de l’economia de la 
ciutat i del país. Per aquesta raó, opina que l’ajuntament ha d’ajudar, en la mesura 
que pugui, per tal que aquesta dinamització continuï i s’incrementi. En aquest 
sentit, esmenta que cada any els creuers generen més de 300 milions d’euros de 
contribució directa al producte interior brut, 5.000 llocs de treball directes i 152 
milions d’euros d’impostos. A més a més, considera que l’autonomia que es 
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reclama per al port, i que serviria per gestionar millor aquesta activitat, també 
serviria per millorar la gestió dels problemes que se’n deriven, com ara l’emissió de 
partícules que emeten els vaixells, que superen en més de cent vegades els nivells 
de carrers molt transitats, com ara el carrer d’Aragó. Indica que aquesta situació 
és molt preocupant i que l’Estat no hi actua. Per aquesta raó, considera que 
l’ajuntament ha d’instar el Govern de l’Estat hi faci alguna cosa. Apunta que el 
reglament de ports aprovat pel Parlament Europeu, que fa possible que aquests 
problemes tinguin una solució fàcil a ports com els de Rotterdam, Anvers, 
Hamburg o als ports anglesos, no es pot aplicar al port de Barcelona. 

Per tant, el seu grup aposta per aquesta autonomia i per una fiscalitat que pugui 
portar a una zona portuària i a una ciutat més verdes. En aquest sentit, assenyala 
que si la contaminació que es genera des del port es grava amb taxes s’imposarà 
un sistema de discriminació positiva que farà rebaixar els nivells de contaminació, 
el 10 % dels quals és atribuïble als creuers. Remarca, doncs, que els vaixells 
mercants generen molta contaminació. 

Per acabar, reitera que volen un port de Barcelona econòmicament dinàmic, 
ambientalment responsable i sostenible, i que sigui digne dels qui avui representen 
la ciutat de Barcelona en aquest ajuntament. 

 
La Sra. Recasens agraeix al Grup d’Esquerra Republicana que hagi presentat 

aquesta proposició perquè justament en el plenari del Consell Municipal el Sr. Trias 
va preguntar a l’alcaldessa Colau per aquesta qüestió, que és important i que 
implica incrementar la competitivitat d’una de les infraestructures principals de 
Barcelona. 

Seguidament, comenta que després de sis anys i de tres intents el Parlament 
Europeu va aprovar el dia 8 de març de 2016 el nou reglament de ports, el qual, 
en cas que s’aprovi definitivament el mes de juliol, permetrà que cada port fixi les 
tarifes pròpies de forma independent, mentre que en aquest moment són fixades 
pel Govern central. També permetrà eliminar les transferències obligatòries dels 
ports que tenen beneficis cap als que tenen pèrdues, dintre d’un mateix país, tal 
com passa a Espanya i a diferència del que passa en la majoria de països del seu 
entorn. Assenyala, doncs, que aquest reglament dóna resposta a una reclamació 
històrica del port de Barcelona i del Parlament de Catalunya davant del centralisme 
de Puertos del Estado, i alhora és una condició bàsica perquè el corredor 
mediterrani pugui desplegar tot el seu potencial de creixement. 

A continuació, lamenta que la votació del Parlament Europeu del dia 8 de març 
no sigui definitiva i caldrà que la Comissió Europea, els estats membres i el 
Parlament es posin d’acord sobre el text definitiu, en una negociació en què no es 
pot descartar que el Govern espanyol i altres governs de vocació centralista, com 
ara Itàlia, vulguin imposar un model més centralista. 

Finalment, reitera que si el mes de juliol aquest reglament s’aprova tal com va 
sortir del Parlament Europeu obrirà noves perspectives de competitivitat per al port 
de Barcelona i, per tant, per a tota la ciutat. Per aquesta raó creu que té tanta 
importància. Recorda que l’alcaldessa Colau va manifestar que col·laboraria en la 
materialització d’aquest reglament i, per tant, el Grup de Convergència i Unió el 
que fa avui és donar suport a la proposició d’Esquerra Republicana i expressa la 
predisposició del seu grup per treballar conjuntament en aquesta qüestió. 

 
El Sr. Sierra diu que intentarà no riure, perquè no és gens graciós que presentin 

aquesta proposta, però sí que els fa gràcia que la presentin des del 
desconeixement més absolut del port de Barcelona. En aquest sentit, li sembla 
irrisori que s’esmenti la contaminació del port i alhora es faci referència als 
creuers, perquè aquests solament generen el 2 % de la contaminació de la ciutat. 
També li fa gràcia que el Sr. Bosch digui que l’activitat dels creuers és la principal 
del port i la que té un retorn més gran per a la ciutat, i li aconsella que vagin a 
parlar amb l’Autoritat Portuària, amb Port 2000, amb Port de Barcelona i que vagin 
a visitar el port per saber de què parlen. Així, afirma que l’activitat dels creuers té 
un retorn per a la ciutat però per al port no és rendible. En tot cas, afegeix, hi ha 
moltes altres activitats molt més rendibles i que fan del port de Barcelona un dels 
ports més importants de la Mediterrània, si no el que ho és més. 
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D’altra banda, també troba irrisori que es digui que volen la gestió del port com 
a país perquè el port de Barcelona ja és autònom. Tot i que depèn de Puertos del 
Estado, el consell directiu depèn de la Generalitat de Catalunya, però a més a més 
cap de les dues administracions no hi tenen competències perquè el port és 
autònom, gestiona el seu pressupost i el consell d’administració fa les inversions 
que considera oportunes. També comenta que un 4 % del pressupost es destina a 
un fons de cohesió, en el qual també pot participar el port de Barcelona. Així, 
doncs, qualifica la proposició d’acudit. 

Tot seguit, pregunta per què el Grup d'Esquerra Republicana vol que la gestió 
del port es faci únicament des de Catalunya. Reclama que la Generalitat faci el que 
li correspon, que és crear i dotar les infraestructures necessàries i fer el corredor 
mediterrani, i deixar de dir que «Espanya ens roba» i que no fa infraestructures a 
Catalunya. Així, doncs, insisteix que el Govern de la Generalitat faci la feina que li 
pertoca i el Grup de Ciutadans li donarà suport, perquè ells també reclamen el 
corredor del mediterrani, no solament per a benefici del port, de la ciutat de 
Barcelona i de Catalunya, sinó també d’Espanya i de la resta d’Europa. En el que 
no estan d’acord és en mirar-se el melic i fer-ho tot «des del punt de vista del pa 
amb tomàquet». 

 
La Sra. Ballarín afirma que no gosa riure’s de la proposició, sinó que se la pren 

molt seriosament, tot i que, des del punt de vista del Grup Socialista, està agafada 
una mica amb pinces. En aquest sentit, assenyala que la proposició es vol 
emmarcar en un reglament europeu de ports que encara no està aprovat, tot i que 
suposa que ho serà en un futur immediat. Matisa, però, que de moment només 
s’ha aprovat una proposta, que s’ha de negociar en diferents instàncies, que té la 
voluntat de dotar els ports de més autonomia i de més transparència, però, tot i 
que no s’ha dit, també demés liberalització i de permetre-hi l’entrada de capital 
privat. 

El Grup Socialista defensa que cal avançar per dotar el port de Barcelona de la 
màxima autonomia i competitivitat possibles, i creu que amb l’aprovació del 
reglament europeu de ports això serà possible. Indica, a més a més, que aquest 
reglament serà directament aplicable a tots els estats de la Unió Europea, i per 
tant també a l’Estat espanyol, sense necessitat d’una transposició jurídica. 

D’altra banda, considera que el paper de l’ajuntament en aquesta infraestructura 
és clau per al present, per al futur i per al desenvolupament de Barcelona, tant pel 
que fa a l’economia com a les relacions humanes en un món globalitzat. Per 
aquesta raó, reivindiquen que la ciutat de Barcelona tingui veu pròpia en la gestió 
del port, tal com es recull a l’article 6 de la Llei de règim especial de Barcelona, on 
s’estableix que l’ajuntament pot tenir una representació de fins al 20 % en el 
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària. 

En definitiva, atès que hi ha aspectes de la proposició que comparteixen i 
d’altres que no tant, esperarà al final del debat per decidir el sentit del vot. 

 
El Sr. Mulleras no sap què espera el Grup Socialista per decidir el sentit del vot, 

però anuncia que ell es pronunciarà en el decurs d’aquesta intervenció. Exposa que 
Europa encara no ha pres una decisió. Si bé admet que el Parlament Europeu ha 
fet una proposta, assenyala que les decisions les ha de prendre el Consell de la 
Unió Europea i que aquest organisme encara no s’ha pronunciat sobre el reglament 
de ports. Per tant, demana que no es jugui amb les paraules perquè, hi insisteix, 
Europa encara no ha pres una decisió definitiva sobre aquest tema. 

D’altra banda, afirma que és fer demagògia dir que el port aniria millor si es 
gestionés directament des de la Generalitat o en una Catalunya independent, i 
demana que no es jugui amb el port. De fet, continua, el gestor del port el nomena 
la Generalitat i en aquest moment és el Sr. Sixte Cambra, de reconeguda 
militància a Convergència i Unió, que fins i tot va ser senador. Entén, doncs, que el 
grau d’autonomia del port és elevat quan la Generalitat de Catalunya pot nomenar 
el president de l’Autoritat Portuària. 

A continuació, comenta que s’havia plantejat quina devia ser la intenció oculta 
de la proposició, però que el Sr. Bosch mateix l’ha revelada en la seva intervenció 
quan ha dit que gestionar el port des de Catalunya o en una Catalunya 
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independent seria millor. Creu, doncs, que utilitzar el port com a argument per a la 
independència no és gaire ben trobat. 

Quant a la reducció de taxes, comenta que des de 2014 les taxes del port estan 
baixant, concretament un 5 % les d’utilització, un 8,5 % les d’ocupació i un 7,5 % 
les de tràfic marítim de curta distància, i l’any 2015 es va reduir un 50 % la taxa 
dels vaixells propulsats per gas natural. També remarca que es van desindexar les 
taxes portuàries i, per tant, es van poder introduir bonificacions en la taxa 
d’ocupació fins al 75 %. Afegeix que aquestes bonificacions i rebaixes s’han 
mantingut congelades els anys 2015 i 2016 mitjançant la Llei de pressupostos de 
l’Estat. 

Conclou, doncs, que les taxes s’han rebaixat i que el port és més competitiu que 
mai, tal com palesen les notes de premsa. 

 
El Sr. Garganté anuncia el vot favorable de la CUP a la proposició. Tanmateix, 

no confia gens que serveixi de res instar el Govern espanyol perquè elabori un 
reglament que doni més autonomia al port de Barcelona, sobretot perquè PP, PSOE 
i Ciutadans van votar en contra de la proposta del Parlament Europeu, i desconeix 
quina va ser la posició de Podemos. Per tant, pel to de les intervencions que 
s’acaben de produir, considera que ha quedat clara la lògica imperialista que fa 
que des de la capital del regne, a sis-cents quilòmetres de la Mediterrània, es 
vulgui decidir com ha de funcionar el port de Barcelona. 

La CUP defensa que el control del port sigui local i creu que aquesta 
infraestructura s’hauria de municipalitzar, de manera que fos l’ajuntament qui 
controlés l’entrada i sortida de mercaderies del port, qui en gestionés els serveis i 
qui en controlés les taxes. 

Per totes aquestes raons, reitera el vot favorable del seu grup. 
 
La Sra. Pin assegura al Sr. Sierra que ha parlat amb els representants del port 

sobre aquesta proposició i, tot i que desconeix si el Sr. Bosch també ho ha fet, 
afirma que els sembla molt adequada. Respecte a qui coneix més o menys el port 
no en vol parlar, però creu que l’ajuntament mai no ha presumit de tenir-ne un 
coneixement exhaustiu. A més a més, puntualitza que les inversions que es fan al 
port no depenen solament de l’Autoritat Portuària, encara que el port sigui 
autònom. Així, per exemple els accessos ferroviaris depenen del Govern central i fa 
molt de temps que es reclamen. 

Adreçant-se al Sr. Mulleras, li diu que entén que la Sra. Ballarín ha dit que 
esperaria a decidir el sentit del vot per una raó que no és habitual en la comissió, 
que és escoltar primer els arguments dels altres grups, perquè de vegades hi ha 
arguments que no es tenen en compte. 

Dit això, agraeix a Esquerra Republicana que hagi presentat aquesta proposició i 
anuncia el vot favorable del seu grup. De fet, recorda que Esquerra Republicana va 
ser la primera força política que va demanar el canvi de la zona maritimoterrestre, 
que és un tema que encara no s’ha resolt. 

Tot seguit, exposa que el port és una força econòmica tant per a la ciutat com 
per al país i creu que és bo que tingui més autonomia, sempre que aquesta 
s’acompanyi de mesures que donin més transparència, aspecte que queda una 
mica pendent en el cas del port de Barcelona. En aquest sentit, està segura que es 
pot treballar conjuntament entre les forces polítiques una proposta per 
implementar mesures de transparència que manquen en aquests moments. Per 
tant, Barcelona en Comú està d’acord que el port tingui més autonomia del Govern 
central i que es treballi perquè sigui més responsable mediambientalment. 

D’altra banda, indica que queda pendent la relació del port amb la ciutat, i en 
aquest punt celebra que hi hagi voluntat de col·laboració. Així, comenta que cal 
que la zona maritimoterrestre arribi fins a la vora de mar i permetre que el port-
ciutat sigui per a la ciutat de Barcelona. Convida, doncs, la resta de forces 
polítiques a fer aquesta reivindicació al Govern de l’Estat. 

 
El Sr. Bosch respon a l’al·lusió que es vol convertir el port de Barcelona en una 

«cosa de pa amb tomàquet» amb l’afirmació que hi ha alguns grups als quals els 
està bé que l’autonomia sigui «de pandereta». En aquest sentit, si bé reconeix que 
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el president de l’Autoritat Portuària el nomena la Generalitat, remarca que el 
control del finançament i de les taxes i el comandament són a Madrid. Així, doncs, 
ja sap que per a alguns grups aquesta situació els sembla bé, però indica que hi ha 
gent que discrepen i que pensen que les coses es podrien fer millor. Ironitza que, 
si depengués d’alguns grups, els ports estarien centralitzats al port de Madrid i si 
no ho han fet fins ara potser és perquè no se’ls ha acudit.  

A continuació, exposa que el port de Barcelona és important i que podria ser 
molt més pròsper, més autònom i més eficient, i això és el que demana la 
proposició que presenten. Per això, malgrat que sap que aquells que qualifica 
d’«apòstols de la dependència», referint-se al Partit Popular i a Ciutadans, 
intentaran tombar al Consell d’Europa l’acord que va prendre el Parlament 
Europeu, el que pretén el Grup d'Esquerra Republicana amb aquesta proposició és 
que s’acabi la discriminació legal i financera del port de Barcelona, que aporta un 
17 % al Fons de compensació interportuària i en rep l’1 %. Afirma que això no és 
autonomia, que no és just i que no ajuda. 

 
La Sra. Recasens remarca que al port de Barcelona s’ha fet tot un reguitzell 

d’actuacions, però que el que es debat és qui pren les decisions i amb quin 
fonament. Per tant, el que es demana és poder formar part d’aquesta presa de 
decisions de manera autònoma. 

 
El Sr. Sierra insisteix que els defensors de la proposició vagin al port de 

Barcelona, on els rebran, els instruiran i així podran saber com funciona i què és 
l’autonomia. També els suggereix que parlin amb el Sr. Sixte Cambra, el qual els 
podrà explicar què és l’autonomia fiscal, fent referència als concerts basc i 
navarrès, mitjançant el model de funcionament del port de Barcelona. 

 
La Sra. Ballarín puntualitza que en l’informe que es va presentar al Parlament 

Europeu el PSOE no hi va votar en contra, sinó que s’hi va abstenir, i que 
l’eurodiputat del PSC aquell 8 de març no va ser present a la sessió del Parlament. 

D’altra banda, comenta que si es demana més autonomia per a la ciutat de 
Barcelona per gestionar l’impost d’establiments turístics, qüestió a la qual espera 
que el Grup d'Esquerra Republicana doni suport al Parlament de Catalunya, seria 
il·lògic que no es fes el mateix amb relació a les taxes portuàries. 

Finalment, malgrat que admet que el reglament aprovat pel Parlament Europeu 
té coses bones, en critica les mesures liberalitzadores. 

 
El Sr. Garganté es disculpa per l’error quan ha afirmat que el PSOE havia votat 

en contra del reglament aprovat pel Parlament Europeu. 
 
La Sra. Pin expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Recasens expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, el Sr. Bosch 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
16. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a fer 

totes les gestions necessàries per dotar al comerç de Barcelona d'un nou Pla 
estratègic 2017-2020, consensuat amb el sector, que vetlli pel manteniment del 
model de comerç de proximitat i per l'impuls de la competitivitat i de la qualitat 
d'aquest sector tan important per l'economia de Barcelona. 

 
La Sra. Ballarín no sap si s’ha d’alegrar o entristir pel fet que tant la sessió 

extraordinària com l’ordinària de la comissió s’hagin convertit en un monogràfic 
sobre comerç. En tot cas, afirma que ha estat fruit de la casualitat. Exposa que el 
Grup Socialista va presentar aquesta proposició perquè es trobaven en el darrer 
any de vigència del Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona 2013-2016 i 
entenien que calia que el 2017 hi hagués un nou pla pluriennal per a un sector tan 
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important no solament per a l’economia, sinó també per a la convivència, per a 
l’urbanisme, per a la dignificació de l’espai públic, per a la seguretat i, en 
definitiva, per a la cohesió social. Comenta que precisament aquest mateix dia, 
com a presidenta del Districte de Sants-Montjuïc, ha tingut l’oportunitat de 
participar en la presentació del programa Innova, un programa social de «la 
Caixa» que s’ha fet conjuntament amb l’Associació de Comerciants de Creu 
Coberta, en virtut del qual els comerciants treballaran per la integració social de 
persones amb risc d’exclusió, les quals podran començar a treballar en els 
comerços integrants d’aquesta associació. Així, doncs, pensa que la importància 
del comerç no es pot qüestionar. 

També consideren que cal un pla actualitzat que estableixi les mesures que 
s’han d’implementar per continuar preservant i millorant el model comercial de 
proximitat. En el moment que això es plantegi, anuncia que el seu grup proposarà 
un seguit d’orientacions i mesures que poden ajudar a assolir aquest objectiu, que 
està segura que tots els membres de la comissió comparteixen. Entre elles 
esmenta fomentar la innovació i les noves tecnologies en el comerç de proximitat, 
fomentar l’emprenedoria i la reemprenedoria, fomentar la formació de qualitat, 
promoure el teixit de comerços emblemàtics i singulars de la ciutat, potenciar el 
teixit associatiu comercial, explorar vies de col·laboració entre el comerç i 
l'Administració mitjançant les àrees de promoció especial urbana, reforçar les 
inspeccions i els controls, potenciar la realitat multicèntrica i la transversalitat amb 
la col·laboració de Barcelona Activa i de les àrees de Seguretat, Mobilitat, Salut, 
Drets Socials, Educació, Cultura, etcètera.  

Tanmateix, adverteix que aquestes són les propostes del Grup Socialista i les 
defensaran allà on calgui, però que el sector no pot ordenar-se ni regular-se per la 
via del decret i, per tant, han de confluir amb les propostes que presenti el sector i 
s’ha d’arribar al màxim consens possible, tant amb el sector com amb els grups 
municipals. Només d’aquesta manera, afegeix, seran capaços d’incorporar al nou 
pla mesures que tinguin el suport de la majoria i que, per tant, el grau d’aplicació 
sigui elevat. En aquest sentit, considera evident que l’ajuntament no pot aplicar 
directament la majoria d’aquestes mesures, sinó que ho ha de fer el sector mateix. 
Per acabar, opina que d’aquesta manera el grau d’execució podria superar el 80 % 
que ha tingut el Pla de comerç 2013-2016. 

 
El Sr. Blasi creu que la possible entrada del Partit dels Socialistes al govern 

municipal no farà canviar la tendència actual del govern. Mentre escoltava la 
intervenció de la Sra. Ballarín ha tingut la impressió que llegia fil per randa el Pla 
d’impuls i suport al comerç 2013-2016, que va tenir un consens ampli, perquè tots 
els eixos i algunes de les iniciatives que ha esmentat estaven recollides en el pla 
anterior. 

D’altra banda, creu que no és una casualitat que aquesta sessió hagi girat 
sobretot al voltant del tema del comerç perquè han deixat sol el regidor que se 
n’ocupa. En tot cas, assenyala que des de la sessió plenària del dia 29 es coneixia 
la proposició que presentava el Grup de Convergència i Unió i la petició de celebrar 
una sessió extraordinària de la Comissió d’Economia i Hisenda. 

Allò que pensa que pot ser una coincidència en el temps és l’anunci de l’entrada 
del Partit dels Socialistes al govern municipal i no sap si el que s’està produint és 
allò que en castellà anomenen «el abrazo del oso», i marcar perfil i un lideratge 
que entén que no s’ha vist. Creu que també es poden trobar amb la sorpresa que 
s’hagi constituït un grup de treball d’aquells que no existien i que estiguin 
començant a desenvolupar un nou pla estratègic. 

En tot cas, assenyala que hi ha un pla vigent, entenent que la vigència pot ser 
temporal o material, que conté mesures que poden tenir continuïtat, i aquest pla 
és un document viu que preveu que es pot anar adaptant a les noves realitats. 

Finalment, tot i que de forma incomprensible el Grup Socialista ha votat en 
contra de la proposta presentada per Convergència i Unió, anuncia que el seu grup 
votarà favorablement aquesta proposició per mantenir la mateixa coherència que 
no ha tingut el Grup Socialista en la proposició esmentada. 

 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4095 
 

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix a la Sra. 
Ballarín la presentació de la proposició i aclareix que, com a presidenta de la 
comissió, no ha acceptat que es tractés conjuntament amb la proposició de 
Convergència i Unió perquè es pogués escoltar quines són les línies de futur que 
pot albirar el comerç a la ciutat de Barcelona pel que fa al pla estratègic. Creu que 
l’elaboració d’un nou pla és absolutament imprescindible perquè, com a 
conseqüència de la crisi, Barcelona ha perdut molt de teixit comercial i en aquests 
moments es poden encarar les condicions que permetin recuperar-lo. En aquest 
sentit, considera que correspon a l'Administració pública i a l’impuls polític crear 
aquestes condicions perquè el desenvolupament d’aquest sector econòmic, 
estratègic per a la ciutat, sigui possible. Opina que el primer que cal fer, doncs, és 
que l’Ajuntament de Barcelona esdevingui un aliat d’aquest sector estratègic i, per 
tant, donar facilitats al sector i no ser un obstacle, que afirma que és el que ha 
passat el darrer any, la qual cosa ha dificultat molt la tasca dels comerciants. 

A continuació, exposa que el nou pla ha d’incorporar objectius molt clars. A més 
a més dels que ha esmentat la Sra. Ballarín, creu que un altre de molt important 
és l’urbanístic, és a dir, com es distribueix la ciutat de manera que es garanteixi 
que l’urbanisme també afavoreixi el teixit comercial i la sociabilitat que aquest 
genera als diferents barris. També creu que és important que la ciutat de 
Barcelona sigui un lloc on la pressió fiscal i els incentius fiscals permetin que s’hi 
instal·lin noves oportunitats comercials i de negoci. Entén que aquesta ha de ser 
una bona oportunitat per evitar polèmiques, garantir la capacitat tractora que té el 
turisme, aprofitar-la per desestacionalitzar el turisme i afavorir la presència del 
turisme comercial en èpoques de l’any que no són tan bones. Indica, doncs, que 
s’han d’evitar situacions com les viscudes aquest any durant la campanya de Nadal 
i que en els propers pressupostos no es produeixi una retallada considerable en els 
recursos que es destinen al comerç en els diferents districtes. 

D’altra banda, espera que si la Sra. Ballarín assumeix la responsabilitat de 
l’àmbit del comerç tingui una actitud més ferma amb la competència deslleial i 
sobretot amb la utilització perquè que se’n fa i el benefici que en treuen algunes de 
les màfies que s’aprofiten d’aquesta situació d’impunitat que es viu a la ciutat de 
Barcelona. Creu, doncs, que té per endavant una tasca important, en la qual 
espera que els permeti participar i que tots els grups municipals puguin fer 
aportacions per tal d’impulsar el nou pla estratègic que Barcelona necessita, ja que 
s’enfronten a un període intens des del punt de vista comercial. 

 
La Sra. Capdevila exposa que, si no hi ha res de nou, la Sra. Ballarín serà la 

propera regidora encarregada de fer que el comerç de la ciutat creixi i de 
potenciar-lo des de l’ajuntament, tant durant la campanya de Nadal com durant 
tota la resta de l’any. Recorda que al començament del mandat el Grup d’Esquerra 
Republicana va proposar que Televisió de Barcelona fes un programa setmanal que 
parlés del comerç de proximitat i que es dediqués temps als mercats. 

Pel que fa al nou pla que la regidora de Comerç haurà de desenvolupar, espera 
que compti amb la col·laboració de tot el sector, perquè considera que 
l’ajuntament no pot fer un pla per als propers tres o quatre anys sense tenir en 
compte l’opinió dels interessats. 

Seguidament, remarca que ha estat positiu que en aquesta sessió s’hagi parlat 
tant de comerç perquè tots els grups estan interessats a fomentar-lo, atès que el 
sector ha passat per una època molt dura, molts establiments han hagut de tancar 
i, per tant, el Grup d'Esquerra Republicana es posa a la disposició de la nova 
regidora de Comerç per aconseguir que no es tanqui cap altra botiga, que se 
n’obrin de noves i que hi hagi un nou impuls comercial a tots els barris de la ciutat. 

Per acabar, subratlla que el comerç dinamitza els barris, els dóna vida i crea 
seguretat, perquè un barri sense comerç és insegur i sense vida econòmica. Per 
tant, considera que l’ajuntament ha de fer tot el que sigui possible per dinamitzar 
aquest sector i, si la nova regidora de Comerç va en aquesta direcció, tindrà el 
suport d’Esquerra Republicana perquè ja sap que sempre els ha preocupat el petit 
comerç i els mercats municipals. 
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El Sr. Mulleras exposa que com a portaveu d’economia del Grup Popular sempre 
ha estat crític amb el Sr. Blasi, que va ser regidor de Comerç durant el mandat 
anterior, també amb l’actual, el Sr. Colom, i segurament ho serà amb la regidora 
de Comerç que hi haurà a partir d’aquest moment. Aclareix que les crítiques són 
polítiques i no pas personals, i que aquest és el paper que els pertoca de fer. 

A continuació, reconeix que tant en aquesta sessió com en l’extraordinària s’ha 
parlat molt de comerç, però ho justifica perquè el comerç té molts reptes i també 
en tindrà la nova responsable d’aquesta àrea. Recorda que en intervencions 
anteriors s’ha referit a la pressió fiscal, les taxes, els preus públics i els impostos, i 
destaca que en les darreres ordenances fiscals, aprovades per Barcelona en Comú, 
el PSC i les CUP, l’IBI dels comerços s’ha incrementat entre un 10 % i un 20 %. 
Considera, doncs, que l’ajuntament pot rebaixar aquest impost als comerços però 
no ho ha fet. 

Quant a les traves burocràtiques, opina que són un impost invisible perquè és 
una barrera d’entrada molt important per a qui vol obrir un comerç a Barcelona. En 
aquest sentit, destaca que per aconseguir una llicència calen quatre mesos i mig. 

Tot seguit, apunta que el govern d’Ada Colau ha trencat el consell comercial, tal 
com es va veure en el darrer consell de Turisme i Ciutat. Entén que aquest 
consens s’ha de recuperar i, per tant, aquest és un nou repte. Diu que un altre 
repte és saber què es fa amb les subvencions que l’ajuntament atorga a totes les 
organitzacions, i entre elles les comercials, tal com el Grup Popular ha reclamat 
reiteradament, però no s’ha pogut observar mai aquesta transparència de què fa 
gala el govern municipal. 

D’altra banda, critica que el govern municipal d’Ada Colau ha avalat i potenciat 
activitats il·legals, com la dels top manta, la dels llauners o la dels «bocadilleros», 
activitats que perjudiquen el comerç perquè ocupen l’espai públic sense permís i 
ofeguen les terrasses de Barcelona. 

Pel que fa a seguretat, denuncia que s’ha abaixat la guàrdia en la vigilància del 
comerç que practiquen persones sovint il·legals i que venen productes també 
il·legals. A més a més, critica que s’hagin descuidat serveis municipals com la 
neteja o l’enllumenat, que són importants per als establiments comercials perquè, 
tal com s’ha dit anteriorment, el comerç crea barri i cohesió social, i aquests 
serveis són importants per donar seguretat a les botigues. 

Finalment, afirma que s’ha boicotejat la campanya de Nadal, segurament perquè 
el govern d’Ada Colau no hi creu, amb l’enllumenat, amb l’eliminació de la pista de 
gel i fent una fireta amb els amics de l’alcaldessa que lluïen l’eslògan «Tourist, go 
home». 

Per totes aquestes raons i perquè creu que el nou pla de comerç és necessari, 
anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 
El Sr. Garganté diu que ha cercat el resultat de la votació del reglament de ports 

al Parlament Europeu i constata que hi van votar en contra el PP, part del PSOE i 
Ciutadans, Iniciativa i Izquierda Unida s’hi van abstenir i Podemos hi va votar a 
favor. 

Pel que fa a la proposició del Grup Socialista, suposa que té a veure amb els 
canvis que possiblement hi haurà al govern municipal i mostra preocupació perquè 
el model de comerç dels darrers anys va en direcció oposada al que proposa la 
CUP. De fet, en la discussió del punt anterior les crítiques es fonamentaven en el 
fet que s’havia de continuar amb el model que estableix l’antic Pla d’impuls i suport 
al comerç perquè aquest pla ja estava fet, però el seu grup entén que el proper pla 
hauria de servir precisament per canviar aquest model. 

Quant a les xifres, comenta que el 77 % del total d’empreses catalanes es 
concentren a Barcelona, que hi ha 35.000 llicències de comerç al detall i que hi ha 
quaranta mercats municipals, que representen entre el 7,5 % i el 8,7 % del 
comerç minorista. Barcelona també té dinou eixos comercials i les associacions 
comercials d’un territori amb zona comercial delimitada urbanísticament integren 
més de nou mil comerços, que representen el 5 % del PIB de la ciutat. També hi 
ha dotze centres comercials, coneguts com a grans superfícies, i disset galeries, a 
més dels grans magatzems de grans empreses situades a l’àrea metropolitana. 
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Vistes aquestes xifres, entenen que s’hauria de fer un gir i apostar per polítiques 
diferents a les que s’han fet fins aquest moment, entre elles el foment de la 
coordinació i l’associacionisme sectorial del petit comerç, garantir la tradició en el 
comerç dels barris mitjançant un pla d’usos, repensar els mercats municipals com 
a pols d’atracció i dinamització dels eixos comercials, la moratòria immediata per 
ampliar centres comercials i per crear-ne de nous a tota la ciutat, fer visible la 
petjada ecològica, els costos socials derivats i invisibles dels productes que es 
compren, fomentar les cooperatives de consum, auditar, si escau, i limitar noves 
llicències per a establiments comercials de grans dimensions i, finalment, una 
congelació de nous supermercats de superfície superior als 250 metres quadrats. 

 
El Sr. Colom anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè el pla 

vigent finalitza enguany i, per tant, s’ha d’actualitzar o fer-ne un de nou en el marc 
d’un debat amb el sector i amb els grups municipals per aconseguir un bon grau de 
consens en el sector del comerç i entre la ciutadania, que és el que ha guiat la 
política que s’ha fet des de la regidoria. 

Tot seguit, assegura que no hi ha cap comissió o taula de treball constituïda per 
a l’elaboració del nou pla, però considera que hi ha prou temps per treballar-hi. 

Pel que fa al nou pla de de comerç, apunta que hauria de contemplar un aspecte 
absent en el pla vigent, que són les condicions de treball, i no parlar solament de 
comerciants i comerciantes, sinó de treballadors i treballadores, especialment en 
un sector profundament feminitzat com és el comercial. 

En segon lloc, creu que s’ha de continuar treballant en temes de sostenibilitat i 
ús de tecnologies de la informació i la comunicació, aspectes que ja contempla el 
Pla d’impuls però en els quals cal aprofundir. 

Un tercer aspecte que caldria tenir en compte és el de la rellevància de 
l’associacionisme comercial. Aquí creu que s’ha de donar un pas més i que el 
sector vegi l’associacionisme no solament com un element per millorar el servei, 
sinó com una llavor per crear fórmules de cooperació entre comerciants que els 
permeti afrontar la competència que fan les grans superfícies i les diverses 
franquícies. Així, pensa que s’hauria de parlar de centrals de compra i de sinèrgies 
en diversos camps per tal de poder competir millor. 

Un darrer element, que creu que ja s’ha assenyalat, és que la crisi econòmica i 
també determinades polítiques han afavorit les grans superfícies i han provocat la 
desertització o feblesa comercial en alguns barris. Entén, doncs, que s’ha de fer un 
treball específic en aquells sectors que han patit més, ja sigui a causa de la crisi o 
a causa de les polítiques d’afavoriment de les grans superfícies. 

 
La Sra. Ballarín dóna les gràcies pel suport rebut. Aclareix que la proposició no 

pretén ser cap pla de govern del comerç a Barcelona, perquè és molt respectuosa 
amb la democràcia i és conscient que el preacord s’ha de ratificar entre les bases 
del PSC i de Barcelona en Comú. Anuncia, doncs, que si aquest preacord és 
ratificat, aleshores és possible que esdevingui regidora de comerç i en aquell 
moment parlaran en altres termes de la proposta que han presentat. 

A continuació, assenyala que en el debat ha quedat clara la necessitat d’elaborar 
un nou pla de comerç, consensuat amb les associacions i el conjunt del sector, que 
travessa un mal moment. Així, afirma que el sector està trencat i serà un repte 
aconseguir posar d’acord els comerciants. 

També creu que seran capaços d’arribar a acords amb els grups polítics, tret de 
la CUP, que va per una altra banda. Així, opina que el model comercial és 
compartit per la majoria de grups polítics i tots estan d’acord, per exemple, a 
protegir i potenciar el model de comerç de proximitat, malgrat que hi pugui haver 
diferència en els matisos. En aquest sentit, comenta una conversa que va mantenir 
dies enrere amb una persona de València que comentava la dificultat de refer el 
teixit comercial de proximitat quan les bases són trencades i el comerç està en 
mans de les grans superfícies. Creu que a Barcelona hi ha les bases i, malgrat que 
la normativa europea no hi ajuda, les potencialitats del sector i el consens 
ajudaran a avançar en aquesta direcció. 
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Finalment, a part de tots els aspectes que ja s’han comentat, opina que el més 
important és que la gent entri als comerços, per la porta o mitjançant internet, i 
faci un consum responsable. 

 
El Sr. Blasi puntualitza que no ha felicitat la nova regidora de Comerç perquè 

espera que hi hagi la ratificació del preacord, i tampoc s’ha acomiadat del regidor 
actual. 

Tot seguit, comenta que quan es va elaborar el Pla 2013-2016 es va fer de bell 
nou perquè no n’hi havia un altre de vigent. També constata la validesa de molts 
aspectes del Pla 2013-2016, la qual cosa fa que ara no es parteixi de zero. A més a 
més, creu que la majoria dels punts que s’han desgranat, si no tots, són 
compartits per la majoria de grups municipals. 

Quant a l’urbanisme comercial, recorda que les vuit grans superfícies comercials 
que hi ha a la ciutat van ser aprovades per governs del Partit Socialista i Barcelona 
en Comú, que en aquell moment era Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. 

En qualsevol cas, creu que l’aposta per aquest model comercial és majoritària, 
que és un model que tots s’estimen i per aquesta raó a vegades es defensen les 
opinions i els posicionaments d’una manera vehement. 

 
El Sr. Garganté anuncia el vot favorable del seu grup i, tal com ha comentat en 

la discussió del punt anterior, creu que hi ha cinc aspectes que el pla anterior no 
contemplava i que s’haurien d’incloure en el nou: la llengua catalana, la relació 
entre empreses i treballadors, l’impuls al comerç de proximitat, especialment pel 
que fa als productes dels Països Catalans, advertir del risc de la moda al servei del 
comerç i, finalment, repensar el model nadalenc. 

 
El Sr. Colom recorda que hi pot haver diversos regidors però que el govern és 

un de sol, i que aquesta política es tirarà endavant. Finalment, el tranquil·litza que 
el Sr. Mulleras critiqui la política del govern per definició, abans de saber els 
arguments que s’exposen, amb la qual cosa se’l pren menys seriosament. 

 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
17. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que s'estudiï juntament amb 

l'Institut Municipal de Mercats que el projecte definitiu del mercat de l'Abaceria 
Central contempli l'ús de l'aparcament per part dels residents, incloent la possible 
ampliació del nombre de plantes per a aquest efecte. 2. Que aquest projecte 
també inclogui un superfície comercial que complementi l'oferta de productes 
frescos que ofereixen les parades del mercat. 3. Que s'inclogui com a prioritari el 
mercat de l'Abaceria Central dintre de les inversions previstes a l'Institut Municipal 
de Mercats. 

 
El Sr. Mulleras, fent referència al punt anterior, replica al Sr. Colom que ell 

critica quan creu que ha de criticar, i en aquest cas opina que el regidor de Comerç 
del govern d’Ada Colau no ho ha fet bé i, per tant, és criticable, critica, a més a 
més, que creu que és compartida per la majoria del Consell Municipal i fins i tot 
per bona part del sector del comerç. 

D’altra banda, assenyala que des de l’oposició no solament es fan crítiques, sinó 
també propostes. En aquest cas, proposen desbloquejar les actuacions al mercat 
de l’Abaceria, que és un dels mercats més antics de Barcelona i que, amb més de 
cent vint anys d’antiguitat, sempre ha estat vinculat a la vila de Gràcia. Recorda 
que va ser traslladat a la seva ubicació actual l’any 1892 i que fou reconstruït l’any 
1965. Assenyala que, des que es van iniciar les remodelacions de mercats a 
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Barcelona, la reforma del mercat de l’Abaceria sempre havia estat a l’agenda però 
mai s’acabava de fer. L’any 2008, afegeix, es va prometre que començarien les 
obres, però durant sis anys no s’ha fet res. Finalment, a les acaballes del darrer 
mandat es va fer un projecte, basat en el model exitós que s’ha implantat en gran 
part dels mercats de la ciutat durant els darrers anys. Aquest model de mercats, 
que fins ara gaudia d’un consens bastant majoritari, inclou una superfície comercial 
que no pot vendre producte fresc, perquè aquest ja es ven al mercat, i un pàrquing 
per a ús logístic i per a clients. 

A continuació, exposa que, tot i que és molt difícil que els grups polítics es posin 
d’acord en alguna cosa, en el tema dels mercats els paradistes que donen suport al 
projecte representen el 98 % del total i el consens entre els grups polítics era 
pràcticament unànime. A partir de les darreres eleccions municipals, però, el nou 
govern municipal, no sap en nom de qui, va destruir aquest consens i va paralitzar 
el projecte, cosa que va desesperar els paradistes, els comerciants de la zona i els 
veïns. 

Per aquesta raó, el Grup Popular va presentar una proposició al Districte de 
Gràcia per tal de desbloquejar aquesta reforma del mercat de l’Abaceria, una 
proposició idèntica a la que presenten ara, i que va ser votada favorablement per 
tots els grups municipals tret de Barcelona en Comú i la CUP. 

Quant al contingut de la proposició, demana que es conservin les parts bàsiques 
del projecte redactat durant el mandat anterior, que són la superfície comercial i el 
pàrquing per a usos logístics i per a clients, i sobretot que durant aquest mandat 
es prioritzi aquesta inversió. En aquest sentit, apunta que ell mateix ha plantejat 
aquesta qüestió en el Consell Rector de l’Institut Municipal de Mercats, però no ha 
vist que aquesta reforma figuri entre les inversions previstes. És per aquesta raó 
que inclouen aquest punt en la proposició. 

Per tant, atès que la paralització del projecte crea angoixa entre els paradistes i 
el comerç de la zona, proposen que es desbloquegi la reforma del mercat de 
l’Abaceria per tal que sigui alhora un mercat tradicional i modern, que sigui una 
icona per al barri de Gràcia i que sigui un projecte tan innovador com el que els 
mateixos paradistes de l’Abaceria presenten en els àmbits educatiu i cultural. En 
definitiva, el Grup del Partit Popular vol que aquest govern municipal, que es vanta 
de ser el govern de la gent, faci cas a la majoria dels paradistes, dels comerciants, 
dels veïns i dels representants polítics de Gràcia. 

 
El Sr. Blasi comparteix l’exposició que ha fet el Sr. Mulleras sobre la situació 

actual i les necessitats del mercat de l’Abaceria. Comenta que, igual com passava 
amb el model comercial de la ciutat, que amb petits detalls i petites modificacions 
era compartit pel conjunt de grups municipals, també hi havia consens en el model 
de remodelació dels mercats, el qual queda recollit en el Pla estratègic de mercats 
2015-2025, pla que tothom coincideix a dir que és vigent, però apunta que, si bé 
un regidor del Partit dels Socialistes al final del mandat anterior l’impulsava, des 
d’Iniciativa per Catalunya es frenava. 

Així, assenyala que l’Institut Municipal de Mercats hi va treballar i que es va fer 
un concurs d’idees innovador conjuntament amb l’Escola d’Arquitectura, però 
aquesta feina s’ha aturat i, tot i que arriben algunes informacions sobre aquesta 
reforma, són negatives. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup, però abans 
volen escoltar l’opinió del grup del govern i del grup que està pactant l’entrada al 
govern. 

 
El Sr. Sierra anuncia el vot favorable del seu grup, tal com ja van fer quan 

aquesta iniciativa es va presentar al Districte de Gràcia, i ho faran amb els 
mateixos arguments. Apunta que la remodelació del mercat de l’Abaceria és una 
demanda dels paradistes, dels comerciants i dels veïns, i per tant el seu grup 
entén que aquesta actuació s’ha de fer en els termes que planteja el Partit Popular. 

Dit això, mostra preocupació pel fet que la Sra. Ballarín assumeixi la 
responsabilitat dels mercats, perquè intueixen que el que realment s’està fent amb 
aquest pacte de govern, sense qüestionar la voluntat, la professionalitat i les ganes 
de fer-ho bé de la regidora, és descarregar de feina determinats regidors del 
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govern d’Ada Colau i desvincular-los del territori, de manera que tornen a 
incomplir el programa electoral de Barcelona en Comú, que parlava de proximitat 
amb els veïns. Tanmateix, desitgen a la Sra. Ballarín tots els èxits i els encerts en 
aquesta tasca, i espera que, més enllà d’aquesta proposició, es prengui 
seriosament la responsabilitat de treballar pel desenvolupament de l’activitat 
comercial dels mercats, la cohesió que donen al territori i la vida que donen als 
barris. 

 
La Sra. Capdevila exposa que el mercat de l’Abaceria és un espai de referència 

del comerç al barri de Gràcia i la seva reforma és necessària. Afegeix que aquesta 
reforma ha estat reivindicada llargament per veïns i comerciants, i el tancament 
constant de parades, l’envelliment de les instal·lacions i la demanda dels 
paradistes són la prova que aquesta actuació és necessària. 

Per aquestes raons, Esquerra Republicana creu que la remodelació d’aquest 
mercat s’ha de fer durant el mandat actual. De fet, recorda que l’Institut Municipal 
de Mercats va elaborar un projecte de reforma que preveu la construcció d’unes 
cinquanta places d’aparcament per a clients i la instal·lació d’un supermercat que 
complementaria l’oferta de producte fresc del mercat i atrauria persones que 
habitualment no hi compren, tal com s’ha demostrat amb altres mercats. Aquesta 
proposta, doncs, va en la línia que s’ha seguit en altres processos de renovació de 
mercats que tan tingut bons resultats i, a més a més, recorda que el 98 % dels 
paradistes estan a favor d’aquest projecte. 

Seguidament, mostra la preocupació del seu grup pel fet que el govern 
municipal hagi decidit paralitzar el projecte de remodelació i obrir un altre procés 
participatiu. El seu grup entén que en el cas de la reforma del mercat de l’Abaceria 
ja hi ha hagut participació dels veïns i dels comerciants i no té sentit que aquesta 
actuació es paralitzi, encara que sigui durant pocs mesos. Per tant, insisteix que la 
remodelació s’hauria d’acabar abans de finalitzar el mandat actual. 

D’altra banda, no creu que s’hagi d’ampliar l’aparcament previst ni obrir-lo als 
residents, perquè les places d’aparcament han de ser estrictament per a la gent 
que in va a comprar i evitar la congestió de trànsit rodat en aquella zona. 

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
La Sra. Ballarín diu que aquest tema els ocupa i els preocupa. Recorda que el 

mes d’octubre van presentar una proposició a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, que es va aprovar després d’acceptar una esmena i una transacció, 
mitjançant la qual es va aprovar de fer un procés participatiu, un concurs d’idees i 
que es dugués a terme l’actuació. Així, doncs, el Grup Socialista no renunciarà mai 
a iniciar la remodelació del mercat de l’Abaceria durant el mandat actual, però 
admet que aconseguir un major consens pot fer endarrerir una mica l’inici de les 
obres. 

D’altra banda, comenta que la proposició que el Partit Popular va presentar al 
Districte de Gràcia parlava d’estudiar el nombre de places d’aparcament i, en 
canvi, en la que presenta ara es parla d’una possible ampliació. Per tant, no sap si 
ambdues proposicions són exactament iguals. 

En tot cas, insisteix que per al seu grup la remodelació del mercat de l’Abaceria 
és irrenunciable, que s’ha de fer durant el mandat actual, i creu que aconseguir un 
major consens és positiu si solament implica una demora de pocs mesos. 

 
El Sr. Garganté exposa que la proposta del Partit Popular xoca frontalment amb 

la concepció de la CUP del que ha de ser un mercat municipal, dins del model 
socioeconòmic que defensen per als barris, tal com ja van explicar al Districte de 
Gràcia. 

Quant als aparcaments, la proposició demana que es tinguin en compte les 
places d’aparcament que es contemplaven en l’estudi previ sobre la reforma del 
mercat, i fins i tot que es puguin ampliar. Malgrat que segons la proposició això és 
una demanda dels veïns, argumenta que s’obliden altres interessos veïnals que 
van més enllà de fer còmode el trasllat amb vehicle privat, com ara qüestions 
ambientals, i recorda que la travessera de Gràcia és una de les vies més 
contaminades de la ciutat, de manera que es posa en risc tant l’entorn 
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mediambiental com la salut dels veïns. Afegeix que també s’obvia que aquesta 
actuació és contrària a la política de mobilitat i de pacificació dels carrers per tal 
d’afavorir el desplaçament a peu i en transport públic, tal com defensa la CUP. Així, 
doncs, afirma que cal reduir el trànsit rodat. 

Pel que fa als supermercats, troba que la defensa que se’n fa per integrar-los 
dins dels mercats és molt greu. Afirma que és afavorir el gran capital, que té 
millors condicions de competència, destrueix gran quantitat de llocs de treball per 
unitat de superfície i empitjora substancialment les condicions laborals dels 
treballadors del mercat. A la llarga, afegeix, les grans superfícies provoquen un 
empitjorament de les condicions laborals que no compensa la lleugera abaixada de 
preus que ofereixen. A més a més, continua, els paradistes es veuen forçats a 
diferenciar l’oferta i en tots els casos coneguts opten pel producte de luxe, cosa 
que de retruc empitjora el procés de gentrificació que ja pateix Gràcia. 

D’altra banda, discrepen de la visió global segons la qual els equipaments 
públics municipals sempre hagin de ser rendibles en termes dineraris, de manera 
que solament es té en compte el valor de canvi i no el valor d’ús d’allò que és 
públic. Tampoc volen grans empreses que destrueixin el teixit del barri. 

Tot seguit, manifesta que comparteixen la necessitat d’una reforma del mercat 
de l’Abaceria que mantingui l’estructura original. En aquest sentit, reclamen que es 
redueixi el cost de l’obra i que no es construeixi una zona d’aparcament subterrani 
per al vehicle privat, sinó que es faci una zona logística que millori el magatzem 
del mercat i que descongestioni la càrrega i descàrrega a peu de carrer. Altres 
mesures que reclamen són que no s’hi instal·li el supermercat, la rehabilitació 
interior i exterior de les instal·lacions, que les decisions es prenguin entre 
paradistes i veïnat, implantar el reaprofitament de tot el menjar que estigui en 
bones condicions i que no s’hagi venut. 

Finalment, sense que se’n vulguin apropiar i que no necessàriament hagin de 
compartir-ne tots els punts, plantegen a la resta de grups municipals que mirin les 
propostes que fa el veïnat organitzat a la plataforma Gràcia, cap a on vas? 

 
El Sr. Colom recorda que a la sessió del 21 d’octubre de 2015 de la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat es va aprovar de fer un procés participatiu amb 
l’objectiu d’identificar les necessitats d’equipaments i serveis que puguin 
complementar l’ús principal de l’edifici, que és el mercat. Així, doncs, el govern ha 
donat compliment a aquell acord. Però ara es planteja una decisió, no un procés 
participatiu, i es proposa fer un aparcament per a residents, cosa que no ha estat 
mai contemplada en el projecte, o que els serveis que s’ofereixin en l’edifici hagin 
de ser necessàriament una oferta comercial complementària. 

A continuació, assegura que la proposta de remodelació del mercat en cap 
moment no ha estat aturada, sinó que el govern l’ha impulsada, perquè la 
remodelació no s’havia arribat a pressupostar i, en canvi, el govern actual sí que 
ho inclourà en el Pla d’inversions municipals, raó per la qual es farà durant el 
mandat actual. 

Pel que fa al procés participatiu, indica que era una demanda que hi havia al 
barri de Gràcia. Argumenta que, perquè un procés participatiu sigui seriós, s’han 
d’encarregar estudis alternatius per veure si hi ha activitat econòmica 
complementària que s’hi pugui adequar i quins efectes tindria un aparcament sobre 
la mobilitat de l’entorn. Aquest estudi, conclou, donarà més possibilitats per 
prendre decisions. 

 
El Sr. Blasi constata que, malgrat l’aprovació per unanimitat de la proposició del 

Grup Socialista, la política comercial comença a trontollar en el vessant dels 
mercats. Es pregunta, irònicament, si el procés participatiu serà tan seriós com el 
que es va fer per als horaris comercials i si després el govern farà el que voldrà. 
Afegeix que també pateix pel procés participatiu del mercat de Sant Antoni. En 
aquest sentit, critica que el govern municipal, quan vol endarrerir o enredar alguna 
actuació, convoca un procés participatiu. 

Pel que fa a la feina feta durant els mandats anteriors, reclama respecte per als 
tècnics i treballadors de l’Institut Municipal de Mercats i demana al Sr. Colom, 
encara que li quedi poc temps de ser al capdavant de la regidoria, que s’informi de 
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la feina que han fet perquè, al cap i a la fi, ha de defensar els treballadors de 
l’institut. 

Finalment, quantifica els retards que suposarà el procés participatiu, comenta 
que s’hauria de fer un mercat provisional, que es necessitaran entre sis i vuit 
mesos per fer el projecte executiu i que, en acabat, s’hauria de fer la licitació i 
l’execució de l’obra. Dubta, doncs, que durant aquest mandat es puguin iniciar les 
obres de reforma del mercat de l’Abaceria. 

 
El Sr. Sierra no tenia previst tornar a intervenir, però li ha sorprès que el Sr. 

Colom hagi afirmat que aquesta infraestructura s’inclourà en el PIM, quan 
reiteradament, en les comissions i en els plenaris, el seu grup ha demanat que el 
govern presenti aquest PIM. Per tant, en honor a la transparència, reclama que el 
govern vagi informant els grups municipals sobre les previsions d’inversions 
perquè, altrament, ja no és que facin processos participatius que no serveixen per 
a res, sinó que furten la voluntat dels ciutadans expressada a les urnes i 
impedeixen que els grups municipals puguin fer esmenes, interpel·lacions o 
impulsar propostes quan se sap que tenen una dotació o que es preveu que la 
tinguin. 

 
La Sra. Capdevila intervé per defensar el model de mercats de Barcelona, un 

model que ha tingut el suport de tots els grups municipals i que es va iniciar quan 
el Sr. Portabella es va adonar que si no es feia res amb els mercats municipals 
Barcelona se’n quedaria sense. 

Quant a la intervenció del Sr. Garganté, li demana que vagi a preguntar als 
comerciants del mercat de la Concepció com els va, o als comerciants del Ninot, 
tot i tenir un supermercat a sota. Insisteix que el fet que hi hagi un supermercat fa 
que un sector de gent, especialment jove, que va al supermercat a comprar 
productes envasats aprofiti aquesta visita per comprar els productes frescs a les 
parades, quan això no ho havien fet mai. Per tant, el seu grup és partidari d’aquest 
model i el defensen. 

Amb relació al mercat de l’Abaceria, reitera que hi ha un 98 % de consens entre 
els paradistes i, per tant, els sembla fora de lloc tornar a obrir un procés 
participatiu. A més a més, pregunta al Sr. Colom quants diners s’arriben a gastar 
encarregant estudis i processos participatius. En aquest cas, considera que amb un 
98 % de consens entre els paradistes, que seran els principals perjudicats si 
s’endarrereixen les obres, està clar què és el que volen. 

 
La Sra. Ballarín constata que es troben amb una contradicció evident perquè, 

malgrat que creu que tothom està d’acord en el fons de la qüestió, el Grup 
Socialista va presentar, a sol·licitud dels paradistes, una proposició a la Comissió 
d’Urbanisme on es demanava que s’ampliés el procés participatiu, proposició que 
es va aprovar. I, d’altra banda, el Grup Popular va presentar una proposició al 
Districte de Gràcia, també a petició dels paradistes, per demanar que aquesta 
actuació es fes sense més dilacions. Així, doncs, ambdues proposicions són 
contradictòries entre elles. 

Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup, però deixa clar que el model 
de mercats que ha anat consolidant-se a Barcelona està fora de tota qüestió, tot i 
que cal contemplar les singularitats de cada cas. 

Per acabar, i abans que es digui que els socialistes no donen suport a aquesta 
proposició, garanteix que si tenen responsabilitats de govern aquest projecte tirarà 
endavant durant el mandat actual. 

 
El Sr. Garganté anuncia el vot en contra del seu grup. Afegeix que, tot i que 

poden entendre la posició del Grup d'Esquerra Republicana, no la comparteixen 
perquè no comparteixen aquest model, el qual pensen que és pa per a avui i gana 
per a demà. 

 
El Sr. Colom recorda que el Grup d'Esquerra Republicana va donar suport a obrir 

un procés participatiu i el govern està complint aquest mandat, que comparteixen. 
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A continuació, assegura que defensa tots els treballadors de l’Institut Municipal 
de Mercats, però insisteix que, sota la direcció executiva, i no política, d’aquell 
moment van fer una feina incipient, que ni tan sols estava pressupostada. Per tant, 
coincideix amb el Sr. Mulleras en el sentit que si durant els darrers anys s’hagués 
anat més enllà en aquests moments estarien en una fase més avançada, i indica 
que això és el que ha passat en tots i cadascun d’aquests mercats. En tot cas, es 
compromet a tirar endavant el projecte. 

Finalment, anuncia que, per coherència, el seu grup votarà en contra de la 
proposició. 

 
El Sr. Mulleras comenta que l’única contradicció és la del Partit dels Socialistes 

perquè assenyala que tots els grups que van votar a favor de la proposició que es 
va presentar el mes d’octubre a la Comissió d’Urbanisme també van votar a favor 
de la proposició que es va presentar el mes de desembre al Districte de Gràcia i 
han anunciat el vot favorable a la proposició que debaten en aquests moments, 
tret del Grup Socialista. Pregunta, doncs, a la Sra. Ballarín per què ha canviat el 
vot emès a l’octubre i al desembre, i suggereix, irònicament, que s’ha passat al 
«costat fosc», tal com sol dir el representant socialista, Sr. Mòdol, a la Comissió 
d’Urbanisme. 

A continuació, cita les paraules del Sr. Mòdol quan va defensar la proposició 
relativa al mercat de l’Abaceria en la comissió d’Urbanisme, en què deia que el 
Grup Socialista no estava d’acord amb l’actitud revisionista del govern municipal i 
va reivindicar que es respectés la feina feta i el consens pel que fa a aquest 
mercat. També en aquella comissió va manifestar que el Grup Socialista no estaria 
mai al costat de cap govern que trenqui consensos i que endarrereixi projectes, 
com va passar amb la ronda de Dalt, el Paral·lel o Pere IV, perquè els consensos 
costen molt de construir i són fàcils de destruir. 

Dit això, reitera que el 98 % dels paradistes estaven d’acord amb el projecte del 
mercat de l’Abaceria, el qual també tenia el consens del comerç de la zona i dels 
veïns, i el cent per cent dels grups municipals també hi estaven d’acord. Afirma, 
doncs, que el govern ha destruït aquest consens i ha bloquejat la reforma de 
l’Abaceria perquè com a mínim ja duen un any de retard. 

Finalment, assenyala que el procés participatiu ja s’havia fet i lamenta que 
aquest mercat, que des de l’any 2008 només ha rebut promeses de remodelació, 
vegi endarrerida la remodelació per culpa de la gestió negligent de l’alcaldessa 
Colau, amb la complicitat del PSC, que a l’octubre i al desembre van votar una 
cosa i ara en voten una de diferent. 

 
El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, el Sr. 
Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari 
de la CUP. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
18. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern en la seva 

atribució de promoció econòmica i ocupació a: Primer.- declarar la ciutat de 
Barcelona ciutat lliure d'Empreses de Treball Temporal (ETT). Segon.- Incorporar a 
l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració 
ambiental l'exclusió de les ETT com a activitat permesa a Barcelona, inclòs un 
règim transitori per a l'eradicació de l'activitat a la ciutat. Tercer.- Instar a la 
Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a acordar la supressió del 
tràmit d'autorització per a ETT. Quart.- Excloure de les convocatòries de 
subvencions a les Empreses de Treball Temporal tot entenent que és obligació 
d'aquest Ajuntament la promoció del treball estable i de qualitat. Cinquè.- Excloure 
de les licitacions públiques les ETT, com ja han fet alguns consistoris, en aplicació 
de la possibilitat d'inclusió de clàusules socials establerta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, com a garantia de promoció de l'ocupació estable i de 
qualitat, en els plecs de clàusules administratives i en les prescripcions tècniques 
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dels contractes. Sisè.- Rebutjar la participació de les ETT en la gestió de la 
contractació de personal d'aquest Ajuntament, empreses i ens dependents o 
relacionats a fi de garantir el dret a accedir en condicions d'igualtat a la funció 
pública local i eradicar la precarietat en tots aquests espais. Setè.- Eliminar la 
publicitat i la referència de treballs oferts a través d'ETT de tots els espais 
d'informació (webs, fulletons, borses de treball, etc.) de l'Ajuntament, dels seus 
ens dependents o subvencionats (amb l'oportuna regulació de les bases) i en 
especial de Barcelona Activa. 

 
El Sr. Garganté exposa que l’any 1984 el PSOE va fer el que es va anomenar «la 

primera reforma laboral» i que la CUP qualificaria de «primera clatellada laboral al 
conjunt dels treballadors i treballadores». Diu que amb aquella mesura es van 
generar noves modalitats de contractació temporal i precària sense el consens de 
cap sindicat. Afegeix que deu anys més tard, el 1994, van propinar la segona 
clatellada laboral legalitzant les empreses de treball temporal. De fet, assenyala 
que amb aquesta segona mesura es legitimava la subcontractació, que s’havia 
estès gràcies al principi de flexibilitat externa, la qual cosa va motivar que els 
empresaris utilitzessin massivament els contractes de formació i de foment de 
l’ocupació com a formes de contractació barata. 

Tot seguit, assenyala que a partir de 1994 les ETT van créixer vertiginosament, 
les despeses de gestió arribaven fins a un 60 % del salari i la diferència de salaris 
en una mateixa empresa entre els treballadors de la plantilla i els contractats per 
ETT podien arribar fins a un 30 %. 

Per exemplificar aquesta situació, comenta que l’ETT Eurofirms Group, que amb 
el lema «People first» presumeix de prioritzar les persones, fa contractes de 
seixanta hores setmanals, amb torns nocturns de catorze hores i sense el descans 
setmanal preceptiu. Denuncia, doncs, que aquestes empreses incompleixen la 
durada de la jornada laboral, el treball efectiu, la jornada de treball nocturn i el 
descans setmanal que estableix l’Estatut dels treballadors, i remarca que aquests 
anuncis són a internet. Tot això, afegeix, està normalitzat, malgrat que 
s’incompleixen totes les normatives. 

A continuació, indica que la temporalitat en la contractació és un dels problemes 
que les reformes successives, a les quals insisteix que caldria anomenar 
«clatellades laborals», han consolidat, de manera que han provocat una 
inestabilitat laboral alta, una bossa de pobresa salarial i la generació d’un exèrcit 
de mà d’obra de reserva que possibilita que qui proporciona el treball precari es 
continuï lucrant. Així, afegeix, a Barcelona hi ha 87.000 persones aturades, 45.000 
de les quals són dones, 34.290 contractes indefinits i 194.000 de temporals, 
102.000 dels quals corresponen a dones, 87 ETT a Catalunya, segons el 
Departament d’Empresa i Ocupació, 81 de les quals operen a la demarcació 
provincial de Barcelona i 77 a la ciutat, front a les 10 oficines de treball de la 
Generalitat i les dependències de Barcelona Activa. 

La CUP afirma que les empreses de treball temporal han estat actores 
protagonistes en l’augment de la precarietat laboral i han abocat amplis sectors de 
la població a la contractació temporal i inestable, especialment les dones i els 
joves. A més a més, comenta que l’Ajuntament de Barcelona no és aliè a aquesta 
situació perquè per exemple a l’Auditori, infraestructura participada per 
l’ajuntament, una part dels treballadors són contractats mitjançant una ETT que es 
diu Manpower. Entenen que l’ajuntament hauria de promoure l’ocupació amb 
condicions de treball dignes, no precàries, i foragitar l’explotació laboral i 
estacional. 

Per totes aquestes raons, presenten aquesta iniciativa que proposa, entre altres 
punts, declarar Barcelona ciutat lliure d’empreses de treball temporal, incorporar a 
les ordenances diferents fórmules per eradicar l’activitat de les ETT a la ciutat i 
instar la Generalitat i el Parlament de Catalunya a acordar la supressió del tràmit 
d’autorització per a ETT. Quant  a la qüestió de la legalitat, comenta que els grups 
municipals van acordar un salari mínim interprofessional essent conscients que 
aquesta competència és del Govern central i, per tant, demana als grups que 
s’estalviïn aquest argument per no donar suport a la proposició. Finalment, destaca 
que un altre dels punts importants és excloure les ETT de la gestió de la 
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contractació de personal de l’ajuntament o dels ens dependents, i també eliminar 
la publicitat i la referència a ofertes de treball d’aquestes empreses en tots els 
espais d’informació, webs, fulletons, borses de treball municipals i dels ens 
dependents de l’ajuntament, especialment de Barcelona Activa. 

 
La Sra. Recasens exposa que el juny de 1994 s’aprovava la Llei de treball 

temporal, que permetia tenir una eina de gestió de recursos humans i competir en 
igualtat de condicions amb altres països europeus. Remarca que parlen dels anys 
noranta i, per tant, les condicions laborals i la legislació eren diferents de les 
actuals. Considera que en aquell moment aquesta normativa va millorar algunes 
situacions i, per exemple, va permetre destapar una bossa important de treball 
que no cotitzava, com passava quan les empreses tenien una punta de feina, i 
treure els joves dels contractes de pràctiques que s’eternitzaven, com 
malauradament encara passa avui. 

Seguidament, assenyala que les ETT comporten alguns desavantatges, com ara 
una menor estabilitat laboral, l’exclusió de determinades bonificacions que no són 
salarials com bons, beneficis socials o assegurances mèdiques, o l’afebliment de 
determinades condicions laborals, com denuncien els sindicats. Tanmateix, 
considera que també han introduït alguns avantatges, com per exemple donar una 
sortida als joves que no volen o no poden treballar una jornada completa per 
poder compaginar-la amb els estudis. Per tant, indica que la flexibilitat a vegades 
és volguda. Els ETT també han permès, continua, incorporar al mercat laboral un 
30 % de treballadors que posteriorment són contractats de manera fixa. Admet 
que aquest és un percentatge petit i que s’ha de lluitar perquè sigui més elevat, 
però valora que de moment es pugui permetre que aquest 30 % continuï existint. 
A més a més, comenta que les persones contractades mitjançant una ETT estan 
obligades a rebre una formació. 

D’altra banda, recorda que en aquests moments encara hi ha 89.000 persones 
aturades i, malgrat que es digui que hi ha una certa recuperació econòmica, 
aquesta no es tradueix en el mercat laboral. Considera, doncs, que hi ha molt camí 
per recórrer i que no es donen les condicions per poder eliminar les fonts 
d’ocupació que hi pugui haver. 

Pel que fa al govern, recorda que després d’un any de mandat encara no ha 
presentat el seu programa de polítiques laborals i d’ocupació, i que els plans 
d’ocupació són de sis mesos, la qual cosa sí que precaritza els llocs de treball. Per 
tant, pregunta quina és la política laboral del govern. 

Finalment, recorda que hi ha pendent el repte del salari mínim. 
 
El Sr. Sierra anuncia el vot contrari del seu grup. 
 
El Sr. Bosch manifesta que Esquerra Republicana està d’acord en la filosofia de 

la proposició perquè opina que la feina ha de ser digna, a tot arreu però també a 
Barcelona, que no s’han de pagar salaris de misèria i no s’ha d’abonar la 
precarització ni la sobreexplotació. Per tant, creu que la ciutat de Barcelona ha de 
ser digna en salaris, en estabilitat i en el respecte als drets dels treballadors, i 
assegura que des de la seva formació sempre han treballat en aquesta direcció, 
com per exemple impulsant mesures per tal d’aconseguir un salari mínim de ciutat, 
si no és possible que sigui d’estat o de país, i que compleixi el que estableix la 
Carta social europea, que diu que els salaris mínims haurien de ser del 60 % del 
salari mitjà, la qual cosa implicaria un salari mínim de 1.000 euros mensuals. 

També creuen que s’han d’impulsar mesures pel que fa a la contractació pública. 
Assenyala que l’ajuntament, mitjançant la compra pública, pot limitar la 
sobreexplotació, i també pot establir clàusules socials i de proximitat, que per al 
seu grup són bàsiques. 

A continuació, manifesta que el problema no és que es contracti gent, sinó que 
es contracti en règim de sobreexplotació i de precarització. Per tant, a més a més 
de lluitar contra l’atur, també han de procurar que l’ocupació sigui digna i treballar 
en el terreny de la decència. 

Tanmateix, no veuen clar que per assolir aquest objectiu s’hagi de declarar 
Barcelona ciutat lliure d’ETT mitjançant l’Ordenança municipal d’activitats i 



4106 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

d’intervenció integral de l'Administració ambiental, que bàsicament regula 
qüestions relacionades amb la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut 
pública. Pensa, doncs, que s’ha de treballar per buscar quina seria l’eina millor per 
assolir l’objectiu. 

En qualsevol cas, atès que comparteixen el fons, la filosofia i la intenció de la 
proposició, anuncia el vot favorable del seu grup. 

 
La Sra. Ballarín anuncia el vot contrari del seu grup perquè entenen que es 

demana a l’ajuntament que realitzi accions contràries al marc normatiu i també 
perquè no acaben d’entendre l’instrument que es proposa. En aquest sentit, 
comenta que la Directiva de serveis de la Unió Europea no permetria dur a terme 
bona part de les mesures que proposa la CUP. 

Aquest vot contrari no els impedeix defensar que es produeixin canvis normatius 
per tal d’afavorir l’ocupació estable i de qualitat a la ciutat. Així, indica que sempre 
que s’han fet propostes en aquesta direcció el Grup Socialista hi ha donat suport, 
com la petició al govern perquè impulsés un salari mínim de referència digne a la 
ciutat de Barcelona, o quan s’han demanat canvis en la Llei de contractes del 
sector públic per primar, i no pas per excloure, aquelles empreses licitadores que 
apliquessin aquest salari de referència. 

Per tant, el Grup Socialista entén que cal treballar per canviar les lleis i no pas 
per incomplir-les, la qual cosa conduiria l’ajuntament a processos judicials que 
acabarien pagant els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Volen que els 
barcelonins i barcelonines tinguin un ajuntament que actuï sempre des del rigor i 
que lideri el canvis per millorar la seva qualitat de vida. Així, doncs, tot i que no els 
apassiona el model d’aquestes empreses, creu que no es poden excloure 
mitjançant un decret municipal. 

 
El Sr. Mulleras exposa que el Grup Popular no coincideix amb el plantejament 

que fa la CUP. Entenen que les ETT compleixen una funció dintre del mercat laboral 
i que aquestes empreses han de respectar la dignitat i els drets laborals dels 
treballadors. Així, doncs, com que compleixen una funció, se les ha de contractar. 
El que no es pot permetre, afegeix, és que les empreses, i encara menys 
l'Administració, facin fraus de llei i s’utilitzi una ETT per tenir una plantilla 
encoberta o per disposar d’un servei fix de forma externalitzada. El seu grup no 
està a favor d’aquestes pràctiques perquè signifiquen una utilització no legal de les 
ETT i, per tant, això s’hauria de denunciar si es dóna el cas. 

Finalment, apunta que no es poden criminalitzar les ETT i atribuir-los tots els 
mals del món laboral. Reitera que, sempre que es respectin els drets i la dignitat 
laboral de les persones que contracten, compleixen una missió. I insisteix que no 
es poden contractar ETT mitjançant frau de llei per mantenir una plantilla 
externalitzada. 

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup. 
 
El Sr. Colom exposa que el seu grup comparteix, més que no pas la filosofia, la 

idea que el treball ha de ser digne, tant en termes de sou con en condicions 
laborals. Remarca que la recuperació de l’ocupació no significa la millora de la 
precarietat laboral, tal com es comprova els darrers temps, en que ha sorgit el nou 
subjecte social dels treballadors i les treballadores pobres. Per tant, manifesta el 
seu compromís en la lluita contra la precarietat laboral. 

A continuació, comenta que històricament les ETT no han estat un factor 
favorable per millorar les condicions laborals i, de fet, si s’ha avançat cap a unes 
condicions laborals que no són pitjor ha estat perquè la normativa ha obligat 
aquestes empreses a comportar-se en aquest sentit. Així, assenyala que una de les 
línies de treball ha estat exigir la igualtat de condicions laborals entre els 
treballadors d’una empresa i els contractats per una ETT. 

Tot seguit, lamenta que no solament en les ETT, sinó en el conjunt de les 
empreses massa sovint hi ha un nivell de precarietat laboral que s’ha d’eradicar. 
Per això, opina que s’hauria d’anar més enllà de suprimir les ETT, que, d’altra 
banda, tampoc és possible perquè hi ha directives europees i acords de la OIT 
ratificats per Espanya que configuren l’existència d’aquestes empreses. Així, doncs, 
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opina que l’ajuntament ha d’utilitzar unes altres eines que permetin millorar 
aquesta situació i lluitar contra la precarietat laboral, com ara fixar condicionants o 
establir clàusules socials en la contractació i l’establiment d’un salari mínim. 
Aquestes serien diverses fórmules que es poden experimentar i que segur que 
ajudarien a millorar les condicions laborals. 

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup, amb el benentès que la 
lluita contra la precarietat forma part del seu frontispici, però creu que és evident 
que amb algunes de les mesures proposades no es podrà aconseguir aquest 
objectiu perquè seran declarades il·legals. Així, doncs, reitera que cal explorar 
altres mesures. 

 
El Sr. Garganté diu que la CUP és conscient de la situació competencial, però 

opina que de la mateixa manera que s’ha actuat amb el pla «Barcelona, ciutat 
refugi», malgrat que les competències són estatals, seria un bon missatge declarar 
Barcelona ciutat lliure d’ETT. 

D’altra banda, entén que la majoria de grups votin en contra de la proposició 
perquè finalment és una lògica de classe social. Afirma que per als empresaris les 
ETT són molt positives, però els treballadors i les treballadores pateixen la 
precarietat que impliquen aquestes empreses, no solament les que competeixen 
legalment, sinó també les que no ho fan, i argumenta que és molt difícil, si no 
impossible, defensar-se davant d’empreses que no compleixen la legalitat quan es 
té un contracte d’hores o de dies. Així, hi ha gent que signa contractes amb ETT 
que no rep formació o les eines de treball necessàries. També denuncia que hi ha 
empreses on es fan hores extraordinàries sense cobrar-les i si algú reclama 
l’acomiaden, com passa amb l’empresa Grupo Raga, subcontractada per Parcs i 
Jardins. 

Pel que fa al plantejament d’alguns grups, comenta que aspirar que es 
compleixin les lleis és una situació idíl·lica, però la realitat és que aquestes 
empreses ho tenen molt fàcil perquè el capital té una força enorme davant dels 
treballadors. 

 
El Sr. Colom expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Recasens expressa el vot 

contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C's, el Sr. Bosch expressa 
el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot contrari del PSC, el Sr. 
Mulleras expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable 
de la CUP. Es rebutja. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
19. Que el Govern municipal renovi el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i 

el Circuit Barcelona-Catalunya pels anys 2017 i 2018. 
 
La Sra. Recasens exposa que el 10 de maig anterior el Circuit de Catalunya i el 

Col·legi d’Economistes van presentar les conclusions de l’estudi dels grans premis 
del motor a Catalunya i el seu impacte econòmic. Segons aquest estudi, la despesa 
que es va generar l’any 2015 a la ciutat de Barcelona va ser de 40,1 milions 
d’euros, el 46 % dels quals corresponien a allotjament i, per tant, el 54 % restant 
va ser despesa produïda a la resta de sectors, fortament transversals i arrelats a la 
ciutat. 

Seguidament, assenyala que l’alcaldessa de Barcelona és a Nova York fent 
promoció de les pimes i de la marca Barcelona, i subratlla que en aquesta 
proposició es parla d’un esdeveniment important per promoure la ciutat i que no 
solament genera riquesa, sinó que la redistribueix, atès que la xifra de l’impacte 
global a Catalunya és de 340 milions d’euros, impacte de la mateixa magnitud que 
el que produeix el Mobile World Congress i que ningú no discuteix. 

Per tant, sabent que en aquest moment s’està negociant el conveni dels anys 
2017 i 2018, demana que aquest conveni es renovi i que es garanteixi la celebració 
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de competicions al Circuit de Catalunya, atès que a vegades hi ha declaracions i 
contradeclaracions que fan sospitar que el govern municipal no aposta del tot per 
aquest esdeveniment. 

 
El Sr. Colom lamenta que no pot acceptar la literalitat del prec, perquè el que es 

demana és que es renovi el conveni. Recorda que les darreres declaracions que es 
van fer sobre aquesta qüestió les va fer el tinent d’alcalde quan es va anunciar la 
subvenció a la Fórmula 1. D’altra banda, assenyala que el Govern de la Generalitat 
participa en el capital però l’Ajuntament de Barcelona no i, per tant, no es pot 
parlar de subvenció. En tot cas, comenta que quan s’hagi negociat el conveni per 
als anys 2017-2018 el govern de la ciutat farà pública la decisió que prengui, però 
opina que en aquests moments no fa cap favor presumir quins poden ser el 
resultat i els termes de la negociació. 

 
La Sra. Recasens lamenta que el Sr. Colom tingui una actitud una mica covarda. 

Creu que davant del prec té dues opcions, rebutjar-lo o acceptar-lo. Afegeix que a 
l’hora de presentar el prec va dubtar de si hi havia de fer constar l’import de la 
subvenció, però va decidir no fer-ho perquè sap què és negociar i es conscient que 
si s’aprova un prec on ja consta un import el marge de maniobra en la negociació 
queda limitat. Però reclama que el govern es pronunciï sobre la permanència del 
circuit i que digui si està disposat a col·laborar-hi, perquè la situació financera de 
la Generalitat és coneguda i, per tant, l’aportació que hi pugui fer l’ajuntament és 
clau. 

Així, doncs, considera que és una mala notícia que el govern rebutgi el prec però 
agrairia que el Sr. Colom fos més sincer en el seu posicionament. 

 
El Sr. Colom assegura que ha estat completament sincer. D’altra banda, acusa 

la Sra. Recasens de barrejar-ho tot perquè ha parlat de donar suport a les finances 
de la Generalitat. Per tant, es referma en el que es va dir en les darreres 
declaracions sobre aquesta qüestió, que s’està treballant en el que podria ser el 
conveni per als anys 2017-2018 i que finalitzada aquesta negociació ja es veurà 
quins són o quins deixen de ser els imports que s’hi destinen. 

Pel que fa al campionat de fórmula 1, comenta que és el primer cop que el 
circuit sabia en començar el campionat de quina quantitat disposaria, perquè quan 
el govern actual va prendre possessió el mes de juny de 2015, el conveni d’aquell 
any encara no s’havia aprovat. Per tant, la cursa es va fer sense tenir el conveni. 
Així, doncs, reitera que la seva regidoria va impulsar aquest conveni, el van signar 
amb temps suficient per poder fer una bona planificació i de cara al proper conveni 
treballaran el tema. 

 
Es dóna per tractat. 
 
20. Que el Govern municipal solucioni la problemàtica de la càrrega i la 

descàrrega als gremis afectats, per tal que se'n puguin beneficiar els 
agremiats/associats per poder desenvolupar la seva activitat econòmica 
correctament. 

 
El Sr. Blasi exposa que planteja el prec des del punt de vista de facilitar el 

desenvolupament de l’activitat econòmica perquè, si no, no hauria pogut 
presentar-lo en aquesta comissió. Per tant, reitera que es tracta de facilitar 
aquesta activitat econòmica dels gremis i, per tant, de persones associades, cosa 
que va en la línia del que es demanava en el Pla d’impuls i suport al comerç, és a 
dir, d’afavorir l’associacionisme. Argumenta que, com és sabut, al començament 
d’any es va suprimir la possibilitat d’ampliació del temps d’estacionament de trenta 
minuts en la zona de càrrega i descàrrega, i el seu grup voldria que hi hagués una 
restitució. En aquest sentit, creu que hi ha possibilitats per trobar la fórmula 
adient. 

 
El Sr. Colom comenta que hi havia sis gremis que tenien permís per superar el 

temps d’estacionament en les zones de càrrega i descàrrega, i setze gremis més 
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que sol·licitaven aquest permís. Com que no han vist que hi hagi causes 
objectivables per poder discernir perquè uns gremis tenen permís i uns altres no, 
s’ha plantejat una revisió del procés i s’està treballant per trobar-hi una solució. 

 
El Sr. Blasi demana que es digui si el prec s’accepta o no per poder fer la 

intervenció corresponent. 
 
El Sr. Colom anuncia que no pot acceptar el prec en els termes en què s’ha 

formulat, perquè es demana que es restitueixin els espais temporals que tenien els 
gremis i justament això és el que s’està revisant. 

 
El Sr. Blasi lamenta que no s’accepti el prec i considera que el punt de 

complicitat que el 12 d’abril el Sr. Colom, l’alcaldessa Colau i la directora de 
Comerç traslladaven al Consell de Gremis no era tal. Així, pel que acaba de 
comentar, creu que els van enganyar, perquè en comptes de mantenir la situació i 
estudiar si els altres setze gremis es poden beneficiar d’aquesta mesura per poder 
desenvolupar correctament la seva activitat econòmica, van decidir perjudicar-los 
a tots. 

Així, doncs, lamenta el rebuig del prec i espera tenir més sort amb la nova 
regidora de Comerç i que hi hagi més complicitat amb els gremis quan d’aquí a dos 
mesos tornin a presentar aquest prec. 

 
El Sr. Colom comenta que van suggerir que aquest prec es presentés a la 

comissió corresponent, perquè aquest no és un tema de comerç, sinó de mobilitat. 
Tot i que la Regidoria de Comerç hi està implicada i hi estan treballant, assenyala 
que la solució s’ha de donar des de l’àmbit de Mobilitat. D’altra banda, apunta que 
mentre s’està treballant en aquesta qüestió prejutjar-ne el resultat no ajuda en res 
i, en canvi, la posició del govern ajudarà a trobar-hi una solució. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
21. Que el Govern municipal es comprometi a vetllar pel compliment de les 

normatives municipals per part dels habitatges d'ús turístics legals i altres 
activitats turístiques, amb l'objectiu de vetllar per la qualitat del servei que ofereix 
la ciutat, i la bona compatibilitat entre l'activitat econòmica i la resta d'usos 
existents. 

 
La Sra. Capdevila llegeix el text del prec. El seu grup entén que l’Ajuntament de 

Barcelona s’ha emparat en la Llei de turisme per tal de dur a terme procediments 
disciplinaris, tant pel que fa a la restitució de la legalitat com sancionadors, i ha 
aplicat l’article que estableix que el titular de la llicència i el propietari de 
l’habitatge han de ser la mateixa persona i, si no es compleix aquest requisit, 
l’activitat ha de cessar. Afegeix, però, que aquesta és una llei que bàsicament 
vetlla per garantir la qualitat turística. 

Per aquesta raó, consideren que, a més a més d’exigir el compliment de la Llei 
de turisme, l’Ajuntament de Barcelona compta amb altres normatives específiques 
que no utilitza, com ara l’Ordenança de medi ambient i urbà, i el Grup d'Esquerra 
Republicana exigeix el compliment de totes les normatives i que es faci ús de tots 
els recursos necessaris per aturar els problemes de convivència que es generen a 
l’entorn dels habitatges d’ús turístic, àmbit en el qual l’ajuntament és l’únic 
responsable. 

 
El Sr. Colom accepta el prec perquè demana que el govern es comprometi, i 

assegura que ja hi està, de compromès, i està utilitzant totes les eines disponibles, 
com l’activitat inspectora per al compliment estricte de la legalitat. Tanmateix, 
considera que també és important fer complir el precepte que el propietari i 
l’operador siguin la mateixa persona perquè, en cas contrari, es violentaria el 
sentit que té aquesta activitat. 



4110 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

D’altra banda, assegura que el govern també treballa amb les plataformes que 
ofereixen aquests serveis per aconseguir que es comprometin a respectar la 
normativa i, en aquest sentit, ja s’han imposat sancions. Informa que s’estan 
aplicant elements electrònics de cerca, com ara l’aranya web. Així, comenta que a 
la Barceloneta s’han fet experiències pilot per poder-les valorar i, si escau, aplicar-
les, com fixar el número de llicència a la porta dels pisos o reconvertir els pisos 
d’ús turístic que cessen l’activitat en habitatges de lloguer social tutelats per 
l’ajuntament. 

Finalment, assenyala que aquest tema és vital per poder governar el turisme a 
la ciutat perquè qualsevol mesura que es prengui serà ineficaç mentre hi hagi 
aquesta bossa d’HUT il·legals. Per tant, assegura que el govern es compromet a 
eradicar la il·legalitat en aquest sector. 

 
La Sra. Capdevila agraeix l’acceptació del prec, però remarca que a les 

audiències públiques de districte i en altres fòrums els veïns també es queixen dels 
pisos d’ús turístic legals perquè també ocasionen molèsties. Per tant, creu que 
s’han de seguir els criteris de bona qualitat acústica  i enviar inspectors quan 
s’infringeixi la normativa que estableix que entre les 7 i les 22 hores no hi pot 
haver un nivell de so superior als 35 decibels. Assegura que si quan truca un veí 
per formular una queixa perquè no pot dormir s’hi enviés un inspector es podria 
conciliar l’activitat d’aquests establiments amb la vida quotidiana dels veïns i 
veïnes que els han de patir. 

 
El Sr. Colom es mostra d’acord amb l’argumentació de la Sra. Capdevila i 

comenta que a Berlín acaben de contractar trenta inspectors i que a Amsterdam 
n’hi treballen trenta-vuit. Afirma que si digués quants inspectors té l’Ajuntament 
de Barcelona farien plorar, però recorda que hi ha una llei que impedeix a 
l’ajuntament contractar personal nou i critica la deixadesa dels darrers anys perquè 
no es va dotar del personal suficient per a aquesta funció. Així, doncs, indica que 
aquest repte s’ha de prendre seriosament i s’ha de constituir un grup operatiu que 
tingui un nombre suficient d’inspectors. Mentrestant, s’està utilitzant la Guàrdia 
Urbana per realitzar aquestes tasques, però, considerant que hi ha més de nou mil 
pisos legals i molts més d’il·legals, els recursos disponibles són limitats. En tot cas, 
assegura que el govern farà el que calgui per garantir el benestar dels veïns i de 
les veïnes. 

 
Es dóna per tractat. 
 
22. El Govern de l'Ajuntament de Barcelona es compromet a la presentació d'un 

informe detallat abans d'un mes de l'execució de la partida prevista de 10,5 
milions d'euros destinada a l'acollida de persones refugiades a la ciutat de 
Barcelona i el seu enviament a tots els Grups Municipals. 

 
El Sr. Bosch llegeix el text del prec. 
 
El Sr. Colom accepta el prec i presentarà l’informe, però ja avança que aquesta 

partida de 10,5 milions ha sofert modificacions. Així, informa que 7,4 milions es 
van invertir en l’adquisició d’habitatges socials del Patronat Municipal d’Habitatge, 
que es destinaran a persones vulnerables i demandants d’asil, i a pisos conveniats 
amb entitats expertes; dues partides, de 475.000 euros i 70.000 euros 
respectivament, s’han destinat a reforçar el Servei d’Atenció a Immigrants, 
Emigrants i Refugiats i els convenis d’acollida d’immigrants, i els 2.555.000 
restants s’han transferit a la partida de beques menjador per donar sortida a 
aquests recursos. 

 
El Sr. Bosch agraeix aquestes dades, però entén que això no és l’informe 

detallat que el govern s’ha compromès a lliurar abans d’un mes. 
A continuació, planteja alguns dubtes sobre el que acaba de comentar el Sr. 

Colom. En primer lloc, assenyala que el govern municipal sabia que la qüestió dels 
refugiats depenia del Govern espanyol i ara l’alcaldessa Colau diu que no es poden 
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acollir més refugiats perquè el Govern espanyol no ho permet. Si això és així, i 
entén que ho és, constata que no s’ha plantejat cap mena de desobediència i que 
les coses previsiblement continuaran així. 

El segon dubte que planteja és si aquesta partida, en lloc de destinar-la als 
refugiats, la destinen a la immigració, que entén que també és un concepte molt 
noble i que s’hi han de dedicar recursos. Afirma que aquesta necessitat existeix, 
però que cal distingir entre refugiats i demandants d’asil, i immigrants per raons 
de feina. 

En tercer lloc, pregunta si aquestes necessitats urgents pel que fa a la 
immigració i a l’adquisició d’habitatge social no les coneixien d’abans. En aquest 
sentit, recorda que Barcelona en Comú va fer bandera durant la campanya 
electoral, i encara ara, de la necessitat d’adquisició d’habitatge social i, per tant, 
pregunta com és que no ho havien previst i han hagut de destinar-hi uns recursos 
que en principi eren per als refugiats. 

Finalment, comenta que el conflicte és a Síria i als seus voltants, amb 6 milions 
de refugiats fora de Síria i 5 milions de persones desplaçades dins del mateix 
territori, a part de la quantitat de morts i ferits provocats pel conflicte. Així, doncs, 
pregunta si no seria raonable que augmentessin les partides destinades a 
cooperació i a ajuda humanitària en aquella zona, i no pas a uns refugiats que el 
Govern espanyol no permetrà que arribin. 

Per acabar, assenyala que tots aquests dubtes i preguntes els inquieten molt 
perquè creuen que no reforcen la coherència de què el govern fa gala. 

 
El Sr. Colom indica que aquesta és la Comissió d’Economia i que ell parla en 

termes pressupostaris. Suggereix, doncs, al Sr. Bosch que si vol fer un debat sobre 
els refugiats el plantegi en una altra comissió. 

En tot cas, remarca que la partida d’ajuts a la cooperació va ser una de les 
primeres actuacions que fa ver el govern i que s’ha incrementat un 0,7 %. 

Pel que fa al conjunt de partides pressupostàries, recorda que tenen un caràcter 
de despesa limitatiu i, per tant, estableixen el màxim que es pot gastar. Però 
després hi ha la tècnica pressupostària de les modificacions, que permet destinar a 
d’altres partides els recursos que no es gastin. Afegeix que això no vol dir que les 
altres partides no estiguessin previstes, sinó que han fet ús d'una tècnica 
pressupostària per anar movent els recursos d’un àmbit en què no s’han d’utilitzar 
de forma immediata. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal C's: 
 
23. Quines són les raons per a l'eliminació de les partides pressupostàries 

destinades a les Relacions Internacionals de la Gerència d'Ocupació, Empresa i 
Turisme? Quins són els nous objectius que té aquest programa al recaure a la 
Gerència de Presidència i Economia? 

 
El Sr. Sierra llegeix el text de la pregunta. 
 
El Sr. Colom comenta que aquestes partides no depenen de la seva regidoria, 

sinó de la tinença d’alcaldia. Admet que quan es va fer la pròrroga pressupostària 
de 2016 es va cometre un error i es van adjudicar a la seva gerència, des del punt 
de vista administratiu i pressupostari, però això no significava que hi hagués un 
traspàs cap a la seva direcció política. Per posar un exemple, comenta que en cap 
moment ha tingut competències pel que fa a la Casa Àsia. Així, quan es va 
detectar l’error es va esmenar i es va aprofitar la modificació pressupostària per 
traslladar aquesta partida allà on havia d’haver anat inicialment. 

 
El Sr. Sierra troba curiós que el Sr. Colom s’hagi referit en el decurs de la sessió 

a un incident d’un altre grup municipal, quan són públiques i notòries les 
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desavinences que hi ha entre tinences d’alcaldia, entre corrents i entre el 
conglomerat de partits que conformen Barcelona en Comú, desavinences que es 
poden estendre a altres grups polítics que els donen suport, cosa que troba poc 
oportuna. 

A continuació, anuncia que el seu grup fiscalitzarà la intenció última d’aquestes 
partides pressupostàries perquè es tem que les actuacions en cooperació 
internacional tenen a veure amb el prec que ha presentat Esquerra Republicana i 
que no es tracti tant de l’ajuda real als refugiats, atès que encara no han arribat a 
Barcelona, sinó de la utilització política que se’n fa. En aquest sentit, acusa el 
govern de fer polítiques de gestos, de fotos, de pancartes, de Twitter i d’anar a 
Lampedusa a recollir armilles salvavides, però no fan política de veritat per 
resoldre els problemes. 

Per tant, reitera que fiscalitzaran aquestes ajudes a la cooperació internacional 
perquè es temen que aniran a països que tenen entorns ideològics pròxims al 
govern. 

 
El Sr. Colom indica que aquesta intervenció no té res a veure amb la pregunta 

formulada. Tanmateix, assegura que no hi ha cap desavinença en el si del govern, 
sinó un error administratiu i pressupostari. Insisteix, doncs, que aquesta qüestió 
políticament mai no ha estat en les seves mans ni hauria estat propi que hi 
estigués. Assenyala que la Regidoria d’Ocupació, Empresa, Turisme, Comerç i 
Mercats no té entre les seves potestats les relacions internacionals. D’altra banda, 
comenta que l’àrea de promoció econòmica internacional de la ciutat sí que depèn 
d’ell i que això no ha canviat amb la modificació pressupostària, però insisteix que 
l’únic que s’ha fet és restituir una partida al lloc que li pertoca, i assegura que ell ni 
tant sols era conscient que s’hagués produït aquest error. 

 
Es dóna per tractada. 
 
24. Quins són els motius de la reducció de les transferències destinades al 

desenvolupament econòmic, la promoció econòmica i el suport a l'ocupació i 
l'empresa de Barcelona Activa, Barcelona de Serveis Municipals i altres àrees, 
inclosa a la modificació de crèdit de la pròrroga del pressupost 2015? 

 
El Sr. Sierra llegeix el text de la pregunta. 
 
El Sr. Colom comenta que se li fa difícil respondre a aquesta pregunta perquè, 

segons li consta, i així és com es va negociar, la partida pressupostària per a 
aquestes polítiques de Barcelona Activa ha augmentat en 6 milions d’euros, s’ha 
mantingut la creació de programes de foment de l’economia cooperativa i solidària 
i s’han destinat 5.500.000 euros a plans d’ocupació. Per tant, reitera que hi ha 
hagut un increment de 6.456.000 euros perquè, tal com han manifestat 
anteriorment, la creació d’ocupació i la lluita contra la precarietat laboral són eixos 
principals de la seva activitat política. 

 
El Sr. Sierra agraeix la resposta però apunta que això no és el que preguntava. 

En aquest sentit, assegura que aquesta secció de l’ordre del dia no té sentit si 
reiteradament no es respon al que es pregunta. 

A continuació, reitera que hi ha una baixada ostensible en les partides de suport 
a la promoció econòmica i a l’empresa. Reconeix que en conjunt s’incrementa el 
pressupost de l’economia social i solidària, però recorda que el seu grup s’ha 
abstingut en el primer punt de l’ordre del dia, que feia referència a Barcelona 
Activa, perquè no comparteixen el model que impulsa el govern. Entén que s’estan 
equivocant destinant els recursos a un sector que solament representa el 2 % de 
l’economia de la ciutat mentre que, per una altra banda, estan matant la gallina 
dels ous d’or, no solament amb l’actuació del govern respecte a les terrasses o a la 
moratòria turística, sinó amb totes les decisions que perjudiquen greument la 
ciutat. En aquest sentit, recorda que Barcelona té un model d’èxit basat en la 
promoció econòmica i el suport a l’ocupació i a l’empresa. 
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Pel que fa als plans d’ocupació, assegura que són pa per a avui i fam per a 
demà, perquè donen unes expectatives i una formació a unes persones que 
després tenen moltes dificultats per integrar-se al mercat laboral. 

Reclama, doncs, que el govern potenciï la intermediació entre Barcelona Activa, 
les empreses i els treballadors que han passat per aquest organisme i també els 
que formen part del SOC, i demana que es posi en valor la promoció econòmica, 
l’ajut a l’empresa i al desenvolupament, i la promoció econòmica. Entén que això 
és vital i hauria de ser la funció fonamental de Barcelona Activa, però el govern ha 
rebaixat aquestes partides en més de 2 milions d’euros. 

Per tant, demana que se li respongui per què s’han rebaixat aquestes partides. 
 
El Sr. Colom critica que el Sr. Sierra faci una disquisició per comptes de fer una 

pregunta. Quant als plans d’ocupació, li suggereix que parli amb les persones que 
se’n beneficien i veurà com els canvia la vida perquè tenen una nova expectativa i 
aconsegueixen inserir-se en el mercat laboral. Apunta que, abans d’iniciar cap 
procés d’intermediació, cal treure aquestes persones de casa, que és la fase dels 
plans d’ocupació, per tal de donar-los expectatives i que vulguin tornar a entrar en 
el mercat de treball. 

Pel que fa al pressupost, assenyala que en promoció econòmica han reduït 
709.000 euros i no pas 2 milions. En canvi, han incrementat el suport a l’ocupació, 
a l’empresa i als plans d’ocupació, on s’ha passat dels 24 milions inicials a 26,400 
milions. Recomana al Sr. Sierra, doncs, que llegeixi els números i veurà que en 
conjunt aquestes partides han augmentat en 6 milions d’euros. En tot cas, 
comenta que el que s’ha fet ha estat canviar partides, de la mateixa manera que la 
partida de «Turisme i esdeveniments» s’ha reduït en 1 milió i s’ha incrementat la 
d’«Estratègia i participació del turisme» en 750.000. 

Així, doncs, conclou que estan readaptant algunes partides i fent polítiques, per 
exemple, per poder destinar 5,5 milions a plans d’ocupació, però que en conjunt, 
considerant que tot és promoció econòmica, hi ha hagut un increment de 6 milions 
d’euros. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
25. Quin és l'estat d'execució dels compromisos assolits el 14 de desembre de 

2015 per a millorar la qualitat dels llocs de treball del sector turístic a la ciutat i, 
especialment, de la mesura relativa al segell de qualitat per a establiments i 
serveis turístics? 

 
La Sra. Ballarín exposa que amb aquesta pregunta pretenen recollir informació 

sobre els treballadors i treballadors del sector turístic, un sector especialment 
precaritzat. Recorda que el 14 de desembre de 2015 Comissions Obreres, la UGT i 
Turisme de Barcelona van signar un document en què es comprometien a millorar 
la qualitat dels llocs de treball d’aquest sector i a elaborar les bases per implantar 
un segell de qualitat per a establiments i serveis turístics, a més a més d’altres 
mesures que el seu grup considera necessàries, com ara que la recaptació de 
l’impost turístic es pugui destinar a millorar la formació i la qualificació dels 
treballadors del turisme i d’altres activitats econòmiques complementàries d’aquest 
sector. També es contemplava la necessitat de redistribuir els beneficis que genera 
el turisme, de manera que arribin al conjunt de la població i contribueixin a 
mantenir i millorar la personalitat i la imatge de la ciutat i dels seus barris. 

Tenint en compte que dintre de pocs dies farà mig any de la signatura d’aquest 
document, volen saber en quin estat d’execució es troben aquests compromisos, 
especialment la mesura relativa al segell de qualitat. 

 
El Sr. Colom informa que a partir d’aquell acord s’ha iniciat un programa de 

formació, amb dos mòduls de cambrers de pisos i dos mòduls relacionats amb la 
restauració. D’altra banda, comenta que s’han fet reunions amb l’Institut de 
Qualificacions Professionals, el qual ha informat les persones interessades sobre els 
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processos d’acreditació i qualificació en el sector turístic. A més a més, apunta que 
en el marc de concertació entre empreses i sindicats s’estan estudiant fórmules per 
implementar l’acord, i des del govern i Barcelona Activa participen en aquesta 
concertació per donar tot el suport possible. 

Quant al segell de qualitat, informa que la ciutat disposa de l’acreditació 
Biosphere i s’està treballant per obtenir una nova acreditació Biosphere Barcelona, 
que incrementarà l’estàndard i incorporarà elements relatius a condicions laborals i 
d’equitat social. Amb aquesta acreditació, que és una mesura del prestigi de les 
empreses i és més rigorosa que l’anterior, remarca que es podrà exigir molt més a 
les diverses destinacions hoteleres que s’hi vulguin acollir. 

Finalment, recorda que l’any 2011 Barcelona va obtenir per primer cop aquesta 
acreditació i que ara es vol donar un pas endavant. 

 
La Sra. Ballarín considera que l’inici de dos mòduls de formació són uns resultats 

relativament modestos, tenint en compte el percentatge de treballadors i 
treballadores del sector turístic. Per tant, anima el govern a treballar amb més 
intensitat perquè fer-se la foto pot estar bé, però el que realment importa és la 
feina que es fa després. Així, assenyala que aquesta qüestió és especialment 
sensible i que va aixecar moltes expectatives legítimes. Per tant, els agradaria que 
en un futur pròxim se’n pogués fer un balanç de resultats més optimista o més 
complet. 

 
El Sr. Colom puntualitza que no es va fer una fotografia, sinó un treball amb els 

sindicats més representatius i la Cambra de Comerç, on el govern va intermediar 
perquè aquestes propostes es poguessin implementar en el si del consorci Turisme 
de Barcelona. Entén, doncs, que són les parts les que han de tenir la iniciativa 
perquè aquest país es fonamenta en la concertació. Reitera que des del Consell de 
Turisme faran tot el possible per impulsar aquesta qüestió, però que l’acord el van 
firmar les parts i és a aquestes a qui pertoca tenir la iniciativa i trobar els espais de 
treball, malgrat que l’ajuntament hi pugui empènyer. 

 
Es dóna per tractada. 
 
26. Quina ha estat l'evolució de les inversions estrangeres realitzades a 

Barcelona des de l'any 2007? Sol·licitem que la informació es detalli a nivell anual. 
 
La Sra. Ballarín demana informació detallada sobre l’evolució de la inversió 

estrangera a la ciutat de Barcelona des de l’any 2007, que va ser l’any previ a la 
crisi econòmica. En aquest sentit, demana un grau de detall més elevat que el que 
proporciona el darrer Informe de conjuntura econòmica, és a dir, la informació 
desagregada per anys, per branca d’activitat i referida a la ciutat de Barcelona, 
perquè només tenen el global de Catalunya. 

 
El Sr. Colom coincideix que seria desitjable tenir aquesta informació, però 

lamenta que les dades de què disposen solament recullin el global de Catalunya. 
En aquest sentit, comenta que hi ha registres estatals i per comunitat autònoma, 
però no d’àmbit de ciutats. Tanmateix, comenta que hi ha algunes anàlisis 
puntuals i, per un estudi de KPMG, se sap que Barcelona se situa en la vuitena 
posició mundial pel que fa a captació d’inversió estrangera. Per tant, ha avançat 
dues posicions respecte a l’any anterior. Tanmateix, subratlla que aquestes dades 
donen una perspectiva més qualitativa que no pas quantitativa i, per tant, estan 
treballant amb el gabinet d’estudis per intentar traslladar les dades de Catalunya a 
la ciutat de Barcelona, a la província o a l’àrea metropolitana. 

D’altra banda, comenta que hi ha una quantitat important d’empreses que s’han 
instal·lat a Catalunya, com Zurich Seguros, Ocado Technology o ZaptoLab, entre 
d’altres, que ocupen un determinat nombre de treballadors. En aquest sentit, 
assenyala que a vegades se sap el nombre de treballadors i a vegades la quantitat 
d’inversió, però són dades que s’han d’anar recollint i que demostren que 
Barcelona és una ciutat atractiva per a la inversió estrangera i per a les empreses, 
en molts casos de sectors emergents. 
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La Sra. Ballarín creu que cal treballar per obtenir la màxima informació possible 

per poder avaluar l’estratègia, garantir que no es perd cap oportunitat en aquest 
àmbit i donar la màxima transparència. Creu que els ciutadans de Barcelona tenen 
dret a saber com evoluciona aquesta inversió i com es tradueix en major riquesa i 
ocupació. En aquest sentit, celebra que el Gabinet Tècnic de Programació, que té 
una qualificació professional molt elevada i un nivell d’expertesa alt, hagi començat 
a treballar en aquesta línia. 

 
El Sr. Colom assegura que el govern dóna tota la transparència. En aquest 

sentit, esmenta l’informe que s’emet trimestralment, amb el qual intenten acostar 
el màxim possible de dades al ciutadà, informe en el qual la inversió estrangera i 
els projectes sempre tenen una dedicació especial. Per tant, reitera que el govern 
és el primer interessat a fer transparent qualsevol dada econòmica relativa a la 
ciutat i desitgen poder mantenir aquest informe trimestral per tal de disposar de la 
informació sobre la situació econòmica de Barcelona. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
27. Té intenció el Govern municipal de modificar l'ordenança d'establiments 

alimentaris ? En cas afirmatiu, indicar en quina fase es troba aquesta possible 
modificació i en quin sentit es vol fer.  

 
El Sr. Mulleras recorda que el 29 d’abril de 2011, l’últim govern bipartit de la 

ciutat, conformat pel PSC i Iniciativa per Catalunya, sòcia fundadora de Barcelona 
en Comú, i presidit per l’alcalde Hereu, va fer una modificació de l’Ordenança 
d’establiments alimentaris, amb el suport d’Esquerra Republicana, però sense el 
consens del sector. Fa cinc anys, doncs, que el comerç espera una modificació 
d’aquesta ordenança per recuperar el consens i per actualitzar un sector que ha 
patit canvis importants durant els darrers anys. 

Després d’aquesta introducció, llegeix el text de la pregunta. 
 
El Sr. Colom comenta que el Sr. Mulleras ha saltat d’un govern a un altre i fa la 

impressió que els darrers quatre anys no s’hagi fet res en aquesta qüestió. Dit 
això, creu que hi ha aspectes que s’han de revisar, com tot el que fa referència a 
degustació, plats preparats, màquines de vending i superfícies mínimes entre 
altres. Així, informa que han mantingut una primera reunió d’un grup de treball per 
establir les bases i veure cap on han d’anar aquestes modificacions. 

 
El Sr. Mulleras lamenta que la resposta sigui una mica vaga, en el sentit que no 

concreta gairebé res. Entén que és un tema important i que s’ha de posar fil a 
l’agulla perquè la regulació d’aquest sector afecta molt el compte d’explotació de 
les empreses i fins i tot en pot fer perillar la supervivència. 

Pel que fa a la degustació, considera que és un tema important. Apunta que aquí 
es van imposar uns metres quadrats per comptes d’un percentatge i creu que 
aquesta qüestió s’hauria de resoldre. També opina que s’hi haurien de contemplar 
noves activitats alimentàries, que n’hi ha moltes que els darrers anys s’han 
incorporat al mercat. Afegeix que moltes d’aquestes activitats no estan regulades i, 
per tant, s’hauria de corregir aquesta situació. 

Finalment, demana que s’intensifiquin les reunions del grup de treball i que es 
compti amb els sectors afectats, perquè els que ells coneixen no han estat 
convocats en aquestes reunions, i que les modificacions es facin amb el màxim 
consens possible. 

 
El Sr. Colom recorda que en un punt anterior ja li han demanat que faci moltes 

coses a la vegada, però hi ha uns equips que fan molta feina i s’està avançant. 
Així, malgrat que durant els darrers quatre anys no es va fer res en aquesta 
qüestió, ell es compromet a fer-ho, però en els quatre anys de mandat que tenen, 



4116 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

tot i que han demostrat que en un any ja han fet moltes coses. Entén que els 
grups municipals tinguin moltes expectatives que el govern pugui fer tot allò que 
no es va fer els darrers quatre anys i assegura que no els decebran, però reitera 
que ho faran en quatre anys i que de mica en mica aniran tancant els temes 
pendents. 

 
Es dóna per tractada. 
 
28. Quines dades d'impacte ens pot facilitar i com valora el Govern municipal 

l'obertura comercial de festius d'aquest mes de maig? 
 
El Sr. Mulleras llegeix el text de la pregunta. 
 
El Sr. Colom informa que faran el càlcul i l’anàlisi de les dades mitjançant un 

mostreig durant el darrer diumenge del mes de maig i els dos diumenges 
d’octubre, de manera que de cinc diumenges se n’hauran analitzat tres. 

 
El Sr. Mulleras comenta que els primers resultats són decebedors, tal com 

recollia un diari de la ciutat, que deia que el segon diumenge de l’any de botigues 
obertes havia estat un fracàs. El problema, afegeix, és que el primer també va 
fracassar. Assegura que aquest fracàs era previsible perquè el govern sempre 
busca excuses i els milers de persones que visiten el centre de la ciutat no 
s’assabenten que les botigues són obertes i no compren. 

En aquest sentit, recorda que tres mesos enrere el govern manifestava que el 
pacte dels horaris comercials recull la consolidació de Barcelona com a destinació 
turística de primer ordre, i destacaven els mesos de maig i octubre com a períodes 
importants de rebuda de turistes. Pel que fa a ocupació hotelera, deien que els 
mesos de maig i octubre van acumular un 19,2 % del total anual de turistes i 
també hi havia un volum important de creueristes. I afegien que aquests mesos hi 
ha una climatologia adient per passejar i un perfil de visitants especialment 
interessats a conèixer la ciutat i a anar de compres. 

Pregunta, doncs, perquè aquests turistes no han anat de compres si fa uns 
mesos el govern deia que aquesta era una temporada ideal. Ell ho atribueix al fet 
que l’única preocupació del govern va ser fer-se la foto amb tots els sectors 
comercials que ho volguessin, i per aquesta raó fa uns mesos deien una cosa i ara 
en diuen una altra. En tot cas, palesa que la fórmula Colau de diumenges oberts ha 
estat un fracàs perquè els compradors no l’han entès i perquè no hi ha una 
continuïtat, la qual cosa crea confusió i perjudica les vendes. Insisteix, doncs, que 
es tractava de promocionar Barcelona com a ciutat de compres, però al govern 
solament li ha interessat una foto per vendre allò que finalment ha estat un fracàs. 

 
El Sr. Colom suggereix al Sr. Mulleras que llegeixi la notícia completa, perquè 

també s’hi afirma que el balanç de l’obertura d’anys anteriors encara va ser més 
negatiu, de manera que només selecciona allò que li interessa. 

D’altra banda, confirma que la gent surt a passejar però no compra, però apunta 
que el govern no pot obligar la gent a comprar. El que ha fet el govern, afegeix, és 
anunciar que les botigues són obertes, com ho demostra el fet que la gent hagi 
sortit a passejar i hagi entrat a les botigues, però el que ha passat és que, la gent 
que ha comprat, ha comprat menys. A més a més, comenta que es van donar 
circumstàncies especials, com ara que un diumenge va ploure i un altre hi havia el 
campionat de Fórmula 1 al Circuit de Catalunya. 

Per acabar, reitera que faran l’informe sobre tres diumenges de cinc, mentre 
que en l’anterior informe es van analitzar tres diumenges de deu, que és una 
proporció més gran. A més a més, afirma que els efectes són acumulatius, que la 
gent sap que els comerços són oberts, però en tot cas no es busca la demanda 
nacional, sinó la turística. I és per aquesta raó que es fan campanyes adreçades al 
turisme. 

 
Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal CUP: 
 
29. Sol·licitem conèixer l'aportació que realitza l'Ajuntament a l'esdeveniment 

anomenat The Shopping Night Barcelona (sigui dinerària, sigui publicitària, sigui 
amb permisos) i si, tenint en compte l'exclusivitat i elitisme comercial d'aquest, 
aquesta és una aposta de futur del consistori? 

 
El Sr. Garganté exposa que el 3 de desembre proppassat es fa realitzar la sisena 

edició del Shopping Night Barcelona i, entre altres activitats, es va fer una festa 
privada en col·laboració amb l’Asociación Española de Lujo. Irònicament, dubta que 
hi assistissin treballadors d’ETT. Comenta que a la presentació es va dir 
obertament que aquell era un esdeveniment purament comercial, per molt que es 
volgués disfressar de cultural, i un dels patrocinadors, Els Amics del Passeig de 
Gràcia, defineix aquesta via  com «el lloc on els barcelonins hem sentit admiració 
pel nostre passeig de Gràcia, lloc de residència de la burgesia». Indica que potser 
alguns proletaris han sentit enveja i altres han sentit odi. 

En tot cas, pregunta quina ha estat l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona a 
aquest esdeveniment, atès que és un dels patrocinadors tant pel que fa al 
finançament com a la publicitat i als permisos. També pregunta, tenint en compte 
l’exclusivitat de l’esdeveniment, si aquesta és una aposta de futur per al consistori. 

 
El Sr. Colom matisa que l’ajuntament no n’és promotor, sinó que, com en altres 

activitats que es realitzen a la via pública, concedeix les llicències si correspon fer-
ho. En aquest cas, informa que la llicència es va concedir des del Districte de 
l’Eixample, amb la taxa corresponent. Afegeix que a la convocatòria de 
subvencions es va presentar un pla de màrqueting i comunicació per a les accions 
de dinamització que es realitzaven, valorades en 92.000 euros. Se’n van sol·licitar 
25.000 i se’n van atorgar 15.000. 

D’altra banda, creu que el nombre d’assistents va ser proper a 70.000 persones, 
la majoria ciutadans de Barcelona, que són molts més dels que viuen al passeig de 
Gràcia. Per tant, suposa que algun proletari hi va assistir. 

Finalment, assenyala que aquesta actuació es va fer al centre però era oberta a 
tota la ciutat i reitera que hi va haver 70.000 persones. Així, tot i que aquesta no 
és una aposta del govern, considera que és una activitat com altres que es fan a la 
ciutat i que demanen el suport de l’ajuntament, raó per la qual, atès que el govern 
governa per a tothom i tenint en compte que aquesta activitat atrau una presència 
important de ciutadans, hi van donar suport. 

 
El Sr. Garganté recomana que visitin la pàgina web d’aquest esdeveniment i 

podran comprovar que s’hi diu que l’ajuntament n’és promotor. Per tant, suposa 
que es demanarà que es retiri aquesta afirmació. Finalment, pregunta si la 
quantitat que hi va aportar l’ajuntament és de 15.000 euros. 

 
El Sr. Colom respon que aquesta subvenció atorgada es va sol·licitar en un 

procediment amb concurrència. 
 
El Sr. Garganté remarca, pel que fa a la xifra de 70.000 assistents, que és una 

zona per on passen molts de turistes. Reconeix que potser alguns dels assistents 
eren proletaris, però amb ínfules de creure’s que són una altra cosa. Finalment, 
per la resposta del Sr. Colom, entén que aquests esdeveniments es continuaran 
subvencionant. 

 
El Sr. Colom comenta que, si les bases de Barcelona en Comú i del PSC ho 

aproven, la direcció política de Comerç i del districte de l’Eixample passaran a 
altres mans i per tant no pot respondre. Però, en tot cas, creu que aquest 
esdeveniment és un acte de ciutat, que té una certa afluència de gent i ja s’ha 
constituït com un dels elements que hi ha a la ciutat. Tanmateix, afirma que, si 
s’hagués de fer de nou, segurament no es faria, però una vegada consolidat no 
retiraran una cosa que funciona i que la gent gaudeix. Però assegura que des del 
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districte es posen límits seriosos en el tipus d’activitats, s’exigeix que no siguin 
oneroses i que representin el màxim gaudi per a la gent de la ciutat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
30. Sol·licitem conèixer l'estat del projecte de ressort turístic projectat des de 

2014 en el Parc Natural de la Serralada Litoral, a una finca anomenada Can Girona, 
ubicada als afores de Santa Maria de Martorelles i quines són les intencions del 
govern actual en relació a la finca propietat de l'Ajuntament de Barcelona des de 
1920. 

 
El Sr. Garganté exposa que, segons han pogut llegir a la premsa, l’ajuntament 

havia projectat la construcció d’un complex turístic de 100 hectàrees a Santa Maria 
de Martorelles, al Vallès Oriental, i sembla que des de fa molts anys és el propietari 
dels terrenys. Segons l’avantprojecte, continua, s’hi havia de construir un complex 
turístic que tenia una previsió de 40.000 visitants, però altres informacions 
aparegudes a la premsa apunten que aquest projecte no es pressupostarà tal com 
està plantejat, sinó que, segons fonts governamentals, tindrà unes finalitats de 
reinserció laboral per a joves. 

Per tant, pregunta si el govern pretén continuar aquest projecte turístic, que 
estava projectat des de 2014, o si la intenció és utilitzar-lo per a projectes de 
reinserció laboral per a joves. 

 
El Sr. Colom puntualitza que aquesta actuació no es planteja com un projecte 

turístic, sinó que en primer lloc es vol millorar un edifici que té l’ajuntament que té 
un alt grau de degradació i utilitzar-lo com a casa de colònies i destí de lleure en 
mig de la natura, que pugui beneficiar les famílies o les persones que hi vulguin 
anar. 

En segon lloc, confirma que també s’està plantejant donar-li una funció de 
reinserció laboral per a joves. 

Per tant, indica que es volen conjugar ambdós aspectes i informa que el projecte 
el pilota l’Àrea de Joventut. 

 
El Sr. Garganté demana que s’aclareixi si el projecte inicial era instal·lar-hi un 

complex turístic, malgrat que ara s’hagi redefinit, o si les informacions que té són 
errònies. 

 
El Sr. Colom manifesta que respondrà amb una expressió que feia temps que 

tenia ganes de dir, i és que no ho sap. Del que pot informar és de com s’està 
planejant actualment aquest projecte, però tanmateix es compromet a facilitar-li 
tota la informació més endavant sobre com s’havia plantejat inicialment i si ha 
sofert modificacions. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
VI) Mocions 
 
La Presidenta, abans de cloure la sessió, informa, a petició de la secretària, que 

hi ha hagut un error en la transcripció de la proposta d’acord del punt 2 de l’ordre 
del dia, relatiu a la modificació de la concessió d’ús privatiu a Paralelos Musicales 
SL. Aclareix que a l’expedient figura la proposta d’acord on hi consta també 
l’aprovació de la pròrroga de la concessió per un termini de cinc anys, informació 
que per error no es va recollir en el punt esmentat de l’ordre del dia que es va fer 
arribar amb la convocatòria. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
21.23 h. 
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Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció 

 
Acta de la sessió de 20 de maig de 2016, aprovada el 22 de juny de 

2016 
 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de maig de 

2016, s’hi reuneix la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens 
Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 
Recasens i Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francisco Sierra López, Santiago Alonso 
Beltrán, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, 
Àngeles Esteller Ruedas, Josep Garganté i Closa, assistits per l’assessora jurídica, 
Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general i que 
certifica. 

 
També hi són presents els Ims. Srs. Raimond Blasi Navarro i Alberto Fernández 

Díaz; i els Srs. Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat, Joan Antoni 
Llinares Gómez, gerent de Recursos, i Ignasi Calbó Troyano, coordinador del pla de 
Ciutat Refugi de Barcelona. 

 
S’obre la sessió a les 9.35 h. 
 
I) Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 15 d’abril i de la sessió 

ordinària de 20 d’abril de 2016. 
 
El Sr. Garganté diu que té unes esmenes sobre l’acta de la sessió anterior, però 

indica que ja les ha entregades a la secretària perquè les afegeixi. 
 
S’aproven. 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 22 de març de 2016, que adjudica a Entorno Digital, 

S.A. el contracte per a la gestió cartera de dominis Ajuntament de Barcelona, per 
als exercicis 2016-2017, i per un import de 72.600,00 euros. 

 
2. Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2016, que adjudica a Sayos & Carrera, 

S.L., el contracte que té per objecte l’assistència tècnica i el suport en la gestió 
dels contractes amb operadors de telecomunicacions de l’Ajuntament de 
Barcelona, els seus Instituts Municipals i altres, per als exercicis 2016-2018, i per 
un import de 125.840,00 euros. 

 
3. Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que aprova els Plecs de 

clàusules i inicia l’expedient per a la contractació del servei de manteniment 
integral dels sistemes de radiotelefonia, localització, megafonia remota i 
audiovisual de la GUB i el SPEIS, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 
209.469,40 euros. 

 
4. Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que aprova els Plecs de 

clàusules i inicia l’expedient per a la contractació del servei de manteniment, 
càrrega, reparació i inspecció de les botelles d’aire respirable comprimit per als 
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equips de respiració autònoma del SPEIS, per als exercicis 2016-2018, i per un 
import de 219.162,46 euros. 

 
5. Districte de Sant Martí 
Del primer Tinent d’Alcaldia, de 30 d’abril de 2016, que aprova el contracte 

d’arrendament del local porta 7, planta baixa de l’edifici de la rambla Prim, núm. 
24 i del local porta 3; i disposa la despesa a favor de l’arrendador CaixaBank, S.A., 
per als exercicis 2016-2026, per un import de 153.061,37 euros. 

 
6. Del gerent de recursos humans i organització, de 18 d’abril de 2016, que 

reintegra a la plantilla de Ajuntament de Barcelona, procedent de l’IMI, el 
funcionari de carrera Sr. Antonio Díaz Panadero, categoria auxiliar administratiu, i 
el nomena per ocupar un lloc de treball de suport 3 (família General), amb nivell 
de destinació 18, i adscripció a Tresoreria (Gerència de Presidència i Economia). 

 
7. Del gerent de recursos humans i organització, de 18 d’abril de 2016, que 

modifica l’apartat “Llocs convocats” de les bases de la mobilitat restringida per al 
personal adscrit al lloc de treball d’Informador/a Tramitador/a de lOficina d’Atenció 
al Ciutadà. 

 
8. Del gerent de recursos humans i organització, de 14 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 3 (família General) adscrit al Departament de Comunicació de la Direcció de 
Serveis Generals (Gerència del Districte d’Horta-Guinardó). 

 
9. Del gerent de recursos humans i organització, de 14 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 3 (família General) adscrit a l’Oficina Central de Subvencions de la Direcció 
de Serveis Generals (Gerència de Recursos). 

 
10. Del gerent de recursos humans i organització, de 15 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
gestor/a de projecte 1 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Planificació i Control (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència). 

 
11. Del gerent de recursos humans i organització, de 21 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
gestor/a de projecte 2 (família General) adscrit al Departament de Programes del 
Temps i Economia de les Cures (Gerència de Presidència i Economia). 

 
12. Del gerent de recursos humans i organització, de 28 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
gestor/a de projecte 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori (Gerència del Districte de Sant Martí). 

 
13. Del gerent de recursos humans i organització, de 28 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori (Gerència del Districte de Sant Andreu). 

 
14. Del gerent de recursos humans i organització, de 28 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions 
Laborals (Gerència de Recursos Humans i Organització). 

 
15. Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de maig de 2016, que 

convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 3 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a 
Immigrants (Gerència de Drets Socials). 
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16. Del gerent de recursos humans i organització, de 18 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de 
Selecció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció 
(Gerència de Recursos Humans i Organització). 

 
17. Del gerent de recursos humans i organització, de 25 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de 
Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals (Gerència del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi). 

 
18. Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de maig de 2016, que 

convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de 
Programes del Temps i Economia de les Cures de la Direcció de Serveis d’Economia 
Cooperativa, Social, Solidària i Consum (Gerència de Presidència i Economia). 

 
19. Del gerent de recursos humans i organització, de 14 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de 
treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Gestió. 

 
20. Del gerent de recursos humans i organització, de 14 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de 
treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Enginyeria. 

 
21. Del gerent de recursos humans i organització, de 14 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de 
treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Art i Història. 

 
22. Del gerent de recursos humans i organització, de 14 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de 
treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Informació. 

 
23. Del gerent de recursos humans i organització, de 14 d’abril de 2016, que 

convoca i aprova les bases del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de 
treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Organització. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016: 
 
24. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Cristóbal Martínez Oria (mat. 

25547) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà Enginyeria, amb destinació al Departament 
de Llicències i Inspecció del Districte de Nou Barris, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnic 4 (80.40.OP.10), i l’activitat privada per compte d’altri com a tècnic 
comercial a l’empresa Reciclajes San Adrián S.L. 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. 

 
25. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francesc Fernández Porras 

(mat. 21460) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
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categoria professional d’administratiu, amb destinació al Departament de Llicències 
i Inspecció del Districte Sarrià-Sant Gervasi, on ocupa el lloc de treball de Suport 3 
(90.30.GE.10), i l’activitat privada per compte propi com administrador i atenció al 
client d’un bar restaurant mitjançant l’empresa Belipaco S.L. 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. 

 
26. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció 

de Memòria i Història de la Gerència de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona (ICUB); i aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. 
08004845). Publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. Donar-ne 
compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
27. Vist allò disposat en els articles 51 i 59 de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, a l’article 2.1 de la Llei 1/2006, de 
13 de març per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona i a la 
disposició addicional cinquena la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, declarar com a prioritaris i 
afectes al funcionament dels serveis públics essencials de l’Ajuntament de 
Barcelona i dels seus organismes autònoms, els sectors, funcions i categories 
compreses en els àmbits i serveis detallats a continuació, als efectes de la 
cobertura de necessitats urgents i inajornables mitjançant el nomenament de 
funcionaris interins i de personal laboral temporal, de conformitat amb allò 
autoritzat a l’article 20, apartat 2, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Aquests àmbits i serveis són els 
següents: 1. L’àmbit de les escoles bressol; 2. L’àmbit dels serveis socials bàsics i 
especialitzats; 3. L’àmbit d’atenció, informació i prestació de serveis directes al 
ciutadà; 4. L’àmbit de l’assessorament jurídic i de la gestió de recursos que 
garanteixen el funcionament dels serveis competència de l’organització municipal; 
5. L’àmbit dels serveis de manteniment de la ciutat (neteja, aigua, clavegueram, 
manteniment de la via pública, manteniment del verd urbà, senyalització, 
mobilitat, manteniment d’infraestructures...); 6. L’àmbit dels serveis que executen 
la inversió municipal, per garantir el funcionament de la resta dels serveis 
essencials; 7. L’àmbit d’habitatge social, i en especial per a persones en risc 
d’exclusió; 8. L’àmbit de formació i de polítiques actives d’ocupació; 9. L’àmbit de 
la salut pública; 10. L’àmbit dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i 
salvament. D’acord amb aquesta definició, la cobertura de necessitats urgents i 
inajornables, mitjançant contractació laboral temporal, a societats municipals, 
consorcis del sector públic local de l’Ajuntament de Barcelona, fundacions i les 
entitats públiques empresarials de Parcs i Jardins i la Fundació Mies Van der Rohe, 
inclourà en la seva motivació la referència als criteris aquí considerats per a 
l’Ajuntament de Barcelona. Precisar que, en tot cas, la declaració per als sectors, 
funcions i categories indicades en aquest acord, efectuada sota la cobertura del 
règim especial de Barcelona, així com la conseqüent possibilitat de nomenament 
de personal funcionari interí o laboral temporal a la seva empara, es deixarà sense 
efecte en el moment en què l’Ajuntament pogués veure compromès per aquesta 
raó l’adequat compliment de les obligacions derivades de l’observança dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Publicar el present 
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acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
28. Desestimar les al·legacions formulades pel Sindicat d’Agents de Policia Local 

(SAPOL) en el termes que resulten de l’informe que consta a l’expedient. Aprovar 
els condicionants i límits per autoritzar l’exercici d’una segona activitat privada 
com advocat als membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb l’annex 
1, que s’adjunta. Publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 28 d’abril de 2016: 
 
29. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona – 

districte de Sant Andreu- i Barcelona Activa SAP SPM, que regula les condicions 
per ubicar un punt d’orientació i recerca de feina de Barcelona Activa al carrer 
Residencia 13-15, al districte de Sant Andreu; facultar la regidora del Districte de 
Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin; donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 
30. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Francesc Mir Solé (mat. 

21184) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Llicències d’Activitats de la Gerència d’Ecologia Urbana, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.OP.10), i una activitat privada per compte 
propi com a enginyer industrial. Per tal d’evitar possibles coincidències entre 
l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’enginyer 
industrial, 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. 

 
31. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anna Maria Sánchez 

Ibañez (mat. 20911) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, 
amb la categoria professional d’administrativa, amb destinació a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà del Districte de Nou Barris de la Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Suport 4 (90.40.GE.10), 
i l’activitat privada per compte propi com a sòcia, membre i secretària del consell 
d’administració de l’empresa Asirans, 2015, SL. La dedicació professional privada 
no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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32. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Jesús Segura Alcaide 
(mat. 73446) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 
categoria professional d’auxiliar administratiu, amb destinació a la Direcció de 
Serveis d’Inspecció de la Gerència d’Ecologia Urbana, on ocupa el lloc de treball de 
Suport 3 (90.30.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de formació 
informàtica en empreses. 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. 

 
33. Iniciar l’expedient per a la contractació de l’arrendament en modalitat de 

renting de 19 vehicles destinats al Servei de Flota i Serveis Tècnics dependents de 
la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 
16001694, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
obert, i amb un pressupost total de licitació de 676.436,85 euros, IVA inclòs, 
determinat en funció de preus unitaris. Aprovar les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte. Convocar la licitació per a la seva 
adjudicació. Autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: pressupost net 559.038,72 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i 
import de l’IVA de 117.398,13 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. Declarar la improcedència de 
la revisió de preus amb motiu ateses les característiques del contracte. Donar-ne 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016: 
 
34. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Margalida Ripoll Ferrer 

(mat. 74710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional d’auxiliar administrativa, amb destinació al Departament de 
Recursos Interns del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc de treball de Suport 
5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte d’altri com a redactora a 
l’empresa Comunicació Vinaria, SL. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
35. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Canet Ríos (mat. 

15050669) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de tècnic superior en Gestió, amb destinació al Departament 
de Gestió Econòmica i Sistemes d’Informació de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, on ocupa el lloc de treball de Cap de departament 1 (codi 
40.10.GE.10) i l’activitat privada per compte d’altri en l’empresa Gesfin Segur S.L. 
realitzant tasques d’administrador de finques. La dedicació professional privada no 
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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. 

 
36. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i 

Economia, i de la Gerència de Seguretat i Prevenció; assignant l’adscripció, 
denominació i funcions dels òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
1. Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de 

l’estat en que es troba la renovació i el funcionament actual del Consell de Ciutat 
com a màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
La Sra. Pin explica que el procés de renovació es va engegar, que al desembre 

es va fer el darrer plenari i després es van nomenar els nous membres del Consell 
de Ciutat. Comenta que la primera reunió de les persones escollides pel registre 
ciutadà es va fer el 17 de desembre, i la del fitxer d’entitats el 13 de gener. 
Afegeix que al febrer es va celebrar la darrera sessió del Consell Permanent, 
pendent de renovar al proper Plenari, que serà al juliol. 

 
El Sr. Blasi considera lamentable la compareixença del govern, i pensa que 

hauria estat millor que el tinent alcalde responsable de l’àrea hagués acompanyat 
la Sra. Pin. Comenta que el seu Grup ha demanat la compareixença per 
l’incompliment constant del cronograma, ja que la renovació s’havia de començar a 
l’octubre i havia de finalitzar al gener, tal com es va presentar en el primer Consell 
de Ciutat presidit per la Sra. Colau. 

Recorda que la Carta municipal en l’article 36 és qui crea aquest òrgan com a 
màxim òrgan de participació ciutadana. Diu que, sent un govern que es vanta de 
venir de la base, del món de l’activisme i de la participació, és estrany la poca 
aposta i creença en aquest òrgan de ciutat. Indica que el malestar no és només del 
seu Grup, sinó que comença a ser de les persones que en formen part. 

Insisteix en l’incompliment del cronograma i que hi haurà una renovació fora de 
termini. Es queixa que no hi ha transparència, perquè no es convoquen les 
permanents i no hi ha un retorn de quina és la situació actual de la renovació. 
Recorda que l’última permanent és del 8 de febrer, i constata que no hi ha data de 
quan serà el proper Consell de Ciutat. Indica que li ha arribat d’estranquis que està 
previst per a finals de juny. Reitera que amb una alcaldessa que es vanta de 
participació, d’activisme, d’aposta per l’associacionisme, per les persones, etc., és 
molt estrany que no es marqui com a ítem imprescindible la data i el Consell de 
Ciutat. Troba que encara és més estrany que els grups municipals hagin complert 
amb la responsabilitat de designar els seus representants en aquest òrgan, i diu 
que Barcelona en Comú encara és hora que els designi. Creu que és flagrant la 
situació de deixadesa. 
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També demana que es reforci la part tècnica, ja que pensa que dues persones 
és insuficient, tot i que agraeix la feina que desenvolupen, malgrat que no hi ha 
una aposta pel que fa als recursos humans per dur a terme la coordinació. 

Recorda que hi ha un mínim de tres plenaris l’any i un mínim de nou o deu 
permanents l’any. Remarca que el govern incompleix de manera flagrant, i 
considera que la intervenció del govern ha estat molt trista. 

El Sr. Sierra diu que el sorprèn que no estigui constituït el Consell de Ciutat, ja 
que fa un any i dos mesos que governa Barcelona en Comú. 

En segon lloc, indica que, després dels diners que el govern s’ha gastat en 
participació, sorprèn que aquest òrgan no estigui constituït. 

D’altra banda, comenta que fa mesos que Ciutadans va designar el doctor 
Heredia com a membre d’aquest Consell de Ciutat, i es queixa que ni el doctor ni el 
seu Grup tenen retorn ni tenen informació sobre en quin punt està la constitució 
d’aquest òrgan. 

 
La Sra. Capdevila pensa que el Consell de Ciutat és un actor important en 

l’àmbit de procés, de l’impuls i debat de reforma de les normes de participació de 
la ciutat. Creu que cal acabar amb el procés de renovació endegat l’octubre de 
2015 i que hauria d’haver finalitzat el 12 de gener de 2016, tal com es va informar 
en el plenari del Consell el 17 de desembre de 2015. 

Opina que els òrgans de participació han de ser espais útils i de servei a la 
ciutadania, que l’administració ha de ser curosa amb tots els processos i no 
bloquejar-ne el correcte funcionament. Pensa que, si es creu en la participació, cal 
ser curosos amb les reformes i els marcs establerts perquè les entitats i tots els 
actors implicats en aquests espais siguin un bon espai de treball. 

Insisteix que el Consell de Ciutat juga un paper clau en el procés de reforma de 
les normes reguladores de la participació ciutadana i que per això cal finalitzar-ne 
el procés al més aviat possible. 

 
La Sra. Andrés comenta que el 2014 es van complir 10 anys d’història del 

Consell de Ciutat. Pensa que no tan sols és necessari renovar i finalitzar aquest 
procés de renovació normatiu i periòdic de persones, sinó que cal donar un nou 
impuls a aquest Consell, que s’ha d’adequar a les necessitats i als canvis de la 
ciutat, de l’Ajuntament i del conjunt de la societat. 

Reitera que cal finalitzar aquest procés de renovació immediatament i sap que 
es produirà properament. Recorda que a primers d’any el Consell Plenari va validar 
els nomenaments d’entitats i ciutadans representatius d’aquest Consell. Indica que 
al web troba a faltar dues persones individuals de prestigi que ja en formen part. 

Considera essencial, però, aquest nou enfocament, que segurament les 
persones i entitats que renoven el Consell facilitaran perquè tindran noves idees. 

Finalment, recorda que el Consell hauria de fer feines molt concretes, 
importants per a la ciutat, en temes cabdals, com ara dictaminar sobre el procés 
de participació del PAM i sobre la proposta de Pla d’actuació municipal; participar 
en el procés de revisió de les normes de participació, i tenir un paper fonamental 
en els debats oberts a la ciutat. Per tant, està a favor de la renovació, però pensa 
que també cal un nou impuls. 

 
La Sra. Esteller valora molt la feina que fa el Consell de Ciutat com un òrgan de 

participació i un òrgan consultiu de l’Ajuntament, perquè les prioritats de la ciutat 
les marca el govern a l’Ajuntament, però també les marca el Consell de Ciutat amb 
les prioritats ciutadanes i de les entitats que considera cabdals i, per tant, 
dictamina sobre alguns projectes importants. 

Opina, però, que en aquest cas es demostra clarament el tarannà del govern 
actual, que menysté bastant els òrgans de participació reglats amb les entitats que 
hi havia fins ara, perquè promou una alternativa a mida de l’afinitat ideològica del 
govern. Comenta que, si no, no s’entén per què des del desembre, que es van 
nomenar en el Plenari els nous membres del Consell de Ciutat, fins ara no s’ha 
convocat cap Plenari ni cap permanent amb els membres ja renovats. Reitera que 
el seu Grup troba a faltar aquesta opinió. Recorda que poc temps abans es va fer 
una modificació pressupostària, i la sorprèn com aquesta modificació no ha passat 
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pel Consell de Ciutat, quan prèviament, cada vegada que hi havia qualsevol 
modificació substancial en el pressupost, sempre hi havia un dictamen del Consell 
de Ciutat. Constata que quan es va fer la consulta de la Diagonal hi va haver un 
dictamen del Consell de Ciutat. Es queixa, doncs, que en aquest cas el govern pren 
decisions unilateralment sense consultar amb aquest òrgan tan important. Diu que 
el Grup Popular sempre ha defensat el caràcter consultiu, participatiu i no polític 
del Consell de Ciutat, però indica que sembla que el govern té un projecte 
alternatiu i només està atent a la participació de les entitats afins, de manera que 
menysté aquest òrgan reglat perquè no li interessa escoltar l’opinió de la 
ciutadania en general. 

 
El Sr. Garganté agraeix la informació rebuda pels tècnics sobre la renovació del 

Consell de Ciutat. Té constància que falta escollir algunes persones d’especial 
rellevància, i es queixa que alguns òrgans estan hipertrofiats, viciats de la mateixa 
societat civil i buits de decisions que es vinculin a la seva realització. Afegeix que 
també ha tingut coneixement de la feina que ha continuat fent el Consell de Ciutat 
en relació amb el PAM, el seguiment de ciutat, així com d’una reunió per explicar 
com funciona el Consell a les persones que han proposat els grups municipals. 
Comenta, doncs, que sembla que a finals de juny es constituirà el nou Consell de 
Ciutat. 

Assenyala que, passat un any, la seva desconfiança, escepticisme i el 
coneixement de les limitacions de la participació institucional han augmentat. 
Constata, per tant, que a l’Ajuntament no se’l sacsejarà des de dintre, sinó que 
serà, com sempre s’ha fet, des de fora i amb tota la força mobilitzadora possible. 

 
La Sra. Pin indica que al desembre es va fer el darrer Plenari, que al febrer i a 

l’abril es van nomenar les noves persones de l’àmbit dels amics del fitxer 
d’entitats, persones rellevants i institucions, i reconeix que hi ha dos noms 
pendents de Barcelona en Comú. Afegeix que es va fer una primera reunió amb les 
persones escollides del registre ciutadà, el 17 de desembre, i del fitxer d’entitats el 
13 de gener per explicar el funcionament del Consell. Assenyala que al febrer es va 
fer la darrera sessió de la Comissió Permanent, pendent de renovar en el proper 
Plenari, que es volia fer a l’abril, però no ha estat possible. Comenta que hi ha una 
data provisional d’alcaldia per fer el Plenari el 4 de juliol, sense possibilitats de fer-
ho abans. 

Informa que es va demanar que es presentessin candidatures per renovar les 
dues vicepresidències al febrer, i diu que es van presentar sis candidatures: la 
Fundació Barcelona Comerç, Pimec Comerç, Cambra de Comerç Barcelona, Consell 
d’Associacions de Barcelona, Associació de Veïns i Comerciants del Racó de les 
Corts i l’Associació Musicocultural Mas Guinardó. Explica que durant els mesos de 
març i abril es va fer el debat del PAM en el Consell de Ciutat, que es va concretar 
en dos tallers els dies 22 de març i 1 d’abril al Palau Macaya. Comenta que en 
aquests tallers s’han convidat els nous membres i els antics, que ha estat una 
activitat de transició entre el vell i el nou Consell i que han participat unes 40 
persones en la primera sessió i unes 25 en la segona. 

Indica que durant els mesos d’abril i maig, atès que el Plenari de constitució del 
nou Consell s’ha endarrerit, s’han fet reunions per cada àmbit del Consell de 
Ciutat. Reconeix que aquí s’ha prioritzat l’àmbit i no tant els grups municipals. 
Comenta que aquestes reunions han servit per explicar el retard del Plenari, 
comunicar les candidatures presentades a la vicepresidència i avançar feina perquè 
s’escollissin els dos representants del seu àmbit per a la futura Comissió 
Permanent, a més d’incentivar temes per crear grups de treball en un futur proper. 
Comenta que s’han fet reunions amb les persones rellevants el 28 d’abril; amb els 
consells sectorials i territorials, el 3 de maig; amb institucions rellevants, el 3 de 
maig també; amb el fitxer d’entitats, el 5 de maig, i amb la gent del registre 
ciutadà, el 5 de maig. Afegeix que també s’ha fet el butlletí mensual del Consell de 
Ciutat. 

Recorda al Sr. Blasi que la renovació estava pendent des de fa temps i que ha 
estat el govern actual el que l’ha entomat, tot i que reconeix que va més lenta del 
que voldrien. Indica que va més lent perquè hi ha una demanda del Consell de 
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Ciutat d’anys anteriors, que era poder debatre no tan sols pressupostos, PIM o 
PAM, sinó també d’altres temes d’especial rellevància. Informa que s’estan 
introduint modificacions perquè això sigui més àgil i més útil per a la ciutat. 

Comenta que el Sr. Sierra deia que el doctor Heredia no ha rebut informació, 
però ella creu que sí. En tot cas, diu que ho comprovarà. 

 
El Sr. Blasi pregunta a la Sra. Pin què ha pres mentre escoltava la resta de 

grups municipals i per què de cop i volta ha recuperat la memòria i ha pogut fer 
una mínima compareixença. Torna a recordar la importància del Consell de Ciutat. 
Indica que no tan sols ha parlat de la renovació, sinó també del seu funcionament. 
Constata que des del febrer no es reuneix la permanent i que, per tant, no hi ha un 
seguiment del que fa el govern municipal, a qui li correspon el lideratge polític. 
Confia que, ara que han buidat de funcions la tinència d’alcaldia del Sr. Asens, 
aquest es podrà dedicar una mica més a la participació i donar un cop de mà. 

Comenta que la importància del Consell de Ciutat és el que el govern s’està 
passant pel forro de la barretina, i pensa que deu ser per poder defenestrar la 
participació institucional, perquè és el que farà sentir incòmode el govern, ja que 
no la pot controlar. 

Es queixa que des del febrer no hi ha hagut continuïtat amb els grups de treball 
de participació del PAM i que no hi ha hagut retorn d’un conjunt d’activitats. 
Demana, doncs, un calendari i una activitat fixa, atès que fa un any que el govern 
no fa res. 

 
La Sra. Capdevila agraeix a la regidora Pin aquesta informació de les reunions 

que s’han fet. Així i tot, diu que això no exculpa el govern que, efectivament, la 
constitució del Consell de Ciutat havia d’estar feta a mitjans de gener i que s’han 
perdut tres mesos en què s’hauria pogut fer molta feina. 

 
La Sra. Esteller diu que la Sra. Pin ha fet un relat de reunions de treball, però es 

queixa que el tema són els òrgans reglats del Consell de Ciutat i, per tant, des 
d’aquesta perspectiva, des del gener fins ara han passat cinc mesos sense que 
s’hagin convocat les permanents, sense que hi hagi el total de membres i sense un 
calendari ni unes prioritats. Comenta que s’han aprovat qüestions com la 
modificació pressupostària –275 milions d’euros– sense que hagi passat pel Consell 
de Ciutat, quan sempre havia dictaminat anteriorment. Conclou, doncs, que hi ha 
prioritats de ciutat i no té per què modificar-se la normativa a l’hora d’introduir 
temes que no siguin el PAM, el PIM i el pressupost, perquè fins llavors ja s’havia 
fet. Considera que això és conseqüència del fet que el govern menysté els òrgans 
reglats, en què hi ha una pluralitat d’entitats de la ciutat, i aposta pels afins 
ideològics. 

 
La Sra. Pin li diu al Sr. Blasi que el govern aposta per la participació i que un dels 
exemples és el PAM, en què el Consell de Ciutat també ha participat, i un altre és 
la dotació de recursos econòmics, que en relació amb el mandat anterior és força 
més elevada. Pel que fa a recursos humans, indica que hi ha el que hi ha gràcies a 
la llei Montoro. 

 
Es dóna per tractada. 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
2. Ratificar el Decret d’Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa la Comissió 

encarregada d’efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents 
i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel Director 
d’Informació de Base i Cartografia de l’Institut Municipal d’Informàtica, Sr. Lluís 
Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, Sr. Josep 
F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i actuant com a Secretari el Secretari 
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General de l’Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de maig a les 
9,30 hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª 
Planta), per a la celebració de l’esmentat sorteig. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, CIU, C’s, ERC, PSC i 

PP i amb la reserva de vot de la CUP.  
 
3. Ratificar el Decret d’Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el Sr. Ricard 

Vinyes Ribas membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en 
substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BnComú, CIU i PSC, amb 

l’abstenció de C’s, ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP.  
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
c) Proposicions 
 
V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
4. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1) Instar al govern municipal a vetllar per garantir la màxima 
transparència durant el procés de selecció i incorporació del nou personal interí 
procedent de les borses de treball. 2) Prioritzar que les noves incorporacions de 
places estructurals que es produeixin a la plantilla de treballadors i treballadores 
municipals siguin resultat de processos d’oferta pública d’ocupació. 3) Reforçar les 
possibilitats de promoció interna en els processos d’oferta pública que es 
convoquin amb l’objectiu de cobrir les baixes i jubilacions de personal funcionarial. 
4) Donar compte de les noves incorporacions i nomenaments d’interinatges que es 
produeixin al Despatx d’Ofici de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció indicant la seva numeració i antiguitat a la 
borsa de treball. 

 
Per part del Grup Municipal de CiU es presenta una moció que una vegada 

apreciada la urgència per part dels membres de la Comissió amb el vot favorable 
de tots els Grups Municipals excepte C’s i PP substitueix la Proposició / Declaració 
de Grup presentada pel Grup Municipal de CIU amb referència M1519/3360. 

 
Moció d’Urgència: 
 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Rebutjar la decisió de la Delegació del Govern Espanyol a 
Madrid, de prohibir al públic l’entrada de banderes estelades al partit de futbol que 
enfrontarà el F.C. Barcelona i el Sevilla F.C. el proper diumenge 22 de maig de 
2016 a l’Estadi Vicente Calderón. - Condemnar l’intent sistemàtic del govern de 
l’Estat de vincular el moviment independentista català amb ideologies de caire 
feixista o violent. - Denunciar aquest i qualsevol atac a la llibertat d’expressió 
pacífica de la ciutadania. - Demanar a la Delegació del Govern Espanyol a Madrid 
que, en defensa de la democràcia i les llibertats, aixequi la prohibició d’entrar 
banderes estelades al partit de futbol que enfrontarà el Futbol Club Barcelona i el 
Sevilla F.C. el proper diumenge 22 de maig de 2016 a l’estadi Vicente Calderón. 

 
El Sr. Forn agraeix als grups que hagin apreciat la urgència, ja que creu que són 

uns fets greus. Explica que hi ha hagut una decisió de la Delegació del Govern 
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espanyol de prohibir al públic l’entrada de banderes al partit de la final de la Copa 
del Rei. Comenta que sembla que el jutge decidirà durant el dia sobre la decisió de 
la delegada, i creu que això va més enllà de la defensa dels drets del Barça, sinó 
que es tracta de la defensa dels drets dels catalans. En aquest cas, considera que 
l’Ajuntament ha d’estar al costat dels ciutadans de Catalunya. 

Pensa que no cal que insisteixi sobre la gravetat dels fets, i vol condemnar el 
que representa un atac a la llibertat d’expressió i a unes manifestacions cíviques i 
pacífiques dels ciutadans. Considera que també és un atac a les idees, que només 
es pot entendre des de la intransigència d’un govern que no té cap rubor a 
permetre altres manifestacions. Comenta que el dia abans es donava la paradoxa 
que la mateixa Delegació del Govern que prohibia l’entrada d’estelades al recinte 
autoritzava una manifestació neonazi just un dia abans de la celebració del partit. 
Diu que el seu Grup vol reivindicar la llibertat de Catalunya per tal que pugui 
exhibir els seus símbols, i reitera la sorpresa per aquesta autorització a partits 
feixistes un dia abans del partit. 

Demana, per tant, que l’Ajuntament es manifesti. Recorda que el que al·lega la 
delegada del Govern és la Llei de l’esport i la prohibició d’exhibició de símbols 
violents o racistes. Constata, doncs, que es compara l’estelada amb un símbol 
violent o racista. Insisteix en el fet que aquesta mateixa delegada no ha tingut cap 
inconvenient a permetre la manifestació neonazi del dia abans. 

Vol donar suport al president Puigdemont, que ha renunciat a assistir a aquesta 
final, ja que es prohibeix als catalans exhibir un símbol que expressa un desig de 
llibertat. Celebra que l’alcaldessa de Barcelona també s’hagi afegit a aquesta no-
assistència. 

Finalment, demana que tot l’Ajuntament es pugui manifestar clarament en 
contra d’aquesta prohibició que atempta contra la llibertat d’expressió. 

 
El Sr. Sierra explica que ha votat en contra de l’apreciació de la urgència 

precisament pel mateix motiu pel qual votarà en contra d’aquesta proposició. 
Entén que barrejar futbol i política no és ni saludable ni desitjable, i que la 
recomanació que fa la UEFA perquè no s’exhibeixin símbols polítics en els camps 
de futbol està d’acord amb el que ha de ser l’esport, en què s’han de defensar uns 
valors i no idees polítiques. Comenta que Ciutadans defensa que es respectin els 
símbols dels diferents ens que hi ha a Espanya, i afegeix que les banderes de les 
comunitats autònomes estan permeses en qualsevol camp de futbol. També està a 
favor que es respectin els símbols i els himnes oficials. No entén que sigui una 
competència de l’Ajuntament ficar-se en un tema així, en comptes de parlar de la 
cobertura de places del personal municipal. No considera que el tema de les 
estelades tingui tanta importància, tot i que respecta la llibertat d’expressió de 
tothom. Finalment, reitera que l’esport i la política han d’estar separats. 

 
El Sr. Coronas considera que el que ha fet la delegada del Govern a Madrid és 

un atemptat claríssim contra la llibertat d’expressió. Votarà, doncs, a favor de la 
proposició. 

Comenta que la prohibició s’empara en un article que diu que es prohibeix 
exhibir als recintes esportius pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel 
seu contingut o per les circumstàncies en què s’exhibeix, incitin, fomentin o ajudin 
a la violència o a comportaments terroristes o constitueixin un acte de manifest 
menyspreu a les persones participants a l’espectacle esportiu. 

Comenta que té dos exemples. D’una banda, mostra una fotografia de Francisco 
Franco i Himmler al Castell de Guadamur, a Toledo. I, de l’altra, mostra una 
fotografia de la plaça de toros de Pinto en què es veu escrit: «Adolf Hitler tenía 
razón.» Suposa que als delegats del Govern, al govern o a les fiscalies no els 
preocupa això i consideren que aquests fets no estan inclosos en l’article que ha 
esmentat. Tanmateix, té clar que això a Alemanya és impensable que passi, 
perquè allà sí que van fer un procés, sí que van condemnar una etapa feixista en 
què hi va haver crims contra la humanitat, cosa que no s’ha fet a Catalunya ni a 
Espanya. Es queixa que en aquest cas es comparen estelades amb nazisme i es 
compara el desig de llibertat i la lliure expressió amb nazisme, cosa que li sembla 
greu. Afegeix que li sembla greu que es condemni l’exhibició d’estelades, que 
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representa un desig democràtic, i que, en canvi, es permetin aquestes altres 
expressions que són clarament feixistes i nazistes. 

Comenta que aquestes prohibicions vénen d’un govern que impugna lleis per 
afavorir gent en casos de pobresa energètica, d’habitatge, igualtat, etc. Indica que 
tot això el porta a pensar que el Govern espanyol ha optat per una actitud hostil i 
colonialista envers Catalunya. 

Pel que fa al que deia el Sr. Sierra que no s’ha de barrejar futbol i política, 
recorda que en aquesta Comissió s’ha demanat tant per part de Ciutadans com del 
Partit Popular que s’instal·lin pantalles gegants per veure els partits de la selecció i 
que es facin partits de la selecció espanyola a Barcelona. Suposa que això també 
deu ser barrejar futbol i política. 

 
La Sra. Andrés considera que aquesta prohibició és una provocació, que no té 

cap sentit, és contrària al sentit comú, que probablement també sigui contrària a 
la normativa vigent, perquè la normativa diu que no poden accedir als recintes 
esportius símbols o banderes que incitin a la violència, al terrorisme o que 
incloguin missatges racistes, xenòfobs o intolerants. Pensa que no és el cas. Per 
tant, opina que aquesta decisió és totalment inoportuna, qüestionable, molt 
desencertada i errònia. Per això, demana una rectificació que restitueixi el tema on 
ha de ser, que és la llibertat d’expressió de les persones que aniran a veure aquest 
partit. 

 
El Sr. Fernández Díaz anuncia que el Grup Popular reservarà la seva intervenció 

fins que CiU es pronunciï sobre si accepta o no l’esmena que el seu Grup li va 
presentar. 

 
El Sr. Forn diu que Convergència i Unió no va acceptar l’esmena i que està 

enviat per correu electrònic a la Sra. Esteller el dia anterior. 
 
El Sr. Garganté comenta que Convergència i Unió –i fa èmfasi en Unió– presenta 

una proposta per demanar a Madrid que no es requisin les estelades al Vicente 
Calderón en la final de la Copa del Rei. Indica que el fet que es prohibeixi portar 
estelades en un estadi en què sistemàticament els feixistes del Frente Atlético 
exhibeixen esvàstiques i banderes espanyoles amb el que ell anomena «el 
pollastre», que són les que li agraden al Sr. Fernández Díaz, li sembla un atac a la 
llibertat d’expressió dels aficionats culers, que decideixen gastar-se una morterada 
per veure un grup d’alguns defraudadors d’impostos amb pantaló curt intentant 
guanyar una copa que porta el nom del cap dels torturadors de l’Estat espanyol. 
Considera que aquests aficionats haurien de poder portar estelades. 

Tanmateix, pensa que seria millor que Convergència i Unió es preocupés dels 
atacs que cometia el seu Govern contra l’independentisme. Constata que les 
estelades es poden requisar, però es pregunta quants militants independentistes 
va multar CiU per penjar cartells i pancartes en el mandat anterior. Aclareix que 
parla de milers d’euros en multes per fer agitació independentista i milers més per 
qualsevol altre tipus d’agitació. Pregunta com CiU té tan poca vergonya de parlar 
de llibertat d’expressió, quan aquest Grup la va negar durant el mandat anterior. 

Comenta que en aquesta sessió Convergència i Unió demana que l’Ajuntament 
rebutgi la prohibició de les estelades. Està d’acord amb això, però demana si es 
poden incloure altres peticions en aquesta moció, com ara demanar al Barça que 
deixi de portar el nom de Qatar a la samarreta. Pregunta si a CiU no l’incomoda 
que els colors del seu equip estiguin tacats pel nom d’una dictadura teocràtica 
corrupta, en què es practica l’esclavitud i es finança el terrorisme de l’ISIS. 
Remarca que a Qatar no hi ha aquesta llibertat d’expressió que avui es demana. 
Afegeix que aquesta moció també podria demanar la dimissió de Josep Maria 
Bartomeu, president del Barça, imputat per frau fiscal pel cas Neymar. Pregunta si 
no els molesta, als regidors de CiU quan són a la llotja inflant-se a canapès, veure 
a un imputat presidint el club. Especifica si no els molesta a Trias, a Puigdemont o 
a Mas, habituals de la llotja. No creu que els molesti anar a veure partits de futbol 
amb xoriços perquè ja hi estan acostumats, atès que militen a Convergència i 
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Unió. Pregunta si CiU té alguna cosa a dir sobre que una de les vicepresidències 
del Barça estigui ocupada per Vilarrubí, implicat al cas Pujol Ferrusola. 

Finalment, atès que CiU porta un tema relacionat amb el Barça, pensa que 
també es pot treure el debat sobre el fet que el museu més visitat de la ciutat porti 
el nom d’un expresidiari com és Núñez, condemnat pel cas Hisenda. 

Resumeix que a Madrid els molesta veure estelades i per això les prohibeixen, i 
la CUP hi està en contra, però afegeix que també està en contra que una 
multinacional com el Barça trinxi el barri de Les Corts, i també està en contra que 
els presidents o expresidents de la Generalitat corrin a fer-se fotos amb socis del 
Barça agredits per la policia nacional per portar una estelada mentre envien els 
Mossos a la Delegació del Govern espanyol per inflar a hòsties els que exigien un 
referèndum desobedient els mesos previs al 9 de novembre. Finalment, comenta 
que els mateixos que van callar per aquests temes també callaven quan es treien 
banderes al Camp Nou en suport als presos polítics bascos o contra la tortura 
quotidiana que representa la dispersió i l’empresonament; aclareix que no tots, 
sinó que alguns «despotricaven» a les seves tribunes i d’altres imputaven per 
desordres quan algú saltava al Camp Nou per fer reivindicacions. 

 
El Sr. Pisarello anuncia que el govern donarà suport a aquesta proposició. 

Considera que la proposta de la delegada del Govern de Madrid és ridícula i un 
despropòsit, que atempta contra la llibertat d’expressió i que genera un clima de 
tensió innecessari en un esdeveniment així. Recorda que l’Ajuntament ja s’ha 
expressat a través de la seva alcaldessa. Celebra que també ho hagi fet el 
president de la Generalitat i que l’alcaldessa de Madrid també hagi anunciat que no 
assistirà al partit, sempre que es mantingui aquesta prohibició. 

Comenta que la riquesa de la democràcia i la llibertat d’expressió rau 
precisament en el fet que totes les idees es puguin defensar de manera pacífica. 
Indica que les banderes estelades formen part de la normalitat política i que la 
independència és una opció política que està representada a les institucions 
catalanes i a les espanyoles. Per tant, reitera que és un despropòsit, sobretot quan 
es prohibeixen aquestes banderes mentre que un dia abans s’autoritzen marxes 
nazis, no s’han retirat altres símbols franquistes i aquesta decisió prové d’una 
delegada del Govern amb vincles directes amb la Fundació Francisco Franco. 

 
El Sr. Forn li diu al Sr. Fernández Díaz que sap perfectament que ahir al vespre 

va contestar i que al matí d’avui ho ha tornat a dir a la Sra. Esteller. Per tant, li diu 
al regidor popular que no jugui, perquè ja sap que la seva esmena no va ser 
acceptada, entre altres coses perquè no té res a veure el que exposa el Partit 
Popular amb el que s’està debatent. 

Agraeix el suport dels grups que hi han votat a favor. Creu que el que està en 
joc és la llibertat d’expressió, la llibertat d’un país de poder expressar lliurement 
els seus anhels, i que, davant d’això, el Govern espanyol utilitza qualsevol mètode 
perquè això no es pugui expressar. Constata que l’Estat utilitza aquests esforços 
contra el poble de Catalunya, però que és incapaç d’utilitzar-los contra 
manifestacions feixistes que també se celebraran aquest cap de setmana. 

Finalment, dóna suport a les iniciatives del president de la Generalitat, de les 
alcaldesses de Barcelona i Madrid, i de qualsevol persona que no renunciï a 
defensar els drets dels catalans allà on sigui. 

 
El Sr. Sierra indica que demanar que s’instal·lin pantalles per veure un 

esdeveniment esportiu no és barrejar futbol i política. 
A més, comenta que, com a barceloní d’opció, va gaudir molt quan el 2010 veia 

banderes espanyoles i banderes catalanes oficials a tots els balcons de manera 
més o menys igualada. Considera que era un exemple de la convivència que 
Convergència i Unió va començar a enrarir amb el procés independentista. 

Assenyala que barcelonistes de tot Espanya van a veure partits, i està segur que 
a cap d’ells li agraden els crits majoritaris d’independència que se senten al Camp 
Nou en el minut 17.14. Creu que novament s’equivoquen barrejant futbol i política. 
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El Sr. Coronas li diu al regidor de Ciutadans que la convivència és que puguin 
conviure totes les lliures expressions, sempre que no impliquin feixisme o apologia 
del nazisme. Manifesta, doncs, respecte a totes les banderes, sempre que 
respectin les normes de convivència i no estiguin a favor del feixisme o qualsevol 
altra expressió totalitària. 

 
La Sra. Andrés reitera que no s’ha de perdre de vista el tema de què s’està 

parlant, i insisteix que pel seu Grup aquesta decisió és inoportuna, qüestionable, 
desencertada i errònia. Diu que li agradaria, doncs, una rectificació perquè la 
llibertat d’expressió fos una realitat, independentment del que expressin els 
ciutadans. 

 
El Sr. Fernández Díaz pregunta si la final de Copa de diumenge és un partit de 

Copa o alguns el pretenen convertir en un míting independentista. Es queixa que, 
una vegada més, l’independentisme pretén utilitzar l’esport per als seus objectius 
polítics. Malgrat això, diu que el Grup Popular ha presentat una proposta. Reconeix 
que Convergència i Unió ja li havia traslladat el seu rebuig, però li hauria agradat 
que, a efectes d’acta, hagués referit els motius. Explica que el rebuig de l’esmena 
ratifica que el que es pretén amb aquest debat és dividir un cop més i introduir en 
l’àmbit de l’esport noves consideracions polítiques al servei de la crítica partidista o 
de l’objectiu independentista, com ho demostra que s’incorpori una acusació del fet 
que l’Estat intenta sistemàticament vincular l’independentisme amb la violència. 
Constata que ho diuen els que fa menys de 24 hores rebien l’etarra Otegi en el 
Parlament. 

Comenta que el Partit Popular havia presentat un text alternatiu que apostava 
per la llibertat de tothom, al marge de les adscripcions partidistes o els sentiments 
ideològics. Diu que no és partidari de les prohibicions, però pensa que cal recordar 
que hi ha una llei de l’esport, que no la va aprovar el Govern del Partit Popular, 
sinó el Govern de Zapatero, i que el Tribunal d’Arbitratge de l’Esport europeu està 
pendent de resolució d’una controvèrsia entre la UEFA i el Barça relativa a la 
presència d’estelades en el Camp Nou, per la qual va ser sancionat el club 
blaugrana. Per tant, indica que hi ha unes qüestions que estan sobre la taula i 
alguns elements controvertits que succeeixen en altres països d’Europa, perquè 
cada un interpreta certes coses en els països com vol. Posa l’exemple que en 
alguns països si se xiula l’himne nacional se suspèn el partit. Afegeix que, en cas 
de dubte, és del parer d’«in dubio pro libertate», i per això no li han agradat mai 
determinades prohibicions, i menys quan poden ser objecte de diferents 
interpretacions jurídiques. 

Constata que veu el partit de Convergència i Unió molt valent amb el Govern 
d’Espanya, però que no el va veure així quan la UEFA va sancionar el Barça per la 
presència d’estelades. Pregunta si també era un atac de la Unió Europea o dels 
organismes internacionals esportius contra l’independentisme. 

D’altra banda, creu que caldria introduir un altre tipus de consideracions. 
Destaca que Convergència defensa l’estelada com un exercici de llibertat 
d’expressió, però diu que ho fan els mateixos que, quan alguns exhibeixen la 
bandera d’Espanya, ho consideren una provocació, una confrontació o un intent de 
dividir la societat catalana. Creu que aquest és un exercici d’hipocresia. 

Finalment, considera que, si es preocupen pels símbols en les entitats 
esportives, creu que també s’haurien de preocupar pels aficionats blaugrana que, a 
més de ser catalans, se senten espanyols i que no per això veuen la bandera 
d’Espanya en la seu social del Barça. 

 
El Sr. Asens reitera l’argument que ja ha expressat el Sr. Pisarello. Comenta que 

el que és greu és que qui prohibeix estelades, que són legals, és la mateixa gent 
que permet banderes nazis o s’oposa a la retirada dels símbols franquistes, que 
són il·legals, perquè hi ha una llei de memòria històrica que així ho estableix. Per 
tant, constata que no es tracten igual totes les banderes. 

Finalment, afegeix que cada Onze de Setembre milers de persones surten al 
carrer exhibint estelades i mai no hi ha hagut cap incident. Constata, doncs, que 
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no hi ha cap precedent que avali que l’estelada sigui sinònim de confrontació o 
violència. 

 
El Sr. Forn considera que pensar que darrere de la decisió de la UEFA no hi ha la 

mà del Govern espanyol és d’una innocència enorme i no sap a qui es vol 
convèncer. Comenta que això és una cosa sabuda i acceptada. Li sembla, doncs, 
perdre el temps, el fet de discutir aquest terme. 

Indica que és fals que no es va fer res quan la UEFA ho va prohibir, ja que el 
club es va manifestar claríssimament, però, a més, en un partit de la Champions, 
en senyal de protesta, l’ANC i Òmnium Cultural van fer un repartiment massiu 
d’estelades, que la gent va agafar, i no per decret, sinó perquè és un sentiment. 
Considera que el Partit Popular vol legislar contra els sentiments de la gent. 

Està d’acord amb el no a les prohibicions, però pensa que llavors el PP s’ha de 
preguntar per què vol la limitació del que pensa la gent, la seva expressió, per què 
la gent crida «independència» al minut 17.14, per què agafa estelades i no 
banderes espanyoles. Indica que és perquè és el sentiment de la gent, i pregunta 
si el PP vol legislar contra això i prohibir que la gent senti, pensi i s’expressi. Li 
sembla, doncs, absolutament fora de lloc. 

 
El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Fernández Díaz expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el 
vot favorable de la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal C’s: 
 
5. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que el govern municipal assumeixi el compromís de no dissoldre 
la Unitat de Suport Policial (USP) de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 
(Tractat conjuntament amb el punt 23 de l’ordre del dia.) 
 
El Sr. Sierra explica que la moció demana que el govern municipal assumeixi el 

compromís de no dissoldre la Unitat de Suport Policial (USP). Comenta que la 
proposta ve d’un tema que el va preocupar sobre manera. A part del fet que el Pla 
director sigui absolutament opac, que no hi hagi cap sindicat amb representació en 
la Guàrdia Urbana que hagi tingut coneixement de l’elaboració d’aquest, comenta 
que, en la modificació pressupostària, el tinent d’alcalde Gerardo Pisarello va 
reconèixer que compartia programàticament una de les condicions de caràcter 
polític amb la CUP i, en canvi, a Ciutadans se li van negar aquestes condicions en 
el procés de negociació. Especifica que aquesta condició que compartia Barcelona 
en Comú amb la CUP era la dissolució de la USP. 

Precisament per aquesta preocupació, i entenent el funcionament d’aquesta 
unitat de suport policial de la Guàrdia Urbana, Ciutadans presenta aquesta 
proposició, és a dir, que no es dissolgui la USP. 

 
El Sr. Fernández Díaz explica que la proposta de seguiment del Grup Popular 

tracta del fet que dos mesos enrere es va aprovar per majoria d’aquesta Comissió 
una instància al govern de la ciutat perquè, en el marc del Pla director de la 
Guàrdia Urbana, es mantingui la USP. Creu que la continuïtat d’aquesta unitat és 
imprescindible, i vol saber si aquest compromís assumit per la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, adoptat per 
majoria es manté, tenint en compte que la setmana següent en el Ple de 
l’Ajuntament s’ha de presentar aquest Pla director. 

 
El Sr. Forn recorda que una proposició molt similar ja va ser votada i aprovada 

pocs mesos enrere. Per tant, considera que és reiterativa, tot i que entén 
l’actualitat que pugui tenir. Hi votarà, doncs, a favor. Tal com ja ha explicat altres 
vegades, comenta que el 1991 el Parlament va aprovar la Llei 16 de policies locals, 
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en què s’establia una norma específica i sectorial per al conjunt d’aquest col·lectiu 
de funcionaris. Indica que s’enumeren tota una sèrie de funcions com ara protegir 
les autoritats i les corporacions locals, col·laborar amb les forces i els cossos de 
seguretat de l’Estat i amb la policia autonòmica o vigilar els espais públics. 

Conclou que la Guàrdia Urbana ha de fer allò que li encomana la llei, i només 
això. Per això, en aquest sentit, assenyala que el Decret de 15 de juliol de 2014 va 
aprovar una nova estructuració de la Guàrdia Urbana i els seus òrgans i funcions 
per adequar-se d’una manera més eficient al compliment de les funcions que la llei 
li atorga. Comenta que entre aquestes noves distribucions es va crear la Unitat de 
Suport Policial, adscrita a la divisió de Seguretat i Investigació. Indica, doncs, que 
cap de les funcions encomanades a la USP no contradiu les funcions que la llei 
encomana a les policies locals. Destaca que són ben conegudes algunes 
especificitats de la ciutat o problemàtiques de seguretat a l’espai públic, que fan 
raonable que les intervencions que duu a terme la Guàrdia Urbana es facin de 
manera especialitzada, amb equipament adequat i formació específica. 

Per tant, diu que Convergència i Unió advoca perquè es mantingui aquest cos, 
tingui el nom que tingui, però amb les mateixes funcions, perquè la llei és clara i 
encomana a les policies locals unes funcions que s’han de poder realitzar amb 
seguretat. 

 
El Sr. Coronas es queixa que hi tornen amb el dia de la marmota en aquesta 

Comissió, ja que, quan no és el PP, és Ciutadans, i quan no és Ciutadans, és el PP 
o tots dos junts, i a vegades també Convergència i Unió. Diu que sembla que els 
agradi tenir la Guàrdia Urbana damunt de la taula constantment, quan el que 
s’hauria de fer és intentar ser constructius i positius per millorar les mancances 
que pugui tenir aquest cos. 

Creu que l’únic que busquen aquests grups un cop més és un titular al voltant 
de la Guàrdia Urbana. Indica que en breu es presentarà aquest Pla director de la 
Guàrdia Urbana, i aquest és un dels aspectes que hauria de quedar recollit en 
aquest Pla. Tenint en compte que aquest debat ja es va tenir en les comissions de 
febrer, març i en aquesta, entén que no té sentit tornar a treure aquest tema. Diu 
que sembla que aquests grups vulguin provocar un conflicte entre determinades 
formacions polítiques i la Guàrdia Urbana. 

Opina que el Pla director ha de contenir molts temes, entre ells la forma i les 
funcions que ha de tenir la Guàrdia Urbana. Per tant, creu que el model hauria de 
ser el de policia de proximitat. 

Pensa que cal fugir de l’estigmatització dels cossos i que cal parlar de funcions, 
ja que el nom no fa la cosa. Explica que la USP és la responsable d’oferir suport a 
altres unitats per preservar la seguretat d’agents i ciutadania. Constata que hi ha 
la tendència d’estigmatitzar la USP com els que reparteixen cops de porra. 

Per tant, diu que ERC s’esperarà al Pla director, i després d’analitzar-lo veurà si 
queden recollits tots els aspectes que creu que haurien de formar part de la nova 
policia de Barcelona i el govern posa en negre sobre blanc el canvi que tots els 
grups esperen. 

Reitera que sorprèn que PP i Ciutadans es vagin repartint les proposicions a 
veure qui s’emporta el titular. 

Finalment, anuncia el vot en contra de la proposta. 
 
La Sra. Andrés s’afegeix a les paraules del Sr. Coronas, i destaca que sembla 

que hi hagi una competició entre alguns partits per veure qui defensa més la 
Guàrdia Urbana, qui està més a favor de la seguretat per posar una línia radical 
que separi entre la dreta i l’esquerra, com volent dir que l’esquerra no estima ni 
defensa la Guàrdia Urbana i, en canvi, la dreta sí. 

Per això, recorda que la seguretat ciutadana és una política eminentment 
d’esquerres, perquè és la seguretat ciutadana feta des d’allò públic, que quan ha 
governat la dreta justament ha congelat plantilles, no ha donat suport ni recursos i 
ha aprovat lleis que fomentaven la seguretat privada. 

Diu que no farà altre cop una intervenció de defensa de la Guàrdia Urbana 
perquè està fora de dubte, més enllà dels dubtes que aboquen contínuament 
Convergència i Unió de vegades, Ciutadans sempre i el Partit Popular sempre. 
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Donarà, però, suport a la proposició perquè vol ser coherent amb la que el seu 
Grup va votar anteriorment, en què es deia que calia una unitat especialitzada per 
defensar les qüestions que necessiten la intervenció d’aquesta unitat. Recorda que 
ja va dir a la Comissió anterior que es mantingués en el format que es decidís i 
amb el nom que es decidís, però que existís aquesta unitat recollint les funcions. 

Pensa que el govern això ho està fent en el marc del Pla director, que s’ha de 
presentar en el Plenari, que és una proposta que va fer el seu Grup i que agraeix el 
suport dels grups que hi van votar a favor. 

 
Conclou que per ser coherents la tornarà a votar, amb el benentès que es parla 

de funcions, que el nom pot ser el que sigui i que no hi ha res que faci perillar 
aquesta qüestió. Pensa que el tema es torna a treure perquè s’entra en campanya 
i alguns estan desplegant una gran campanya entre la Guàrdia Urbana. 

 
El Sr. Garganté anuncia el seu vot en contra, en primer lloc, perquè entén que el 

model policial que s’ha d’implementar a Barcelona ha de ser un model de policia de 
proximitat, desmilitaritzat i que vetlli pel respecte i foment dels drets humans, uns 
principis que fan incompatible l’existència dels UPA. Comenta que en la tasca de 
seguretat és punta de llança acabar amb un model policial obsolet, que sovint 
reprodueix estigmatitzacions i repressió cap a les classes populars, i que cal 
potenciar altres figures com mediadors i treballadors socials, que eduquin, ajudin i 
no reprimeixin. 

Remarca, a més, que la realitat de la ciutat fa que sigui completament 
innecessària i incomprensible l’existència dels UPA, que sovint ha causat més 
problemes que no pas solucions als conflictes dels carrers de Barcelona. Indica que 
en la proposició s’argumenta que aquesta unitat desenvolupa tasques de suport a 
altres unitats de la Guàrdia Urbana, i que els seus membres tenen certes 
especialitzacions per a determinats treballs policials, sense especificar quins. Però 
creu indispensable remarcar que actualment a Barcelona hi ha diferents cossos 
policials operatius, coincidint en molts casos amb les funcions, que desenvolupen 
també les especialitzacions que assenyala la proposició. Considera que l’exercici 
d’aquestes tasques d’especialització sovint fa que s’allunyi del model de policia 
democràtica i de proximitat que defensa la CUP. 

A més, assenyala que actualment hi ha una duplicitat d’agents, perquè hi ha 
diferents cossos policials operatius a la ciutat amb duplicitat de funcions i que 
tenen un cost econòmic elevat, que fan que l’especialització que reivindica 
Ciutadans ja estaria coberta. 

Destaca que, a més, aquesta proposició és calcada a la que va fer el PP el 23 de 
març passat. Comenta que totes les intervencions d’aquests dos grups municipals 
en matèria de seguretat es basen en més policia i més repressió, sense fer cap 
tipus d’anàlisi de la realitat social ni dels conflictes de la ciutat, agafant-se al 
discurs fàcil de «més policia, més mà dura, més policia, més mà dura». Reconeix 
que el tema de la seguretat pública és un tema candent, en què qüestionar certs 
models és impopular, i més després de dècades de governs de tots els colors que 
han donat la mateixa solució en aquests temes, venent por per vendre seguretat. 

Entén que és indispensable tallar amb aquest model, que cal afrontar el debat 
de seguretat en termes de serenitat i maduresa política, que cal acceptar que hi ha 
un gran repte, entomar-lo amb valentia i fugint d’estigmatitzacions i 
criminalitzacions tant si vénen de les propostes de Ciutadans o del PP com per les 
portades de La Vanguardia o els vídeos de BTV i El Periódico. 

Pensa que un primer pas importantíssim és dissoldre els UPA, amb el que 
representen, amb les seves pràctiques i amb les seves dinàmiques. 

 
El Sr. Recasens recorda que ha manifestat en nombroses ocasions la 

importància de diferenciar entre funcions i unitats, i considera un error centrar-se 
estrictament en les unitats i en els organigrames, quan aquests són la 
conseqüència de les funcions. Comenta que d’aquesta proposició en resulta una 
postura conservadora i immobilista que no reflecteix la necessitat que té en 
aquests moments la Guàrdia Urbana d’adaptar-se als canvis i al seu entorn. Pensa 
que demanar que no es modernitzi ni es canviï res a la Guàrdia Urbana és fer-li un 
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flac favor, ja que les unitats canvien per les necessitats de les funcions i no al 
revés. Conclou, doncs, que el govern defensa la necessitat de revisar la USP, així 
com el conjunt de la Guàrdia Urbana, per tal d’adequar aquest cos a les necessitats 
actuals de la ciutat. 

Indica que ja ha reiterat diverses vegades que la Guàrdia Urbana no ha de dur a 
terme funcions d’antiavalots, i no les realitza ni les realitzarà en el futur. També 
recorda que va dir que la USP duu a terme altres funcions diferents que no són les 
d’antiavalots, que són pròpies de la Guàrdia Urbana i que el cos com a tal ha de 
seguir prestant, a través d’aquesta o d’altres unitats. 

Comenta que el govern municipal presentarà la setmana següent el Pla director 
de la Guàrdia Urbana, que és el treball que s’ha efectuat de la revisió orgànica i 
funcional de tot el cos per modernitzar-lo i adequar-lo als reptes de present i de 
futur. Especifica que es tracta d’un document de base en què tots els grups 
tindran, igual que els sindicats i altres actors socials, ocasió de fer-hi aportacions. 
Diu que ningú no ha de patir, perquè en el seu moment s’abordarà el debat de 
manera constructiva, no polititzada i amb voluntat d’articular i implementar una 
reforma integral i de professionalització de la Guàrdia Urbana que pugui ser 
perdurable en el temps. 

 
El Sr. Sierra indica que no el sorprèn el que han dit els grups, i, tot i que és una 

proposició molt similar a la que va presentar el PP, entén que el perill al qual 
s’exposa aquesta unitat i la Guàrdia Urbana des de la condició política que posa la 
CUP fa necessari tornar a aquest tema. Explica que no és per una llei del 
Parlament, sinó per l’autonomia que té Barcelona. Comenta que la Carta municipal 
diu que són competència exclusiva de la Guàrdia Urbana la defensa dels edificis de 
titularitat pública municipal i dels membres del consistori, per a la qual cosa cal 
una unitat especialitzada. Li és igual el nom, però opina que és una funció que ha 
de tenir la Guàrdia Urbana. Comenta que no es pot repel·lir una agressió com la 
que ha sofert la comissaria de la Rambla amb un xiulet i una porra, sinó que calen 
persones amb una formació per protegir als seus companys i a ells mateixos i 
calen unes unitats amb una dotació de mitjans. 

Pel que fa al que deia el Sr. Coronas del dia de la marmota, diu que estan 
acostumats a sentir els mateixos arguments, però en aquest cas fa que tingui 
sentit aquesta proposició, a causa d’un pressupost, d’unes condicions que s’han 
imposat al govern, d’un malbaratament de diners públics, en què l’Ajuntament 
paga coses que són competència de la Generalitat. Recorda que el regidor 
d’Esquerra Republicana de Catalunya parlava de la necessitat de mesures 
contundents, però es pregunta com es faran, si també amb una porra i un xiulet. 
Explica que ahir van veure un vídeo en què es veia que amb això no n’hi ha prou 
per fer front a determinades actuacions policials. 

Comparteix el model de policia de proximitat, però diu que aquesta proposició té 
sentit precisament ara que el PSC entrarà al govern i ho fa posant etiquetes a 
Ciutadans. Recorda que el PSC ho ha estat defensant comissió rere comissió, i 
destaca que la Sra. Andrés diu que per coherència votarà a favor. Pensa que per 
coherència no tan sols hauria de votar a favor, sinó deixar de compartir els 
arguments del Sr. Coronas. Comenta que ell no li diu a la Sra. Andrés que és 
independentista per ser del PSC, i li ho podria dir, igual que la regidora socialista li 
diu que és de dretes per ser de Ciutadans. Li demana a la Sra. Andrés que no posi 
etiquetes. 

Quant a la intervenció del Sr. Recasens, aclareix que no és una qüestió 
d’immobilisme, sinó d’una necessitat que marca la llei i per això s’ha de complir. Li 
és igual que es digui USP, UPA o la guàrdia pretoriana de Colau, però reitera que 
aquestes funcions s’han de fer per part de la Guàrdia Urbana. 

 
El Sr. Fernández Díaz explica que, dos mesos enrere, el Grup Popular va 

traslladar a aquesta Comissió una proposta sobre el fet que calia mantenir la USP 
perquè s’estava encarant la recta final del Pla director de la Guàrdia Urbana. 
Aclareix que ara ho tornen a presentar com a proposta de seguiment perquè ja són 
les últimes hores abans d’aquesta aprovació i pensa que seria una bona 
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oportunitat perquè el govern referendés l’acord majoritari d’aquesta Comissió, que 
ratificava la necessitat de mantenir aquesta USP. 

Opina que s’està fent aquest debat de mantenir o no la USP, al marge que pugui 
tenir canvis d’adscripcions o funcions, perquè alguns varen fer política contra la 
Guàrdia Urbana, i especifica que d’aquests alguns són membres del govern de la 
ciutat o varen donar suport al govern en aquelles decisions estratègiques de ciutat. 
Indica que són els que simplificaven al voltant d’aquesta USP i els qualificaven 
d’antidisturbis, d’antiavalots. Pregunta, doncs, al govern quantes funcions 
d’antiavalots ha fet aquesta unitat el primer any de mandat de la Sra. Colau com a 
alcaldessa. Aprofita per constatar que un cop més l’alcaldessa no està present 
quan es debaten temes de seguretat, malgrat que és la regidora de seguretat. 
Suposa que l’única compareixença en polítiques de seguretat que farà la Sra. Colau 
serà davant dels mitjans de comunicació. Diu que seria bo que l’alcaldessa algun 
dia anés a la Comissió a donar la cara i a defensar les seves propostes de 
seguretat i el cos de la Guàrdia Urbana, més enllà de les rodes de premsa. Si el 
govern respon que la USP no ha fet cap funció d’antiavalots durant aquest any de 
mandat, es pregunta quant trigaran a demanar perdó els membres del govern que 
abans de les eleccions i fins i tot els primers dies després els qualificaven 
d’antiavalots i simplificaven una unitat de 200 agents, gairebé el 10% de la 
plantilla de la Guàrdia Urbana, com si tinguessin aquestes funcions. 

Per tant, considera que és el moment que els que van fer política contra la 
Guàrdia Urbana facin pedagogia a favor del que representa aquest cos com a 
policia de convivència i seguretat i que diguin la veritat, ja que és una unitat de 
formació i equipament especialitzat, per a serveis extraordinaris, que donen suport 
a la resta de membres del cos en les seves funcions ordinàries. Reitera que 
aquesta és la realitat i la raó per la qual el PP ha presentat diferents iniciatives. A 
més, opina que ara és un bon moment, ja que únicament resta la signatura del 
decret del cartipàs, de noves responsabilitats municipals, en què no hi haurà 
canvis en la Regidoria de Seguretat. Assenyala que el Grup Popular ha posat 
sempre la Guàrdia Urbana per sobre de les diferències de partit i ha fet política de 
ciutat al costat d’aquest cos, independentment de qui hagi estat l’alcalde. 

Demana al Partit Socialista, que s’incorpora al govern de la ciutat, que 
mantinguin el pal de paller del que ha sigut el model de ciutat i de Guàrdia Urbana 
els últims anys, que ha estat un model d’èxit, tot i que reconeix que s’ha de 
millorar i actualitzar als nous temps. Recorda, però, que hi havia tres elements 
essencials: primer, el principi d’autoritat democràtica, ple respecte i defensa de la 
ciutat; segon, el ple suport institucional a la Guàrdia Urbana per part de l’alcaldia, 
més enllà d’unes declaracions als mitjans de comunicació puntuals, quan la 
Guàrdia Urbana és agredida salvatgement per uns manters, i, tercer, tirar 
endavant una actuació de fermesa contra els que no respecten la convivència, les 
lleis i les ordenances a Barcelona i que es posi fre a la retirada sistemàtica que 
està fent l’Ajuntament d’acusacions judicials en què el consistori s’havia personat 
contra grups antisistema o persones implicades presumptament en aldarulls i 
desordre públic. Li agradaria que, ara que el PSC s’incorpora al govern, es doni 
suport a aquests tres aspectes. 

 
El Sr. Forn, pel que fa al que deia la Sra. Andrés que les dretes són les que 

congelen la creació de llocs de treball a la Guàrdia Urbana, comenta que la 
congelació més gran de la història democràtica la va fer el govern del Sr. Clos. 
Especifica que durant molts anys es van deixar de contractar guàrdies urbans 
perquè el Sr. Clos ho va decidir.  

En segon lloc, diu que el Sr. Recasens sap perfectament que aquestes funcions 
s’hauran de mantenir i que això no cal ni discutir-ho, i per això el comissionat 
s’agafa a les funcions, perquè les funcions les determina la llei. Indica que és 
evident que la Guàrdia Urbana no té funcions d’ordre públic perquè no ho estableix 
la llei, però sí que en determina altres i, per tant, aquestes haurà de continuar 
desenvolupant-les, tant si es diu USP com UPA. Comenta que un altre tema és que 
es vulgui vendre per acords amb la CUP que es traurà la USP i es crearà una altra 
cosa, però reitera que les funcions es continuaran fent perquè ho diu la llei. 
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Critica que el govern parli del Pla director quan es presenta el divendres i la 
reunió està marcada per a dimecres i se sap que els sindicats no han participat en 
la seva creació. Considera que es comença molt malament l’elaboració d’aquest Pla 
director. 

 
El Sr. Coronas explica que el seu Grup va revisar la proposta de pressupost i no 

va veure cap partida per dissoldre les USP. Aclareix que això no va de xiulets i 
porres o de porres i pistoles, sinó que va de recursos humans i econòmics, de 
formació específica, de protocols d’actuació, de transparència i de garantir els 
drets de la ciutadania i oferir un bon servei. 

Diu que al seu Grup no li cal omplir-se la boca per defensar la Guàrdia Urbana ni 
dir-ho cada dia, sinó que ho fa i ho practica, i no fa propostes per escalfar el debat, 
perquè li sembla que precisament això no beneficia ni la Guàrdia Urbana ni el 
servei que dóna. Considera que són el PP i Ciutadans qui necessiten dir «Guàrdia 
Urbana» de 10 a 20 cops a cada Comissió, perquè, si no, rebenten.  

 
La Sra. Andrés torna a reiterar el que va expressar en la Comissió anterior. 

Pensa que Barcelona ha de tenir un cos especialitzat. Insisteix que no s’ha de tenir 
un discurs bonista, i diu que parla des de la pròpia experiència, ja que ve d’un 
govern anterior en què ella mateixa, com a regidora de districte, moltes vegades 
ha fet servir aquesta unitat especialitzada en favor de la seguretat de la mateixa 
Guàrdia Urbana i dels ciutadans. Creu, doncs, que és necessari, i li agrada el que 
diu el Sr. Fernández Díaz de no fer més una causa política i partidista d’aquest 
aspecte. 

 
El Sr. Garganté diu que s’ha comentat que una de les funcions de les UPA és la 

defensa dels membres del consistori. Suposa que per això ahir li van estar fent un 
documental sencer. Recorda que el 7 d’abril el seu Grup va sol·licitar documentació 
sobre expedients i sancions des del 2006, el nombre d’escortes que hi ha, les 
assignacions que tenen, el Reglament interdisciplinari, les denúncies contra el cos, 
i encara no ha rebut res. Demana que, si pot ser, això se li faci arribar a la CUP i 
també el documental que es va emetre ahir. 

 
El Sr. Recasens els diu al Sr. Sierra, al Sr. Forn i al Sr. Fernández Díaz que 

parlen d’unes funcions, i pregunta qui ha dit que no faran aquestes funcions. 
Indica que, si és funció pròpia de la Guàrdia Urbana, aquest cos la farà. Es queixa 
que, si els grups primer disparen i després pregunten, faran més soroll que profit. 
Demana a aquests grups que s’esperin i ja veuran quines funcions farà la Guàrdia 
Urbana i quines no, i després ja es podrà discutir. Atès que aquests grups 
s’atribueixen el fet de ser gent d’ordre, els demana que segueixin l’ordre, que és 
primer el document i després el debat del document.  

Pel que fa al que comentaven alguns grups de política contra la Guàrdia Urbana, 
considera que fa aquesta política en contra d’aquest cos qui la posa en el focus 
polític i mediàtic en lloc de deixar treballar i treballar conjuntament duent a terme 
el que s’hauria hagut de fer molt abans. Es queixa que alguns critiquen i que el 
govern procura fer. Destaca que la Guàrdia Urbana necessita una reforma en 
profunditat i s’està fent, i diu que necessita una defensa ferma davant d’alguns 
fets i agressions, com va fer l’alcaldessa el dia anterior. Torna a demanar que es 
deixi treballar el govern. 

 
El Sr. Sierra agraeix els vots, atès que s’aprovarà la proposició. I diu, d’una 

banda, al Sr. Coronas que s’informi, ja que és de domini públic que el Sr. Pisarello 
ha reconegut que tenen aquesta coincidència programàtica de dissoldre aquesta 
unitat; i, de l’altra, al Sr. Recasens li diu el mateix, que el Sr. Pisarello va dir això 
en roda de premsa i que també ho van dir els senyors filoetarres de la CUP. 

 
El Sr. Forn planteja una qüestió d’ordre que vol manifestar al Sr. Pisarello i 

expressa el seu malestar. Explica que se celebra aquesta Comissió en divendres 
perquè el Sr. Pisarello era de viatge i tothom va estar d’acord que s’havia de fer 
divendres. Considera, però, fora de lloc que el primer tinent d’alcalde enmig 
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d’aquesta Comissió surti a fora a presentar una mesura de govern per al proper 
Plenari. Creu que això no és respectar ni la Comissió ni els seus membres. Recorda 
que també li ho va dir a l’alcaldessa quan va sortir per un motiu que es podia 
haver tractat en aquell Plenari. Considera que si el govern té ganes de parlar 
hauria pogut presentar la mesura de govern en aquesta sessió i discutir-la entre 
tots. Pensa que no té sentit que el Sr. Pisarello, que és membre d’aquesta 
Comissió i del Govern, desaparegui i es dediqui a fer una presentació als mitjans 
de comunicació en el decurs de la Comissió. Afegeix que prefereix dir-ho ara que 
no a la Junta de Portaveus. 

 
El Sr. Pisarello comenta que era una intervenció com a portaveu del govern, ja 

que se li ha preguntat per les mesures que s’han discutit en aquesta sessió, és a 
dir, per la mesura sobre les estelades. Indica que el que ha fet és el que fan molts 
dels regidors que integren aquesta Comissió. 

 
El Sr. Forn diu que ho sap no perquè ho hagi explicat el Sr. Pisarello, sinó 

perquè el dia anterior hi va haver una convocatòria de premsa que deia que el 
primer tinent d’alcalde a les 10 h explicaria una mesura de govern sobre un tema 
molt interessant, que pensa que s’hauria pogut debatre a la Comissió. Considera 
que el Sr. Pisarello podria haver buscat una altra hora o un altre dia. El sorprèn, 
doncs, que aquesta mesura de govern que es diu que es presentarà al proper 
Plenari s’hagi d’exposar als mitjans precisament quan s’està desenvolupant la 
Comissió. Conclou que no ho entén. 

 
El Sr. Pisarello diu que pren nota d’aquestes consideracions. 
 
La presidenta entén que les agendes són complicades, però indica que les 

comissions són un espai que serveix a l’oposició per al control i l’impuls del govern 
i són un mecanisme democràtic, perquè l’oposició representa molta ciutadania. Per 
això demana que es controlin aquestes sortides. Entén que en un moment puntual 
hi hagi una emergència o s’hagi de fer algun comentari, però diu que convocar els 
mitjans quan en paral·lel hi ha convocada una comissió li sembla una falta de 
respecte a la mateixa institució. Pensa que els mateixos regidors s’han de creure 
aquests espais, ja que, si no, ja poden plegar, perquè prou feina tenen tots. 

 
El Sr. Badia expressa l’abstenció de BnComú, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Fernández Díaz expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el 
vot contrari de la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
6. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda que es reprengui el procés de reforma de les Normes 
Reguladores de la Participació Ciutadana i el Pla Director Municipal de la 
Participació Ciutadana i a establir els mecanismes de treball i consens que 
permetin la seva aprovació. 

 
La Sra. Capdevila explica que la proposició vol impulsar la participació de la 

ciutadania en totes les decisions que prengui l’Ajuntament i la llegeix. 
En primer lloc, agraeix al govern la tasca d’impuls i control que té cap als grups 

de l’oposició. Pensa que possiblement es deu tractar d’una casualitat, però agraeix 
que les propostes dels grups municipals a vegades coincideixin amb el temps de 
l’acció de govern. Diu que xoca una mica, però reitera que benvingudes siguin 
aquestes casualitats. 

Indica que el dimarts d’aquesta setmana els grups municipals i diverses entitats 
membres del Consell de Ciutat i que ja van participar en l’anterior procés de 
modificació de les Normes reguladores de participació ciutadana van ser convocats 
a la reunió que ha de ser el punt de partida de la modificació i adaptació 
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d’aquestes normes, fet del qual s’alegra. Recorda que el seu Grup ja ha mostrat en 
diferents moments la seva predisposició per treballar en aquest sentit i actualitzar 
el marc normatiu que regula la participació a la ciutat. Celebra que es doni 
compliment a les diferents iniciatives presentades per ERC tant en l’actual mandat 
com en l’anterior per abordar la modificació d’aquestes normes i del Reglament 
d’organització i funcionament dels districtes. 

Comenta que pel seu Grup la participació és un prescriptor de la seva manera de 
fer i entendre la política. Explica que com a regidora i com a exconsellera de 
l’Eixample ha pogut copsar i explicitar en aquells òrgans i àmbits en què el seu 
Grup està representat la seva voluntat de treballar per afavorir la democràcia 
directa. Comenta que una de les maneres és amb l’elecció directa dels consellers 
de districte per part de la ciutadania, amb un replantejament important per tal 
d’enfortir els consells de barri, permetent-los elevar als plenaris iniciatives, 
permetent-los que endeguin processos participatius i donant-los capacitat 
deliberativa més enllà de ser audiències de barri. Creu que això és possible i 
demana a la resta de grups municipals una actitud proactiva i no de bloqueig, que 
permeti aprendre dels errors passats, que van dur a la paràlisi de tot el procés de 
reforma de les normes en concloure el mandat anterior. 

Considera que l’elaboració d’unes noves normes de participació ciutadana ha de 
ser un treball ampli, en què tots els actors implicats treballin i puguin interlocutar i 
ser escoltats. Creu que cal valorar tota la feina feta per les entitats i la dels grups 
polítics i arribar a consensos que permetin la consecució d’unes normes on tothom 
se senti representat, però que alhora siguin agosarades i permetin una millora real 
de la democràcia representativa, de la democràcia directa i de la democràcia 
dialèctica. 

La sorprèn que la diagnosi inicial del govern prescindeixi d’una eina vàlida, però 
caducada en l’actualitat, i que no s’hagi començat el debat sobre l’actualització del 
Pla director de participació ciutadana. Creu que aquest Pla és una bona eina per 
emmarcar l’experiència en participació i un instrument vàlid per desenvolupar-la i 
anar més enllà. Opina que prescindir-ne sense haver-ho parlat ni amb els grups és 
una errada, i demana que la reforma d’aquest Pla s’encabeixi en el procés de 
reforma de les normes de participació ciutadana. 

 
El Sr. Martí anuncia el vot favorable de Convergència i Unió a aquesta 

proposició. Creu que hi ha una coincidència generalitzada en el fet que és urgent 
actualitzar les normatives de participació ciutadana. No sap a què es referia la 
regidora Capdevila quan parlava d’un bloqueig, ja que indica que el govern anterior 
va fer molta feina per tirar endavant diàlegs i consensos que no van tenir el 
resultat que tots els grups volien perquè alguns sí que van exercir el dret a vet i el 
bloqueig. Diu que el seu Grup no actuarà en el sentit de bloquejar, sinó al contrari. 
Per tant, creu que cal valorar molt positivament aquesta feina que es va fer en el 
mandat anterior, i li consta que hi ha la voluntat de considerar aquesta feina. 
Pensa que aquest valor afegit cal tenir-lo molt present els propers dies i mesos, 
fins al desembre, que és quan hauria d’estar conclosa l’aprovació de la renovació 
de les normes de participació. 

Indica que el seu Grup creu en això i hi està involucrat. De fet, recorda que a 
l’octubre de 2015 Convergència i Unió ja va presentar una proposta en aquesta 
Comissió per desplegar el dret de la iniciativa ciutadana. A més, li consta que hi ha 
algunes entitats que volen presentar iniciatives d’aquesta naturalesa i que estan a 
l’espera de la interpretació que faci l’Ajuntament o de les noves normes que hi hagi 
a finals de 2016 per tirar endavant iniciatives de consulta ciutadana. En aquest 
sentit, es compromet a treballar proactivament en el si de les diferents comissions 
sectorials i territorials que el govern ha plantejat en el cronograma que es va 
presentar en la reunió del dimarts passat. 

 
El Sr. Sierra també anuncia el seu vot a favor, perquè entén que en aquests 

dies, i a tocar d’unes noves eleccions, que seran les quartes a la ciutat en un any, 
la democràcia s’arregla amb més democràcia i que la participació ajuda a millorar 
aquesta democràcia. 
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Considera que les formes de participació actuals i la reforma han de tendir 
primer cap al fet que aquests espais de participació tinguin un retorn. Diu que no 
serveix de res que vagi molta gent a manifestar les seves inquietuds o propostes i 
que després no es recullin o que, si es recullen, després no es duguin a terme o no 
tinguin dotació pressupostària. Comenta que això es pot veure amb la cobertura 
de la Ronda de Dalt, que ha estat, dins de la participació en el PAM, la proposta 
més votada i en què els mateixos veïns en l’última audiència amb el govern se’n 
van anar. Indica que aquesta falta de retorn genera una frustració i la pèrdua de la 
qualitat democràtica de la participació. Opina que no serveixen de res aquests 
mitjans de participació si les persones se senten desateses. 

Per tant, reitera que està a favor de la proposta i disposat a fer, amb el màxim 
consens possible, unes normes de participació perquè la ciutadania pugui tenir un 
retorn més adequat. 

 
La Sra. Andrés expressa el seu vot a favor. Constata que, de fet, el procés ja 

està iniciat, i recorda que el dimarts passat el govern va convocar les entitats i les 
persones que van participar a la Comissió de Treball de la Reforma de les Normes 
del mandat anterior. Vol que la feina ingent que es va fer durant tot el mandat 
passat no es perdi. 

Considera que caldrà que tots els grups posin una mica de generositat, trobin 
punts comuns, no es deixin endur només per les discrepàncies, reconèixer entre 
tots la trajectòria participativa i col·laborativa que ha tingut la ciutat per tal 
d’arribar a acords i fer unes normes que intentin flexibilitzar el que calgui, 
incorporar noves tècniques i millorar els temes que la ciutadania demana, com la 
iniciativa ciutadana i les consultes, reduir òrgans, ser més proactius i eficients en 
aquests temes. 

Diu que, d’entrada, es podrien plantejar algunes qüestions puntuals, com ara la 
dispersió normativa en textos ja consolidats, i que tot el que es reculli sigui en un 
text únic i refós. Reitera que cal posar voluntat i generositat per arribar a la fita 
que ja s’havia plantejat i que no es va poder assolir perquè van quedar encallats 
en les diferències. 

 
La Sra. Esteller comenta que el Grup Popular ha estat un ferm defensor de la 

participació. Indica que el 2012 el seu Grup va presentar una proposta en el 
Consell Plenari perquè es racionalitzessin els òrgans de participació. Recorda que hi 
ha 572 òrgans de participació a l’Ajuntament, cosa que fa que molta gent perdi 
interès perquè considera que ha de participar a molts òrgans per defensar una 
mateixa proposta, fet que provoca una pèrdua d’eficàcia i eficiència. Remarca que 
per aquesta raó el PP va presentar una proposta de racionalització, perquè la gent 
se senti escoltada i trobi una resposta a la seva participació. 

Comenta que en el mandat anterior es van abordar tres reformes: les de 
districte, el Consell de Ciutat i les Normes de participació ciutadana. Assenyala que 
el govern anterior no va tenir valentia per tirar-les endavant, sinó que va fer una 
proposta de participació que va quedar congelada, malgrat el treball amb totes les 
entitats i els òrgans de participació i consultius. Explica que el Partit Popular en 
aquell moment i ara demana que hi hagi una reforma en les Normes de 
participació perquè els òrgans siguin eficaços, ja que la gent està cansada de tanta 
duplicitat. Posa com a exemple que per a una modificació d’un petit punt d’un pla 
urbanístic la gent pot haver de participar en vuit àmbits diferents, i sovint es dóna 
el cas que després de participar en tants àmbits sectorials, del districte, etc., a 
vegades aquesta gent no té ni tan sols resposta de la seva proposta. Reitera que 
això desanima la gent. 

Considera que cal valorar la feina feta fins ara, però veu que hi ha una voluntat 
de fer una participació alternativa i no tenir en compte les normes ni els canals de 
participació de les entitats. Indica que aquesta privatització que està fent el govern 
amb algunes empreses que estan fent participació als barris està decebent cada 
vegada més la gent, perquè no coneixen els districtes, no donen resposta 
immediata a les demandes dels veïns, etc. Diu que tot això genera una inquietud, 
perquè sembla que el govern vol una participació alternativa, només la d’aquells 
que els diuen el que volen escoltar. Demana, doncs, al govern que no faci una 
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participació totalment alternativa, ja que trencaria tots els esquemes de les 
veritables entitats, que han estat treballant el dia a dia en els barris, els districtes, 
els consells sectorials, etc. Considera que són gent que han participat i aporten 
molt a aquests debats, però diu que a aquesta gent se li han de facilitar els circuits 
perquè la seva participació es tingui en compte i no es donin tantes voltes per 
tractar un únic tema. 

 
El Sr. Garganté no sap si torna a ser una casualitat institucional, però destaca 

que, un cop presentada la proposta d’ERC, va veure que el govern feia una reunió 
per reprendre els treballs sobre aquest tema. Anuncia el seu vot a favor, tenint en 
compte que la feina sembla que ja ha començat. 

Diu que, més que parlar de les normes, parlarà de la participació. Entén que els 
veïns haurien de ser el subjecte actiu de les decisions de la ciutat, dels districtes, 
dels barris, i que això hauria de ser un objectiu principal de l’Ajuntament. Destaca 
que això és la teoria, però que la pràctica hi té poc a veure. De fet, subratlla que 
els processos que munta la institució tornen a ser cosa d’uns pocs i que, 
desgraciadament, acaben en fracàs, perquè la gran majoria dels veïns no es miren 
la institució amb confiança, cosa que no el sorprèn. 

Comenta que fa un any que s’haurien d’haver obert les finestres de les 
institucions perquè hi passés una mica l’aire, però que un any després la CUP 
continua veient l’ambient carregat, carrincló i amb tots els problemes del passat. 
De fet, constata que ahir es va prendre una decisió de tornar al passat, al 2011; 
felicita el nou govern bipartit del canvi, que ha governat 32 dels 37 anys. Destaca 
que aquest és un canvi estrany.  

Indica que el seu Grup continuarà treballant més fora que dintre de la institució, 
amb les entitats, associacions i veïns dels barris, per construir plegats les bases de 
la participació directa que permetin fer una política de baix a dalt, i no a la inversa, 
com té estipulada la mateixa institució. Comenta que la democràcia i la participació 
directa a la ciutat, com en la resta del país, s’hauran d’exercir malgrat la institució, 
cosa que tampoc no és cap novetat. 

 
La Sra. Pin anuncia el seu vot a favor, i dóna les gràcies al Grup d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. Aclareix que la convocatòria de la reunió del dimarts  es 
va enviar abans que es presentés la proposició. Creu que aquesta coincidència, en 
tot cas, el que vol dir és que hi ha una voluntat i una preocupació compartides. Diu 
que, com que a la reunió del dimarts ja es va explicar el procés, no s’allargarà i 
només farà alguns apunts. 

Agraeix a Convergència i Unió el compromís de no bloquejar els consensos. De 
fet, recorda que el dimarts es va explicar que es crearia un grup promotor en què 
hi hagués les entitats i els grups municipals, atès que era una de les demandes de 
les entitats, fruit del procés del mandat anterior, ja que deien que, tot i que hi 
havia consens entre elles, la manca de consens polític havia aturat el canvi en les 
normes. 

Recull les aportacions del PSC sobre el fet de tenir un text únic, etc. Li demana a 
la Sra. Esteller que defineixi el concepte de «participació alternativa». Creu que la 
idea del fet alternatiu està una mica passada de moda. Així i tot, recorda que en la 
reunió es va explicar que tres dels àmbits que es volien debatre entorn de les 
normes reguladores són: els òrgans de participació, la democràcia directa i els 
processos de participació. Explica que els processos de participació actualment no 
estan dins de les normes, però diu que justament l’exemple que la Sra. Esteller ha 
posat d’una de les coses que s’ha de racionalitzar té a veure amb processos de 
participació. No sap si això és participació alternativa. Aclareix, doncs, que s’amplia 
el debat de les normes als processos urbans de participació i de coproducció de 
política. 

Finalment, està d’acord amb la Sra. Capdevila que cal fer unes normes 
agosarades, i creu que també a l’altura del canvi polític que hi ha i que demanda la 
ciutadania. Coincideix amb el regidor de la CUP que és important, més enllà dels 
espais institucionals, allò que es fa fora de la institució. Pensa que tenen el repte 
conjunt d’assegurar que hi ha mecanismes de fora a dins, que la institució té 
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mecanismes d’escolta i de recepció de les demandes ciutadanes que no passen 
pels espais institucionals. 

 
La Sra. Capdevila agraeix el vot favorable de tots els grups, que suposa 

l’aprovació per unanimitat. Comenta que això implica que el govern ho ha de 
recollir i ha de posar fil a l’agulla per tenir les normes abans d’acabar l’any 2016, ja 
que en aquell moment quedaran només dos anys de govern i val la pena que es 
faci com més aviat millor. 

Li diu al Sr. Martí que en cap moment no ha dubtat de la seva bona voluntat en 
el mandat passat pel que fa a la participació ciutadana, sinó que s’ha limitat a 
constatar que es va acabar el mandat i no es van poder canviar les normes. Per 
això demanava a tots els grups una actitud proactiva i no de bloqueig. 

 
La Sra. Andrés puntualitza al regidor Garganté, atès que sempre insisteix molt 

en el govern de 32 anys, que el PSC ha governat perquè la ciutadania l’ha votat, i 
que quan no l’ha votat, no ha governat;  

afegeix que quan hi ha un consistori fragmentat, s’ha arribat a acords. Indica 
que això també és la democràcia. 

 
El Sr. Garganté indica que això és en concret la democràcia burgesa 

representativa, en què els partits polítics semblen més aviat empreses que reben 
uns quants diners amb els quals fan unes grans publicitats de milions d’euros i, per 
tant, poden recollir bastants vots, mentre que altres, que són pobres, no tenen 
quota de pantalla i per això és difícil que surtin.  

 
La Sra. Pin expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
7. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Que es duguin a terme les accions per la redacció i debat de la 
proposta del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau que 
ha de donar continuïtat a l’actual Pla que finalitza aquest 2016, així com per la 
presentació del corresponent Pla anual d’enguany. - Que el proper Pla Director 
s’acordi amb el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament i amb els diferents grups municipals. 

 
La Sra. Andrés explica que l’Ajuntament va iniciar la seva trajectòria en l’àmbit 

de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat i la pau a la dècada dels 90, 
quan la ciutat es va fer solidària amb Sarajevo, que vivia en aquell moment la 
cruesa del setge de la Guerra dels Balcans. Comenta que, el 1994, es va començar 
tot el moviment de la reserva del 0,7% del PIB per a la cooperació i el 
desenvolupament i que a partir de llavors Barcelona sempre ha mantingut aquesta 
línia. Afegeix que el 0,7% és una realitat en l’actualitat que no poden dir molts 
governs de moltes institucions, perquè des d’aleshores el model de 
desenvolupament ha entrat en crisi. Destaca que la crisi financera i la crisi fiscal 
dels estats han agreujat una situació que afecta la capacitat de donació i ajuda 
oficial al desenvolupament. Indica que, malgrat això, Barcelona continua amb 
aquesta línia, i per això el seu Grup presenta aquesta proposició, perquè creu que 
la ciutat i el consistori han de ser capaços de liderar aquest nou temps i aconseguir 
que l’acció institucional dels àmbits de la cooperació i les relacions internacionals 
siguin coherents i comparteixin objectius. 

Creu que cal renovar el compromís de la ciutat amb la vocació institucional i 
ciutadana d’apostar per la cooperació i el desenvolupament amb altres ciutats, i 
que aquesta voluntat esdevingui una realitat fent accions concretes recollides en 
aquest Pla director que el PSC proposa que es renovi. Pensa que Barcelona ha de 
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poder continuar sent un referent mundial de ciutat solidària i compromesa, i més 
en l’actualitat, en què a Europa hi ha molts governs insolidaris i una comunitat 
internacional majoritàriament cega i insensible davant de drames humanitaris. Per 
això pensa que cal ultrapassar les dificultats i encetar aquest nou Pla director, que 
ja seria el quart, amb el repte de consolidar aquesta política pública en un context 
marcat per la incertesa, la davallada de recursos públics i la preeminència d’una 
urgència humanitària com la dels refugiats. 

 
El Sr. Martí avança el vot favorable de Convergència i Unió. Està d’acord amb el 

plantejament general, perquè respon a una prioritat acreditada en el mandat 
anterior, amb una feina intensíssima, que pensa que ha de continuar sent una 
prioritat no tan sols de l’Ajuntament, sinó també de la ciutadania i de Barcelona. 

Afegeix que aquesta prioritat de Convergència i Unió també va quedar 
acreditada en el moment en què a la primera Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció d’aquest nou mandat el seu Grup ja 
va fer una pregunta sobre el grau de compliment del Pla anual 2015 i les feines 
preparatòries del nou Pla director 2017-2020.  

Actualment, lamenta algunes coses, com ara que del govern municipal no té 
notícia de gairebé res pel que fa a la cooperació, més enllà de la feina dels 
boníssims tècnics que té l’Ajuntament. No veu, doncs, lideratge polític en la 
cooperació al desenvolupament. Es queixa que no hi ha informació de la feina que 
es fa; que no s’ha convocat en 11 mesos cap Consell Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament; que tampoc no s’ha presentat el balanç del compliment del Pla 
anual 2015; que no s’ha presentat el Pla de treball anual 2016; que no s’han 
convocat els grups per començar a parlar del nou Pla director 2017-2020. Diu que 
no sap res de manera oficial. 

Reconeix que no tot acaba amb la bona gestió que s’està fent respecte als 
refugiats, i comparteix que la cooperació no tan sols és acollida de refugiats, sinó 
que hi ha moltes més coses, però insisteix que no veu lideratge polític del govern 
municipal, sinó que hi ha una inèrcia de tot el que es va fent i de la fase final del 
pla actual. 

Finalment, demana al govern que doni notícies de la feina, que convoqui els 
grups, que comparteixi estratègies amb el sector de les ONG, amb les institucions i 
administracions implicades, amb entitats multilaterals, amb diàleg i consensos. Vol 
posar en valor el Pla director 2012-2016, que es va aprovar per unanimitat de tots 
els grups polítics, amb un lideratge del govern de l’alcalde Trias innegable. Li 
agradaria que la feina que es fes fins a final de mandat fos la mateixa que van fer 
l’alcalde Trias i el seu equip de govern en el mandat anterior. 

 
El Sr. Sierra manifesta que també hi votarà a favor, amb una consideració, que 

també porta un prec en el punt 10 de l’ordre del dia en què sol·licita informació. 
Creu que és un dels punts que identifiquen el govern de l’alcaldessa Colau, el tema 
de refugiats i cooperació, però que fins ara no s’han vist sinó gestos, fotos, 
pancartes, declaracions de bones intencions, que també són importants per 
sensibilitzar els barcelonins i els grups polítics, i considera que tot això s’ha de fer 
mitjançant un procés de transparència i no tan sols des dels gestos, sinó d’accions 
concretes. Recorda que quan es van rebre els alcaldes de Lesbos i Lampedusa es 
va fer el mateix: una declaració d’intencions, una roda de premsa i un conveni 
amb aquestes ciutats en què l’Ajuntament es compromet a recollir unes armilles i a 
determinades actuacions ecològiques, però per al que és cooperació pròpiament i 
per a ajuda a refugiats novament hi ha bones intencions i pocs fets concrets. 

Finalment, diu que Barcelona ha de continuar sent un referent en el tema de 
cooperació. 

 
La Sra. Capdevila també hi votarà a favor. Destaca que no hi ha cap notícia del 

govern. Indica que el PSC ara forma part del govern, i diu que estaria bé, a part de 
sol·licitar la redacció d’aquest Pla director, que el govern informés els seus socis 
dels treballs que s’han seguit fins ara per a la redacció d’aquest Pla director, quin 
serà el procés i els objectius estratègics. 
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Vol fer algunes consideracions importants per al futur d’aquest Pla director, ja 
que el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha cregut que la 
cooperació és la millor política pública per mostrar-se al món. Diu que el seu Grup 
ho ha demostrat quan ha estat al capdavant de la Generalitat i que ho fa ara des 
de l’Àrea Metropolitana. Indica que per ERC la solidaritat internacional és una 
prioritat de govern. 

Considera que cal incorporar els processos de disseny del nou Pla director a tots 
els actors de la ciutat, també a les institucions com l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i sobretot a totes les 
ONG dels territoris. Pensa que és imprescindible crear una política pública de 
solidaritat concentrada i amb una estratègia comuna. Considera que el nou Pla 
director ha de mirar a la Mediterrània; que cal revisar les prioritats d’acord amb el 
context actual i els nous compromisos de la ciutat, com ara els compromisos amb 
els refugiats del conflicte de Síria; que cal definir responsabilitats concretes i 
destinar-hi recursos, sobretot sabent la voluntat expressa del Govern espanyol que 
no arribi cap refugiat a Espanya. 

Finalment, opina que cal incorporar la interseccionalitat en el Pla com una eina 
que permeti identificar la interacció de diverses discriminacions per raó de sexe, 
edat, origen, religió, classe social, orientació sexual o persones amb discapacitat 
funcional. 

En resum, diu que si la voluntat del govern, més enllà de declaracions i 
pancartes, és fer una política de cooperació decidida i ambiciosa, tindrà sempre el 
suport del seu Grup. Creu que la solidaritat internacional és un tema estratègic de 
ciutat i que forma part de l’ADN dels veïns que ERC vol que tingui Barcelona. 

 
La Sra. Esteller expressa el seu vot a favor perquè entén que cal tenir un nou 

pla de cooperació, que, a més, finalitza el 2016 i, per tant, tocaria fer l’avaluació 
de l’anterior i s’haurien d’haver començat els treballs no només amb els grups, 
sinó també en el si del Consell Municipal de Cooperació. Considera que en un quart 
pla cal tenir clar quines són les zones prioritàries, quina acció ha de fer 
l’Ajuntament, tenint en compte que Barcelona sempre ha estat capdavantera en la 
cooperació internacional i que les accions fetes des de la ciutat han estat molt 
positives. Destaca que d’aquest pla provenen els ajuts i les subvencions que 
després es donen a les entitats per dur a terme aquesta comparació, perquè 
moltes d’aquestes accions es fan a través d’aquestes entitats. 

Destaca el to demagògic i populista amb què es tracta a vegades la política de 
refugiats. Indica que l’alcaldessa ha pres una iniciativa unilateral a l’hora de fer 
política amb els refugiats en benefici propi i prendre decisions al marge del Consell 
de Cooperació. Comenta que tots els grups van poder veure els viatges que va fer 
la Sra. Colau a Munic i a Leipzig uns mesos enrere, el conveni que va signar amb 
una decisió unilateral, ja que es va convidar els grups, però després el que es va 
signar distava molt de la versió que va donar l’alcaldessa. Destaca que recentment 
també s’ha vist l’alcaldessa donant lliçons a l’ONU de com s’havien de fer les coses.  

 
Li diu a la Sra. Capdevila que el govern d’Espanya fa el que ha de fer amb els 

refugiats. Explica que entre el 26 i el 27 de maig arribaran uns refugiats, i que dels 
1.600 que han d’arribar a Europa, Espanya n’acollirà 200. Indica que ja hi ha una 
delegació d’Espanya, però diu que hi ha un procediment europeu establert molt 
rigorós que s’ha de complir i que ningú es pot saltar aquest procediment. Reitera 
que abans del juny vindran a Espanya 200 refugiats. Demana, doncs, que no es 
faci demagògia dels 1.600 que han d’arribar a Europa, i que cada any en vénen 
18.000 en període ordinari, ja no extraordinari. Diu que agrairia una mica de rigor i 
serietat quan es parli d’aquests temes. 

Finalment, opina que l’Ajuntament, cosa que no fa, ha de saber quin és 
l’inventari que hi ha, quines són les possibilitats d’habitatge i quins serveis es 
poden oferir quan vinguin aquests refugiats. Considera que, des d’aquesta 
perspectiva, és important fer el Pla de cooperació i fer les prioritats, però que cal 
allunyar-se de la demagògia i el populisme i d’utilitzar aquestes persones amb 
rèdit electoral. 
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El Sr. Garganté entén que un Pla director de cooperació és important per tal de 
deixar escrites les línies estratègiques i prioritàries de cap on anirà l’acció exterior 
de la ciutat en aquest sentit. Però, pel que fa a contingut, vol plantejar unes idees 
de per on creu que hauria d’anar. En primer lloc, indica que les ciutats són actors 
internacionals importants, malgrat no tenir competències en molts àmbits que les 
afecten, depenent dels estats de què formen part. Afegeix que les ciutats estan en 
primera línia de front davant els problemes de la població, ja que són la primera 
administració a qui s’exigeix resposta a les necessitats. 

En segon lloc, comenta que els problemes de la ciutat són compartits arreu del 
món, i és necessari l’intercanvi entre elles per trobar solucions, compartir 
experiències i bones pràctiques. Destaca que Barcelona és un pont entre el sud 
d’Europa i el nord d’Àfrica, fet que és un rol important en un context de gran 
mobilitat com l’actual.  

Pensa que aquesta cooperació hauria de fugir de les formes de neocolonialisme, 
que creen dependència. Afegeix que el sistema de cooperació actual, basat en 
l’ajut oficial al desenvolupament, i el món de les ONG han fracassat. Diu que els 
ajuts econòmics o algunes intervencions no han contribuït al desenvolupament, 
sinó que han representat un entrebanc per a aquest, i remarca que no han 
treballat per l’autonomia dels territoris més empobrits, sinó per fer-los més 
dependents del nord enriquit. 

Creu que cal trencar amb l’esquema de cooperació nord-sud i aprendre també 
des del nord de les experiències del sud, compartir bones pràctiques i projectes 
amb polítiques públiques. Opina que cal mantenir una coherència de polítiques i, 
per tant, no es pot promoure el creixement irracional ni imposar un model 
determinat, que sigui contrari al desenvolupament sostenible. Creu que cal 
treballar per la cooperació municipalista, descentralitzada, de ciutat a ciutat, 
treballar per l’apoderament de les ciutats amb un intercanvi d’experiències i bones 
pràctiques entre aquestes per resoldre problemàtiques compartides, projectes 
bilaterals o multilaterals. Pensa que cal ser coherent amb les polítiques públiques, 
ja que l’acció exterior de les ciutats continua sent una política pública i, per tant, 
ha de mantenir coherència amb la resta d’accions de govern, i cal reconèixer les 
contraparts com a iguals i promoure un internacionalisme que apropi diferents 
realitats i promogui la solidaritat internacional entre els pobles. 

 
El Sr. Pisarello s’alegra de sentir les paraules del regidor Garganté, que semblen 

tretes de molts dels textos de l’actual director de Cooperació de Justícia Global, el 
Sr. David Llistar. Li agrada que puguin coincidir en això, perquè el govern ha fet 
una aposta decidida per la cooperació i per un tipus de cooperació molt 
determinada. 

Comenta que per primer cop s’ha assolit el 0,7% real dels ingressos propis de 
l’Ajuntament destinat a aquest àmbit: 9,11 milions aquest any. Remarca que s’ha 
fet un gir cap a un nou concepte de cooperació, i per això en l’actualitat hi ha una 
Direcció de Justícia Global, amb aquesta idea de no fer una cooperació paternalista 
en què es reconegui tot el que el nord pot aprendre del sud, etc. Indica que aquest 
gir es reflecteix en el tema dels refugiats i en altres temes. Recorda al Sr. Sierra i 
a la Sra. Esteller que en el tema de refugiats s’han fet molts acords entre ciutats, 
com ara el compromís amb Atenes a acollir 100 refugiats. Destaca, però, que hi ha 
un bloqueig per part de l’Estat. Diu que la Sra. Esteller ha parlat de 200 refugiats 
respecte de 1.700 compromesos. Opina que cal explicar les coses com són, i 
comenta que ni l’Estat espanyol ni la Unió Europea estan tenint una posició 
raonable en aquesta qüestió. 

Pel que fa al Pla director de cooperació, indica que és un pla que s’està elaborant 
conjuntament amb un pla pioner d’acció exterior i justícia global, que intenta donar 
coherència a totes les àrees que treballen en acció exterior de la ciutat, és a dir, 
que no hi hagi contradicció entre el que es fa en relacions internacionals i el que es 
fa en cooperació. Afegeix que també s’està treballant en l’elaboració del Pla 
director 2017-2020. 

Quant al pla anual i a la memòria 2015, informa que es publicaran els propers 
mesos. Comenta que hi ha molts elements que també vénen del model de 
cooperació del govern anterior. Indica, però, que s’han hagut de fer canvis 
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orgànics en l’àmbit de cooperació. Recorda que hi ha un director de Justícia Global 
des de l’11 de febrer. 

En relació amb la participació dels grups en el Consell Municipal, diu que se 
seguirà un procediment similar al de l’anterior pla director, és a dir, es consultarà a 
totes les entitats que treballen en aquesta matèria a través del Consell de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament el darrer trimestre de 2016. 

Rep, doncs, amb molt de gust aquesta proposició i diu que el govern intentarà 
donar-li compliment amb la màxima celeritat possible. 

 
La Sra. Andrés agraeix el suport dels grups. Diu que aquest nou pla ha de ser 

debatut, acordat i consensuat i ha de recollir totes les aportacions de les 
organitzacions del sector, de grups polítics, d’experts i de tot el que pugui ajudar a 
fer-lo eficaç i adequat al moment actual. 

Pel que fa al que deia la Sra. Capdevila que s’ha de comptar amb tot el 
moviment entorn del tema, pensa que no tan sols s’ha de tenir en compte això, 
sinó que el nou pla ha de servir no només per liderar la cooperació pública local, 
sinó per enfortir la governança democràtica. Opina que potser cal comptar amb 
altres entitats que sovint no s’han tingut en compte, més amb el tercer sector, 
l’economia social, col·laborativa i solidària, reforçar tot l’àmbit dels drets humans i 
anar en una línia més d’actualitat i més encertada. Pensa que d’aquesta manera 
Barcelona serà un agent actiu de canvi del que és global des d’una dimensió local, 
impulsant projectes innovadors i treballant en xarxa. 

 
La Sra. Capdevila li diu a la Sra. Esteller que el Grup d’Esquerra Republicana de 

Catalunya no fa demagògia amb un tema tan seriós, però constata una realitat, 
que és que l’Estat ha rebut 0 refugiats. S’alegra de la notícia que la regidora del PP 
ha donat, que abans de l’estiu n’arribaran 200, però li sembla recordar que 
l’adjudicació que tenia l’Estat era pràcticament de 2.000. Considera que, mentre la 
gent es mor de fam i de malalties, la Sra. Esteller no hauria de presumir que abans 
de l’estiu arribaran 200 refugiats. 

 
El Sr. Pisarello vol corregir la xifra de 1.700 que havia dit per 17.000, que és al 

que es va comprometre el Govern de Rajoy. Remarca que l’Estat es va 
comprometre a 17.000 refugiats i que gestionaria 20.000 sol·licituds d’asil, i diu 
que només n’ha rebut 18. 

 
El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Capdevila 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
8. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda reprovar la reunió mantinguda entre membres de la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del 
Parlament de Catalunya amb Arnaldo Otegui. 

 
El Sr. Fernández Díaz comenta que 48 hores abans la cambra va rebre, prèvia 

invitació d’algun grup parlamentari català, el Sr. Arnaldo Otegi, que per a alguns 
és el secretari general de Sortu i per a altres, entre els quals es troba, és un etarra 
condemnat a 10 anys de presó per haver seguit les ordres d’ETA i inhabilitat fins al 
2021, que va ser condemnat prèviament també per participar en el segrest del 
director de Michelin, i afegeix que se l’havia relacionat amb altres tres segrestos. 

Creu que Barcelona no pot girar l’esquena a aquest debat i a aquesta presència, 
que és una ofensa i un insult a la democràcia, d’una persona vinculada a ETA i a 
Barcelona i a Catalunya, que han sigut objectius d’ETA, amb 56 morts i 168 ferits. 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4149 
 

Considera que aquesta presència és una indignitat, més perquè va ser rebut per la 
mateixa presidenta del Parlament. 

Opina que el que per a alguns va ser un acte de normalitat democràtica i de 
reconeixement de la figura d’Otegi és un insult a la dignitat de les persones i un 
menyspreu a la institució democràtica que el va acollir. 

 
El Sr. Forn vol deixar clar, en primer lloc, el seu posicionament en favor de la 

pau, de la no-violència, del rebuig a qualsevol forma de violència, que és una 
actitud que ha acompanyat el seu Grup al llarg de la seva existència. Creu que 
d’això ningú no en pot dubtar. 

En segon lloc, tal com deia el president Puigdemont en la interpel·lació del 
diputat García Albiol a la sessió de control del Parlament, creu que el PP ha volgut 
instrumentalitzar la visita d’Arnaldo Otegi, que va ser processat, va complir 
íntegrament la seva pena i no tan sols està sent rebut per polítics a Catalunya, 
sinó per polítics d’arreu d’Europa, per ministres i totes les persones que volen fer 
del diàleg la prioritat i a partir d’aquest buscar una solució a un problema com ha 
estat el de la violència al País Basc. Opina que això és el que ha de moure els 
grups. Recorda que el seu Grup ha condemnat qualsevol acció terrorista que s’ha 
produït al país i fora del país, però alhora creu que cal estar compromesos amb 
solucions, que només es donen per la via del diàleg o de seure amb les mateixes 
persones com Otegi, que ha rectificat i ha dit que creia que l’estratègia de la 
violència no era adequada per assolir els objectius. 

Recorda que s’han viscut els exemples d’Irlanda, però també els de Sud-àfrica, 
quan el Sr. Mandela, premi Nobel de la Pau, va estar empresonat també per 
pertinença a banda armada i va poder seure davant dels seus botxins i de les 
persones que l’acusaven, es van poder donar la mà i a partir d’aquí van establir un 
diàleg que finalment va portar el país on l’ha portat.  

En segon lloc, li dol que es vulgui fer una apropiació indeguda del dolor de les 
víctimes del terrorisme. Creu que és inacceptable, ja que tothom ha compartit el 
dolor quan s’han produït atemptats a Catalunya, a Barcelona o a qualsevol lloc de 
l’Estat. Per tant, està en contra que es vulgui utilitzar aquest dolor. 

En tercer lloc, pensa que no es pot acusar ni el govern ni el Parlament de 
còmplice amb la violència, perquè sempre s’ha dit que el terrorisme és un 
despropòsit. Creu que aquest és el sentiment no tan sols de Convergència, sinó de 
tots els partits representats en el Parlament. 

Conclou que votarà en contra de la proposició. 
 
El Sr. Sierra comparteix l’enfocament que té el Sr. Forn de fer un rebuig de la 

violència, però constata que els socis de govern de Convergència al Parlament són 
els que són i ahir li van dir en una ràdio que Otegi és una víctima de l’Estat i que 
ha estat segrestat per l’Estat un munt d’anys, cosa que no és certa. Remarca que 
Otegi ha estat condemnat per terrorisme, per pertinença a banda armada i per un 
segrest per l’Audiència Nacional, per un tribunal i amb totes les garanties. 

Comenta que Ciutadans es va reunir amb les víctimes, no per una utilització 
política, sinó perquè algú a qui li han assassinat familiars sent un rebuig pel fet 
que aquests mateixos siguin rebuts com si fossin un cap d’estat. Es queixa que 
Otegi no ha fet cap condemna ni ha demanat perdó ni ha fet cap reparació a les 
víctimes. Aclareix, doncs, que el seu Grup entén el dolor de les víctimes, i no 
l’utilitza políticament. 

Afegeix que aquella mateixa tarda molts membres del govern van acudir amb 
Otegi a Fabra i Coats a un acte en dependències municipals. Creu que aquest tipus 
de coses ofenen les víctimes, precisament en un districte en què hi ha el trist 
rècord de víctimes d’un atemptat d’ETA. 

 
La Sra. Capdevila diu que no la sorprèn gens la proposició, i constata que, entre 

les moltes reprovacions que el PP hauria pogut fer, casualment ha triat aquesta. 
Malgrat tot, vol donar algunes idees al Partit Popular per a futures reprovacions. 

Diu que, posats a reprovar, Esquerra Republicana de Catalunya no ha sabut 
trobar mai una condemna del Grup Popular per l’únic assassinat d’un president 
escollit democràticament a Europa, el president Lluís Companys, ni tampoc una 
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condemna del franquisme ni dels milers de morts i desapareguts que va provocar. 
Pregunta al PP si no creu que una dictadura assassina també s’hauria de reprovar. 

Afegeix que, sense anar tan enllà, tampoc no troba cap reprovació a cap cambra 
legislativa per la invitació que el govern espanyol va fer al dictador Teodoro 
Obiang. Pregunta si el Partit Popular sap quantes morts, tortures i desaparicions va 
provocar aquest senyor. Comenta que el PP parla molt de Veneçuela, però tanca 
els ulls davant de règims dictatorials en què pot fer negoci. 

Com a últim element d’aquesta llista, indica que tampoc no ha sabut trobar cap 
reprovació per part del Grup Popular a la visita oficial que Gaddafi va fer a Aznar, 
amb regal de cavall inclòs, malgrat que Gaddafi sigui un assassí sanguinari. 
Afegeix que el president d’honor del PP, tot i això, el va qualificar d’amic. Remarca 
que el mateix Aznar, quan parlava d’Otegi, ho feia com un membre del moviment 
basc d’alliberament. 

Diu, doncs, als senyors del PP que no vulguin ser més papistes que el papa. 
Recorda al Partit Popular que Arnaldo Otegi no ha comès cap crim de sang, no ha 
estat jutjat per cap delicte de sang, ha complert íntegrament la seva condemna i 
ha demanat perdó a les víctimes, cosa que el PP no ha fet mai amb els crims 
d’estat. 

Demana al Grup Popular que deixi de fer servir les víctimes del terrorisme amb 
finalitats polítiques, perquè és miserable i indigne. També els demana que deixin 
de donar lliçons de democràcia mentre no es derogui la llei mordassa, mentre 
incomuniquin durant tres dies uns titellaires per haver exhibit una pancarta satírica 
i mentre prohibeixin portar banderes democràtiques als estadis de futbol. Destaca 
que la delegada que prohibeix les estelades al Calderón és la mateixa que autoritza 
manifestacions de caire feixista el dia de la final de la Copa del Rei. 

Demana al PP que es comporti com un grup de dretes civilitzat, europeu i 
democràtic, com la CDU a Alemanya, que va condemnar el nazisme, o els 
conservadors britànics, que sí que accepten el dret dels ciutadans a votar per 
decidir el seu futur. 

Suposa que ha quedat clar, però, si no, anuncia que votarà radicalment en 
contra. 

 
La Sra. Andrés diu que el PSC es vol quedar al marge d’aquesta proposició, 

perquè ja comença a estar cansada de veure com es porten a aquesta Comissió o 
a qualsevol altra temes estrictament per obtenir un titular, i no vol participar-hi. 
Afegeix que vol participar de propostes constructives i a favor de la ciutat, ja que 
Barcelona té molts problemes molt urgents i molt importants. Considera que no 
són a la Comissió per reproduir debats que ja s’han produït en altres institucions i 
que estan més que resoltes. 

Dit això, condemna el terrorisme, s’afegeix a la cultura de la pau, atès que el 
Partit Socialista té una víctima del terrorisme: Ernest Lluch. 

Reitera que no vol entrar a la valoració perquè pensa que aquesta proposició 
només té l’objectiu d’obtenir un titular, i per això s’abstindrà. 

 
El Sr. Garganté diu que llegirà un text del col·lectiu d’Amics i Amigues d’Euskal 

Herria: «El seu nom és Arnaldo Otegi Mondragon. El so gui en català en eusquera 
és sense u» –aclareix que el PP ha escrit malament el cognom a la proposició–. 
«Segurament si el Partit Popular es cregués el més mínim això de “las lenguas 
autonómicas” potser ho sabria, però de fet amb una, grande y libre, de llengua, ja 
en tenen prou. 

»Sortim de les formes per anar al fons. I el fons és que fa pocs dies una persona 
lliure ha visitat el Parlament de Catalunya en qualitat de secretari general d’un 
partit legal, que forma part de la coalició que és primera força municipal a Euskal 
Herria i segona força al Parlament de la CAV i força clau per entendre el canvi 
polític a Nafarroa, on els aliats del PP –l’UPN– han estat democràticament 
escombrats a les urnes. És aquesta la persona que va rebre Carme Forcadell, per 
exemple, aquesta setmana. 

»Certament, a part de tot això, és i ha estat moltes altres coses, però si algú ha 
fet bandera de la vista al front i no mirar el passat aquest és el Partit Popular, que 
ara, justament ara, ens diu que mirem el passat. Certament, Arnaldo Otegi ha 
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estat diverses vegades condemnat. Podríem dir que les més rellevants fan 
referència a l’autoria d’un segrest i la seva darrera condemna per l’anomenat cas 
Bateragune –punt de trobada, en català–. Mirem què va passar en cada cas. 

»Arnaldo Otegi va ser condemnat per un segrest que ell mai ha reconegut haver 
dut a terme i pel qual va ser condemnat en base a les tortures patides a mans de 
la policia. Sí, sí, ho han sentit bé: tortures. Allò que neguen cada cop que algú ho 
denuncia, allò que van negar quan el 4-F, allò que neguen perquè no fer-ho els fa 
caure la careta de demòcrates que s’han construït. 

»Tortures com les que 9.600 bascos i basques han patit durant 50 anys de 
lluita, segons ha documentat la fundació Euskal Memòria; 9.600 vegades heu 
callat, 50 anys de silencis. 

»Tortures que ben poques vegades han rebut condemna, ni de moral cristiana, 
com el PP ens demana, ni de sacrosanta justícia espanyola. De fet, cada cop que 
un policia ha estat imputat per tortura, o se’l condecora, o se’l defensa a ultrança, 
se li paga advocat de l’Estat, i si per algun motiu, per estrany que sembli, el jutge 
arriba a creure que efectivament hi ha hagut tortures, sempre quedarà l’indult, o 
els beneficis penitenciaris com els de què Galindo, aquell de la CAL viva, va gaudir, 
aquell que Pablo Iglesias esmentava en seu parlamentària contra Pedro Sánchez 
no fa massa. Galindo va complir 4 dels 75 anys de condemna, i llavors, van callar i 
van fer silenci. 

»I el darrer cas, pel qual Arnaldo Otegi ha estat 6 anys i mig a la presó, és el 
que manté Rafa Díez a la presó (per cert, una forta abraçada, Rafa!). Otegi ha 
complert condemna a la presó de Logronyo, no a la del costat de casa, ni la que ha 
triat. No com els corruptes del Partit Popular, que trien dia i hora d’entrada i presó 
on complir la pena. 

»Dispersat, com ho estan la resta de presos polítics bascos. Una política 
penitenciària que en 27 anys s’ha cobrat més de 15 morts a les carreteres. Cap 
condemna de moral cristiana, ni de justícia espanyola. Vau callar amb cada mort a 
la carretera, seguiu en silenci. 

»Una condemna a 6 anys i mig per construir una estratègia política que posés fi 
a la lluita armada i albirés un futur on la confrontació es donés únicament i 
exclusivament en la política institucional. Potser Otegi es va creure allò que sense 
violència es pot parlar de tot que no fa tants anys mentia el Partit Popular. 

»Mentia, perquè, vist el que s’ha vist, no podem parlar de tot, no podem xiular 
de tot. Mentia el PP, com va mentir l’11-M, quan va voler implicar l’esquerra 
abertzale en l’atemptat contra els trens de Madrid. Llavors no van callar, 
simplement van mentir. 

»És això el que fa mal al PP: saber que ni amb tortura, ni amb sacrosanta 
justícia espanyola, ni amb mentides, ni amb intoxicació mediàtica no han pogut 
silenciar la veu d’un poble que igual que el nostre lluita per la seva llibertat. 

»Gràcies, senyores i senyors del PP, per donar-nos l’oportunitat de recordar-vos 
que sou com sou i que no sabeu ni escriure el cognom de la persona a qui voleu 
eliminar políticament.» 

 
El Sr. Asens anuncia el seu vot en contra, perquè si en l’actualitat l’esquerra 

abertzale aposta clarament per la via de reconciliació, de reparació de les víctimes 
és gràcies a persones com Arnaldo Otegi, si en l’actualitat l’esquerra abertzale 
aposta clarament per les vies exclusivament polítiques és gràcies a persones com 
Arnaldo Otegi, si en l’actualitat les armes han callat i els que les utilitzaven han 
començat a reconèixer el dany causat és gràcies a persones com Arnaldo Otegi, i si 
arriba el dia en què el País Basc pot exercir el seu dret a autodeterminació amb 
pau i sense violència serà gràcies a persones com Arnaldo Otegi. 

Indica que Otegi és un ciutadà lliure, dirigent d’un partit legal, amb 
representació parlamentària, que segurament serà el futur candidat de l’esquerra 
abertzale, que es presentarà a president, i en democràcia ha de ser normal parlar i 
reunir-se amb tothom. Diu que fa seus els arguments tant de la CUP com de 
Convergència i Esquerra Republicana de Catalunya sobre la reprovació de la 
instrumentació del dolor de les víctimes i sobre la voluntat d’expulsar del camp de 
joc els adversaris polítics. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/10/04/actualidad/1380907722_047629.html
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Finalment, afegeix que al Sr. Manrique, que és el president de l’Associació 
Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, li semblava bé la visita d’Otegi a 
Catalunya i es reunirà la setmana següent amb la presidenta del Parlament, que es 
va reunir amb Otegi. 

 
El Sr. Fernández Díaz diu que, per molt que els grups li vulguin fer creure que 

Otegi és un faedor de pau, no ho aconseguiran, perquè Otegi ha provocat dolor i 
és la caputxa política d’ETA, en una Catalunya que sempre, de manera unànime, 
va expressar el seu rebuig al terrorisme, al marge d’adscripcions partidistes o de 
sentiments de pertinença, potser perquè llavors, quan ETA també atemptava a 
Catalunya, la Batasuna catalana, la CUP, no existia i segurament llavors no haurien 
pogut aconseguir la unanimitat que llavors es va assolir entre totes les formacions 
polítiques. Diu que era aquella Batasuna que es negava a rebutjar la violència i que 
actualment, en formats Bildu, Sortu, etc., té la seva continuïtat a la CUP. 

Reitera que no convenceran el PP, perquè Arnaldo Otegi no ha demanat perdó ni 
ha condemnat la banda terrorista ETA. Insisteix que no el convenceran que la fi de 
la violència d’ETA és gràcies a Otegi. Diu que, si s’ha acabat amb aquesta banda i 
ja no té capacitat operativa per seguir amb la seva activitat terrorista, és 
únicament per la fermesa de l’estat de dret i per l’eficàcia d’unes forces i cossos de 
seguretat. 

No entén per què els grups volen silenciar aquesta realitat, tenint en compte 
que als grups els agrada tant parlar de la memòria històrica. Diu que el fet que 
Otegi defensi un procés independentista no és raó suficient. Recorda que temps 
enrere els independentistes i no independentistes van ser capaços d’unir-se per 
rebutjar sense reserves el terrorisme, probablement perquè no existia la CUP en 
els àmbits municipals i parlamentaris. Li agradaria que l’independentisme no fos 
una excusa per dividir els grups en una sèrie de conviccions democràtiques que 
van més enllà d’adscripcions o sentiments partidistes. 

Finalment, constata que el Parlament no és la tribu d’Otegi, és la seu de la 
voluntat de tots els catalans, també dels que no comparteixen la tesi de la banda 
terrorista ETA i d’aquells que en el passat li van donar suport i que tant abans com 
ara no els van dir que no. 

Acaba dient que vol una Catalunya i una Euskadi en pau i en progrés, i una 
Espanya en què tothom pugui seguir endavant. 

 
El Sr. Forn diu que tant abans com ara el seu Grup ha condemnat i condemna 

qualsevol acte terrorista. Afegeix que la història l’avala, que la història és clara 
respecte a quin ha estat el posicionament de Convergència i diu que en això no ha 
canviat. Assenyala que no té res a veure amb el fet que ara el seu Grup sigui 
independentista. Diu que l’independentisme és democràtic, cívic i pacífic, i és el 
que Convergència defensa. 

 
La Sra. Capdevila diu que, ni que tingués temps, no contestaria el míting del PP. 
 
El Sr. Asens pensa que Otegi no hauria d’haver ingressat mai a la presó i ho fa 

basant-se en els arguments del magistrat Barreiro, del Tribunal Suprem, que va 
manifestar en el seu vot particular el seu desacord perquè entenia que la prova de 
càrrec, més que de càrrec, era d’exculpació d’Otegi, i es posava en evidència que 
Arnaldo Otegi no obeïa ordres d’ETA, sinó que més aviat anava en contra de les 
seves directrius. 

Comenta que és una situació força paradoxal, ja que segurament és l’únic estat 
del món en què un grup armat pretén desarmar-se i no li ho deixen fer, i on es 
persegueixen aquells que han fet més per aconseguir el desarmament efectiu 
d’aquest grup armat. Pregunta què farà el PP quan Otegi sigui diputat o potser 
lehendakari, si abandonarà el Parlament basc o dissoldrà l’autonomia. Creu que 
entre tots s’hauria de començar a construir un espai de diàleg que permeti superar 
el temps de l’odi, de rancúnia i aconseguir un País Basc sense violència. 

 
El Sr. Fernández Díaz pregunta al Sr. Asens si les seves paraules, en el sentit 

que Otegi mai no hauria hagut d’ingressar a la presó, són a títol personal, com en 
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alguna ocasió s’ha expressat en el Ple de l’Ajuntament, o és el posicionament del 
govern i de l’alcaldessa Colau. 

En segon lloc, pregunta si, quan ETA assassinava a Barcelona i a Catalunya i els 
barcelonins i catalans es manifestaven al carrer contra la violència, el Sr. Asens hi 
era. 

 
El Sr. Asens expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Forn expressa el vot 

contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Capdevila 
expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el Sr. 
Fernández Díaz expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
contrari de la CUP. Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
9. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri 
com a part acusatòria en el procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i 
Albert Escrig. Segon.- Traslladar aquest acord al govern de la Generalitat de 
Catalunya, al govern de l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de 
Detingudes. 

 
El Sr. Garganté explica que és una proposició del grup de suport Quatre Roses, 

que és un grup d’amics, companys i familiars de quatre veïns d’Arenys i de 
Barcelona detinguts després d’una manifestació. 

Comenta que als Països Catalans s’està patint una crisi econòmica i social molt 
profunda i amb efectes molt durs per al conjunt de la població. Diu que, malgrat 
això, cap dels responsables d’aquesta crisi no ha assumit cap responsabilitat 
política o penal. Indica que tothom pot veure com ni banquers que han especulat 
de forma fraudulenta ni polítics acusats de corrupció han patit una persecució tan 
dura per part de les institucions judicials com han patit altres sectors socials. 

Assenyala que actualment hi ha mig milió de catalans a la llista de l’atur, que hi 
ha habitatge inassequible per a molta gent, escàndols bancaris, desnonaments per 
impagament d’hipoteca o de lloguer que neguen el dret a un habitatge digne. 
Manifesta que la llista de greuges és llarga, perquè tot un seguit de drets socials, 
democràtics i laborals aconseguits gràcies a la lluita i a les reivindicacions de 
moltes generacions s’estan perdent a marxes forçades. 

Comenta que les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també 
recauen en els joves, ja que hi ha un 47,15% d’atur juvenil, fet que els col·loca en 
una situació de vulnerabilitat amb escasses expectatives de millora. Afegeix que, 
davant d’aquesta situació, els joves surten al carrer per manifestar la seva 
disconformitat, igual que en el seu moment ho van fer els seus pares. 

Explica que, recentment, el que ha succeït a quatre joves veïns de Barcelona i 
d’Arenys de Munt és la prova de la impunitat amb què poden actuar, de vegades, 
les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i arbitràries i 
maltractaments diversos. Comenta que en aquest cas els fets es remunten al 28 
de maig del 2014, quan l’Adrià, el Joan, l’Albert i el Carles tornaven d’una 
manifestació i van ser insultats i colpejats pels Mossos d’Esquadra. Explica que 
l’Albert va necessitar set grapes de sutura al cap i hi havia altres ferides que 
acrediten els metges, que no van ser tractades fins a 3 hores més tard. Diu que els 
joves van estar 3 dies i 2 nits detinguts i que els fets que descriuen les seves 
declaracions no tenien altre objectiu que causar-los por, afectant la seva integritat 
física i psíquica. Assenyala que les famílies afectades van presentar una querella 
judicial per aquests maltractaments, i diu que actualment els judicis estan en 
procés. 

Comenta que el 29 de juliol del 2015 es va comunicar que la Generalitat de 
Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó per a l’Adrià, en Joan i en 
Carles i 9 anys per a l’Albert, una acusació totalment desproporcionada que 
l’advocat dels afectats considera que és una mesura política, ocasionada per la 
querella que ells van presentar per aquests maltractaments. 
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Afegeix que en el cas ja s’hi persona la fiscalia i que l’Ajuntament s’ha retirat, 
com en altres casos, com a acusació particular. Considera que el fet que, en les 
causes judicials que segueixen el seu procés i en què la fiscalia ja actua d’ofici, es 
personi la Generalitat com a part demandant, endurint les acusacions, vol servir 
d’escarment, generar por i coartar el dret de les persones i els actors socials que 
lluiten per una societat més justa. També constata que aquest fet comporta un alt 
cost econòmic, social i psicosocial, tant per als joves encausats com per als seus 
familiars i l’entorn social. 

Comenta que les eleccions del 27 de setembre a Catalunya han fet néixer 
expectatives de canvi i d’independència, que exigeixen noves maneres de fer per a 
un país radicalment democràtic i profundament compromès amb les persones i els 
seus drets. Amb aquesta voluntat constructiva, però sense deixar de denunciar 
amb contundència el tracte ignominiós que reben les persones encausades pel seu 
activisme social, i atesa la necessitat de fer costat a aquests joves, manifesta que 
transmet la proposició que aquest grup de suport li presenta, que és demanar a la 
Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en el procés contra 
l’Adrià, el Joan, el Carles i l’Albert. 

 
El Sr. Forn anuncia el seu vot en contra per coherència. Diu que en el text es 

parla que l’Ajuntament s’ha retirat de l’acusació particular. Comenta que 
Convergència i Unió s’hi va presentar quan governava i va seguir el mateix criteri 
que aleshores seguien el PSC i Iniciativa per Catalunya quan governava. Per tant, 
diu que si Convergència i Unió va considerar llavors que s’havia de mantenir com a 
acusació particular, lògicament, no pot demanar que la Generalitat també 
s’enretiri, sinó que és una decisió que ha de prendre la mateixa Generalitat. 

 
El Sr. Sierra li recorda al Sr. Garganté que és de la CUP i que la Comissió no és 

un despatx ni un bufet d’advocats, sinó que és l’Ajuntament. També li recorda que 
la CUP forma part d’una majoria absoluta en el Parlament i que en l’actualitat és 
còmplice que es faci combregar amb rodes de molí a tots els catalans que la llei 
més important que ha d’aprovar el Parlament, que és la llei dels pressupostos, no 
s’aprovi. Considera que, igual que la CUP ha posat condicions de tipus polític per 
donar suport a uns pressupostos de l’alcaldessa Colau en una franca minoria, la 
mateixa CUP, amb una majoria absoluta al Parlament, pot proposar-ho. Reitera 
que, si el Sr. Garganté realment és de la CUP, els hauria de dir als seus companys 
del Parlament que presentin aquesta proposició allà, perquè és on realment la CUP 
pot fer de despatx d’advocats i defensar interessos particulars en causes judicials. 

 
El Sr. Coronas creu que la funció del govern està vinculada a la convivència i a 

la cohesió social. Per tant, pensa que abans d’utilitzar les vies penals cal optar per 
la mediació, les mesures alternatives per garantir aquesta cohesió i per a la 
recerca de la socialització. Diu que això no significa que no es col·labori amb la 
fiscalia. Pensa que el govern fa bé de reservar-se el dret d’emprendre mesures 
penals, però sempre de manera excepcional. 

Comenta que, en el moment processal en què es troba el cas, els fets no estan 
provats i, per tant, no és necessari que la Generalitat es personi. Pensa que cal 
deixar fer a la fiscalia. Ara bé, si després del judici la sentència ho confirma, diu 
que res no treu que la Generalitat pugui demanar la indemnització que li pertoqui. 

A més, creu que, en cas d’emprar recursos oferts pel dret penal, s’ha de fer 
sempre de manera proporcional i des d’una perspectiva social. Considera, doncs, 
que cal analitzar els perjudicis socials que poden comportar certes accions 
judicials. 

Proposa al govern de la Generalitat que, en supòsits generals, l’acusació 
particular la faci la fiscalia. Diu que el seu Grup és un gran defensor de la justícia i 
vol que la justícia arribi fins al final en tots els procediments oberts, també en el 
cas que ocupa la sessió. Recorda que, malauradament, de vegades alguns acords 
han impedit saber tota la veritat en massa ocasions. 

Diu que en aquesta Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i 
Seguretat i Prevenció se sent bastant dolgut per moltes coses que s’han dit, 
sobretot per determinades actituds per part d’alguns grups situats a la dreta 
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respecte de la taula de presidència i a l’esquerra respecte de la seva taula, ja que 
són grups que apel·len al decòrum constantment i que en aquesta sessió estan 
fent acusacions molt greus. Demana tant a la presidenta com a la secretària 
d’aquesta Comissió que constin en acta literalment determinades intervencions, 
perquè li sembla que hi ha coses que s’han dit en aquesta sessió que freguen el 
que seria un acte il·lícit. 

 
La Sra. Andrés diu que el seu Grup pensava abstenir-se, però que li ha arribat 

una proposició idèntica, presentada a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, perquè dos 
dels joves són veïns d’Arenys de Munt i dos de Barcelona, i, per tant, en 
coherència amb el que s’ha fet per part dels seus companys a l’altre Ajuntament, 
donarà suport a la proposició, entre d’altres coses pel que ha dit el Sr. Coronas que 
està sent investigat per la fiscalia i, en tot cas, la Generalitat tindrà ocasió, si així 
ho estima, de presentar-se, també perquè l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat i 
està en aquesta fase d’investigació. 

No vol manifestar incoherències entre els diferents grups municipals del seu 
partit a les diferents ciutats, i per això hi votarà a favor, per facilitar tota la gestió, 
amb el benentès que sempre hi ha una ocasió processal perquè la Generalitat es 
torni a presentar. 

 
El Sr. Fernández Díaz diu que pensava que el més sorprenent de tot era 

l’expressió de suport i confiança en la fiscalia per part d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, però després de la intervenció del Grup Socialista, en què expressa el 
seu suport a la retirada d’aquestes acusacions, en contra del que havia sigut 
l’actitud del mateix Partit Socialista a l’Ajuntament i quan ha governat Catalunya 
en moments similars, creu que únicament obeeix a una raó, i és que ara forma 
part del govern i vol impedir que, sigui quin sigui el tema, hi hagi una votació 
diferenciada entre els immediats socis de govern: el PSC i Barcelona en Comú. 

Respecte de la proposta de la CUP, més enllà de constatar que l’Ajuntament ja 
ha retirat 18 acusacions judicials i, entre aquestes, la relativa a aquest cas concret, 
considera que no deixa de ser una relativa sorpresa que es traslladi a aquesta 
Comissió, perquè no es parla de retirar les acusacions de l’Ajuntament, que ja s’ha 
produït, sinó que es tracta que sigui la Generalitat qui retiri les acusacions. El 
sorprèn que això ho demani la CUP i comenta si no seria més normal que la CUP 
s’adrecés al conseller de Justícia del govern de Catalunya, que és conseller de 
Justícia gràcies al suport de la CUP, i no als vots de l’Esperit Sant. Destaca que la 
CUP està negociant pressupostos i és el soci únic de Junts pel Sí, que pensa que es 
dividirà per les acusacions, perquè Esquerra Republicana de Catalunya hi dóna 
suport i Convergència dedueix que no. El sorprèn que, així i tot, Convergència i 
Esquerra comparteixin govern de la Generalitat. 

Anuncia que el Grup Popular hi votarà en contra, però diu que la CUP hauria de 
fer servir la seva influència i dir-li al conseller de Justícia que és conseller gràcies al 
seu vot i que retiri les acusacions. Considera que per part de Junts pel Sí és hora 
que es comencin a aclarir. Pregunta al Sr. Coronas què farà a partir d’ara, perquè 
hi ha votat a favor en aquesta sessió, i es pregunta si ERC també ho defensarà al 
Parlament de Catalunya. Demana, doncs, que els regidors d’Esquerra Republicana 
de Catalunya siguin coherents i conseqüents, ja que no es pot fer el numeret en 
aquesta Comissió amb la presència de les famílies, que ho estan passant 
malament. Demana que no es jugui amb la gent, i que si Esquerra hi creu, hi 
hauria de votar a favor a l’Ajuntament perquè també ho farà al Parlament, però diu 
que no hi votin a favor en aquesta sessió per rentar-se les mans d’allò que no 
saben si ni tan sols ho faran al Parlament.  

 
El Sr. Asens també invoca la coherència a què feia referència el Sr. Forn, però 

en sentit contrari, ja que diu que el govern hi ha de votar a favor, basant-se en els 
nous criteris de reorientació jurídica que va anunciar en el seu dia i que tenien a 
veure amb el fet que el govern entenia que com a regla no s’havia de personar en 
aquells assumptes en què la fiscalia ja actuava per no duplicar feina, perquè 
fiscalia defensa l’interès general, i, a més, en un context de reducció de despeses 
d’externalització dels serveis jurídics. Recorda que en el mandat anterior es van 
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gastar 9 milions d’euros en despatxos externs, i diu que el govern actual volia 
reduir l’externalització, sobretot en casos en què ja actua la fiscalia. 

Comenta que aquest tipus d’acusacions obeeixen més a una voluntat d’exhibir 
les pròpies conviccions ideològiques que a una qüestió d’eficàcia, i diu que té a 
veure amb una certa anomalia. El sorprèn que el Sr. Fernández Díaz en faci una 
defensa, però, en canvi, en altres ajuntaments o comunitats autònomes 
governades pel Partit Popular no es faci aquest ús. Parla del cas de Madrid, que 
quan estava governat pel PP no feia aquest tipus d’acusacions populars o 
particulars. 

En aquest sentit, reivindica que en anteriors etapes s’havia fet així, però que en 
l’etapa del PSC de Maragall no s’actuava d’aquesta manera. Comenta que 
Barcelona en Comú va retornar a aquell moment de normalitat, que és el que creu 
que hauria de fer la Generalitat, i està convençut que tard o d’hora la Generalitat 
acabarà amb aquesta anomalia, igual que els governs d’altres comunitats 
autònomes de l’Estat. 

 
El Sr. Garganté diu que els consells del PP i Ciutadans els llença a la paperera de 

la història. Pensa que aquests grups encara no han entès que votar per investir 
algú, sigui a Barcelona o a la Generalitat, no vol dir estar dins del govern. Afegeix 
que quan la CUP porta temes laborals aquests grups li diuen que no faci 
sindicalisme; que, quan la CUP porta temes de solidaritat amb companys 
detinguts, li diuen que no munti un bufet d’advocats. Conclou que al final sembla 
que la CUP no pot venir a fer res en aquesta sessió. 

Agraeix, en nom del grup Quatre Roses, el suport dels grups que hi votaran a 
favor. Reitera que és la proposició del grup Quatre Roses i que la CUP tan sols la 
trasllada, perquè les normes no deixen que sigui el mateix grup qui la presenti. 

Acaba informant que el dimarts 31 de maig a les 9 del matí hi ha una 
concentració davant la Ciutat de la Justícia perquè s’hi farà el judici. 

 
El Sr. Sierra recorda al Sr. Garganté que no ha dit que la CUP estigui al govern, 

sinó que, igual que a l’Ajuntament aquest grup tenia la clau per aprovar uns 
pressupostos, al Parlament, amb majoria absoluta, té a més l’obligació de fer la llei 
més important, que és la dels pressupostos. 

Comparteix amb el Sr. Coronas que caldria abaixar una mica el to i no 
estressar-se tant. Així mateix, recorda al regidor d’Esquerra Republicana de 
Catalunya que tant aquestes intervencions d’avui com moltes seves d’altres 
comissions estan sempre gravades i consten en acta. 

 
El Sr. Coronas saluda els pares dels nois que estan en aquest procés i expressa 

la solidaritat del seu Grup amb ells, perquè és conscient com a pare que segur que 
no ho estan passant gens bé. També lamenta que aquests pares hagin hagut de 
presenciar un espectacle com el que s’ha donat en aquesta sessió. 

A continuació, diu que el Sr. Fernández Díaz potser està acostumat a formar 
part durant molts anys d’un partit en què hi ha una instrucció vertical i tothom 
l’acata, però que Esquerra Republicana de Catalunya és un partit republicà. Creu 
que tant a la Sra. Capdevila com a ell mateix el que els ha motivat per aconseguir 
ser representants i servidors públics és voler canviar les coses, no estar durant 
dècades encarxofats en una cadira dient el que diu el que està a dalt. 

 
La Sra. Andrés li diu al Sr. Fernández Díaz que no comenci a fer interpretacions 

dels posicionaments del PSC, perquè en la intervenció anterior ho ha motivat i ho 
ha explicat. Demana una mica de respecte, tenint en compte que ella ha estat molt 
respectuosa amb algunes de les intervencions del Grup Popular i podria haver dit 
moltes coses que no ha dit. 

Espera que algú li traslladi al Sr. Puigdemont la defensa acèrrima que fa el PP a 
l’Ajuntament de l’actuació de la Generalitat quan es persona per acusar unes 
persones, ja que creu que estarà content que el màxim valedor de la Generalitat 
sigui el Partit Popular. 
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El Sr. Asens reitera que espera que aquesta iniciativa serveixi per acabar amb 
aquesta anomalia que no té parangó en cap altre lloc de l’Estat, ja que la 
Generalitat és l’única que té aquest criteri pel que fa a personar-se en les accions 
jurídiques. 

Finalment, també expressa la seva solidaritat amb els pares, ja que ha tingut 
oportunitat de parlar amb ells en diverses ocasions. 

 
El Sr. Garganté diu que, si algú té cap dubte que la CUP ha traslladat aquesta 

preocupació a Junts pel Sí, és que no coneix la CUP o es vol fer el beneit. 
 
El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Forn expressa el vot 

contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
el Sr. Fernández Díaz expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el 
vot favorable de la CUP. S’aprova. 

 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal C’s: 
 
10. Que el govern municipal ens faciliti el llistat d’entitats i associacions així com 

les quantitats rebudes en concepte de cooperació internacional i altres anàlegs. 
 
El Sr. Sierra demana que el govern li faciliti la llista d’entitats i associacions que 

hagi rebut, en concepte de cooperació internacional i altres anàlegs, alguna 
quantitat dinerària per part de l’Ajuntament. 

 
El Sr. Pisarello accepta el prec. Diu que té la llista dels projectes de la Direcció 

de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament amb càrrec al 
pressupost del 2015 i que, com que la té per escrit, la hi pot oferir al Sr. Sierra i a 
la resta de grups. 

 
El Sr. Sierra agraeix l’acceptació del prec. 
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
11. Que el govern municipal garanteixi que al Codi ètic i de comportament de la 

ciutat de Barcelona es reculli la protecció als drets humans, la igualtat, el respecte 
i la condemna a conductes violentes, així com d’altres valors ètics sota els quals 
els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament s’han de comportar. 

 
El Sr. Coronas explica que el prec és molt apropiat tal com ha anat la Comissió, 

perquè demana que el govern municipal garanteixi que al Codi ètic i de 
comportament de la ciutat de Barcelona es recullin la protecció als drets humans, 
la igualtat, el respecte i la condemna a conductes violentes, així com d’altres valors 
ètics sota els quals els regidors d’aquest Ajuntament s’han de comportar. 

Comenta que en aquesta sessió s’han escoltat algunes al·lusions en què s’ha dit 
«filoetarres» i «la Batasuna catalana» a la CUP. Explica que recentment s’han vist 
piulades desafortunades que s’han esborrat. Creu que el que s’ha dit en aquesta 
sessió quedarà registrat en una acta i que, per tant, això ja no s’esborrarà, 
malauradament pel que ho hagi dit. Conclou que tots prenen mal, perquè quan la 
ciutadania veu que alguns regidors actuen d’aquesta manera segurament pensa 
que tots els polítics són iguals. Ho troba, doncs, força decebedor. Diu que sempre li 
havia agradat emmirallar-se en regidors republicans que han fet grans coses a 
Barcelona, però remarca que l’espectacle d’aquesta sessió, el que s’està vivint les 
darreres setmanes i el que s’està veient d’altres representants polítics de fora de 
l’Ajuntament ha de fer que pensin molt seriosament què es diu i com es diu. Opina 
que es pot ser molt dur i crític en les intervencions, i que els regidors ho han de 
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ser i defensar aferrissadament les seves conviccions, però creu que la base del 
respecte no se la poden saltar, perquè així es fan mal a ells mateixos, a la política 
en general i al país. 

Per això presenta aquest prec, que tenia una intenció i que, tal com ha anat la 
Comissió, creu que queda bastant clara la necessitat que es tingui en compte això. 

 
El Sr. Asens accepta aquest prec. De fet, indica que ja es recullen en el punt 1, 

apartats a, b i c, de l’article 5, els conceptes i actituds del prec, ja que hi ha una 
condemna explícita de les conductes violentes en el projecte de Codi ètic, que està 
en tràmit. 

Expressa acord amb les paraules del Sr. Coronas, perquè pensa que hi ha 
expressions que a vegades poden ratllar les injúries; de fet, recorda que hi ha 
sentències al Tribunal Suprem que consideren que el qualificatiu de filoetarra és 
injuriós, o sigui, que hi podria haver sentències en seu judicial amb referència a 
aquest tipus de qualificatius. Per tant, pensa que cal intentar extremar els esforços 
per evitar aquests excessos verbals que a vegades poden ratllar o incórrer en un 
delicte. 

Finalment, aprofita per agrair a tots els grups l’esforç que han fet a l’hora 
d’enviar propostes al text de Codi ètic. Diu que s’hi està treballant i que s’està 
buscant una data per tornar-se a trobar amb tots els grups i acabar de discutir el 
text definitiu. 

 
El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec. Entén que és un tema que, a més 

de figurar en un paper, ha de formar part de la consciència de tots plegats, i creu 
que en aquesta sessió val la pena dir amb paraules altes i clares que hi ha coses 
que no es poden fer, hi ha coses que no es poden dir i que potser cal fer un «ja 
n’hi ha prou» en aquesta Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, i Seguretat i Prevenció. Vol que s’acabi amb la tibantor, les manques 
de respecte reiterades i les injúries. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
12. Quin és el capteniment de l’actual govern municipal sobre el compliment de 

la sentència que ordena l’enderroc de la caserna de bombers del Parc Joan Miró? 
Com pensa executar-la? Quines alternatives proposa per a la construcció d’una 
nova caserna de bombers a l’Eixample? 

 
El Sr. Forn vol saber el capteniment de l’actual govern municipal sobre el 

compliment de la sentència que ordena l’enderroc de la caserna de bombers del 
Parc Joan Miró, com es pensa executar i quines alternatives hi ha per a la 
construcció d’una nova caserna de bombers a l’Eixample.  

Recorda que això és fruit d’una resolució del TSJ a partir d’un recurs contenciós 
administratiu que declarava nul·la la concessió de la llicència de construcció per a 
la caserna de bombers. Comenta que és un tema que no és d’ara, sinó de fa tres o 
quatre anys llargs, i, per tant, vol conèixer la situació actual, atès que hi ha 
aquesta resolució clara que declara la nul·litat de la concessió de la llicència. 

 
El Sr. Recasens diu que l’enderroc del parc de bombers de Joan Miró que ordena 

la sentència esmentada s’ha de fer compatible amb la prestació essencial del 
servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, tal com recull la decisió 
judicial, que aprecia la necessitat de ponderar els interessos en joc i donar 
preponderància davant de tot l’interès general de tota la ciutadania, de manera 
destacada al conjunt de veïns en l’àrea d’influència del parc. 

Constata que aquest parc dóna servei a una àrea d’influència que va més enllà 
de l’Eixample i que inclou parts dels districtes de Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-
Sant Gervasi i Gràcia. Conclou que cal fer efectiva la construcció d’una nova i 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4159 
 

permanent caserna de bombers a l’Eixample. Explica que el 2006 es va signar un 
conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital Clínic i el Departament de 
Salut de la Generalitat en què l’Hospital Clínic es comprometia a executar i lliurar a 
l’Ajuntament els locals i espais destinats a la nova caserna de bombers. Diu que el 
Sr. Forn sap millor que ningú les dificultats i la complexitat d’aquest tema, ja que 
la sentència és de 2012. 

Explica que el govern va tenir coneixement de l’escrit que el Sr. Forn va fer al 
gener de 2015 en què preguntava a l’Hospital Clínic sobre l’estat de la qüestió, 
carta que l’hospital va respondre indicant que en el marc de les restriccions 
pressupostàries de la Generalitat aquest projecte havia quedat diferit i que no 
comptava amb dotació pressupostària.  

Comenta que el nou govern ha reprès la qüestió i, després de diverses reunions 
tècniques amb els serveis i actors implicats de l’Ajuntament, s’ha realitzat un 
requeriment a l’Hospital Clínic perquè doni compliment a les obligacions adquirides 
per conveni vigent i la seva addenda, en el marc del principi de lleialtat 
institucional i dels drets recíprocs de col·laboració entre administracions públiques. 

Diu que l’Ajuntament espera resposta a aquest nou requeriment i estudiarà les 
accions que cal emprendre en funció de la resposta de l’Hospital Clínic, tenint 
present la necessitat de donar compliment a la sentència judicial i el compromís de 
l’hospital referit en el conveni i alhora la necessitat d’assegurar la continuïtat 
d’aquest servei. 

 
El Sr. Forn entén que l’opció és tornar la caserna a l’hospital. Pregunta si és 

l’opció que el Sr. Recasens veu més viable, tenint en compte les dificultats per 
donar un emplaçament. 

 
El Sr. Recasens diu que la primera opció ha de ser la de pacta sunt servanda, ja 

que hi ha un conveni i s’ha de complir, i que si no es compleix, s’ha de dir per què 
no es compleix. Comenta que llavors hi haurà un incompliment de conveni i es 
prendran les accions oportunes. 

 
Es dóna per tractada. 
 
13. Quina és la previsió de convocatòria de noves places de GUB de reposició de 

les baixes i jubilacions efectives? Ha fet el govern municipal una avaluació i una 
previsió de les incidències i afectacions que la no convocatòria de places pot tenir 
en la qualitat del servei present i futura que presta aquest cos? 

 
El Sr. Forn vol conèixer la previsió de convocatòria de noves places de Guàrdia 

Urbana de reposició de les baixes i jubilacions efectives, i també vol saber si el 
govern municipal ha fet una avaluació i una previsió de les incidències i afectacions 
que la no-convocatòria de places pot tenir en la qualitat present i futura del servei. 

Diu que parla per notícies que té, com ara que hi haurà 185 baixes per jubilació, 
com es va dir en el Plenari anterior en la mesura de govern sobre noves 
incorporacions a l’Administració municipal. Comenta que el govern anuncia que no 
hi haurà convocatòria per al 2016, que s’està plantejant una convocatòria 
interadministrativa que havia d’estar tancada, però que no ho està. 

Vol saber, en cas que s’opti per la via interadministrativa, a quants agents 
afectaria i si, quan entrin en servei, la previsió és que pugui tenir alguna afectació 
tenint en compte que és una convocatòria molt més baixa de les que hi havia 
hagut fins a l’actualitat, just abans dels mesos d’estiu. 

 
El Sr. Badia remarca que en la pregunta s’apel·la al fet que la Guàrdia Urbana 

no té pes en el Pla de recursos humans, i diu que no és cert, ja que quan es parla 
d’oposicions es destaca que Guàrdia Urbana, Bombers, Parcs i Jardins i categories 
tècniques seran les essencials d’aquest dimensionament de recursos humans. Per 
tant, conclou que Guàrdia Urbana en l’àmbit de les oposicions serà primordial. 

Reconeix, però, que el Pla de dimensionament situa en el fet que en aquesta 
primera onada es farà una gran convocatòria de bosses, i afegeix que s’estan 
preveient 18 bosses. Per tant, indica que les oposicions s’han hagut de retardar. 
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En el cas de les oposicions, explica que es convocaran totes les oposicions de 
totes les jubilacions de la Guàrdia Urbana en aquest mandat, de manera que no hi 
haurà disminució de plantilla. Afegeix que es preveu que l’oposició vinculada al 
2016 s’uneixi amb la de 2017 i es produeixi a principis de 2017. 

Informa que per tal que els efectius que entrin a partir de maig i juny també 
entrin al maig i juny de 2017 el govern traurà una convocatòria interadministrativa 
d’unes 50 places. Conclou, doncs, que hi ha els efectius que estan entrant en 
aquests moments i hi haurà els efectius que entraran el 2017. 

Diu que, parlant de magnituds, aquestes 50 places són superiors a les 
jubilacions que es produiran el 2017 i el 2018. Indica que és una convocatòria 
interadministrativa en què el cos policial tindrà una dotació suficient. 

Finalment, destaca que el Pla director, que planteja una reestructuració de tot el 
cos, acaba de determinar amb més detall on s’aniran trobant noves necessitats 
que caldrà cobrir. 

 
El Sr. Forn expressa la preocupació, perquè considera que 50 places, encara que 

siguin per la via interadministrativa, que no entraran fins a l’any 2017 –tot i que 
dubta que sigui llavors–, són absolutament insuficients. Creu que el govern no ha 
jugat amb la previsió, que hauria estat de tornar a convocar no menys de 100 
places perquè puguin ser efectives el 2017. Destaca que de cara a l’estiu, que és 
quan es pateix més perquè hi ha menys servei a la Guàrdia Urbana, hi pot haver 
dificultats afegides a les que hi ha habitualment en un estiu normal a Barcelona. 

 
El Sr. Badia garanteix que les places seran efectives el 2017 i que 50 places 

voldrà dir que hi haurà més cos policial que el que hi va haver el 2015 i el 2016. 
Per tant, considera que no es pot dir que no és suficient quan 50 places significa 
tenir més agents al carrer. Pensa que això cal comparar-ho amb les jubilacions, i 
les jubilacions de 2017 i de 2018 són inferiors a aquesta convocatòria 
interadministrativa. 

Reitera que aquestes 50 places estaran llestes abans de l’estiu i que són un pas 
endavant en la dotació dels cossos policials de la ciutat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal C’s: 
 
14. En quin punt es troba la investigació de possibles irregularitats realitzades 

en l’Institut Municipal d’Informàtica i quines irregularitats s’han detectat fins a la 
data? 

 
El Sr. Sierra demana que el govern informi sobre les possibles irregularitats 

detectades en l’Institut Municipal d’Informàtica i també sobre la investigació que 
va anunciar l’Ajuntament als grups en un consell d’administració pel que fa a 
aquestes possibles irregularitats.  

 
El Sr. Pisarello comenta que l’Ajuntament va iniciar dues investigacions, una 

sobre les facturacions i una altra sobre la gestió. Explica que s’ha fet una feina 
força exhaustiva i rigorosa, però reconeix que ha costat trobar els pèrits capaços 
d’executar-les. Diu que fins i tot ha costat trobar l’assessorament a la Universitat 
de Barcelona. Indica que ja s’ha trobat l’únic pèrit expert en informàtica de 
l’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses, i s’està fent el peritatge. Confia 
que a l’estiu ja s’hagi acabat. No pot informar sobre les irregularitats que s’han 
trobat perquè l’objectiu de l’auditoria és identificar-les, i una indiscreció en aquest 
moment malmetria aquest objectiu. Es compromet, però, a informar 
exhaustivament els grups quan arribi el moment. 

 
El Sr. Sierra agraeix la resposta. Diu que, si aquest és realment un govern de 

canvi, cal un canvi real en la transparència i les investigacions de la gestió 
municipal. 
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Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
15. Quines mesures tenen previst implementar per tal d’evitar la massificació a 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel? 
 
La Sra. Capdevila diu que, com a usuària de la plaça Sant Miquel i del carrer 

Ramelleres, ha vist les últimes setmanes com cada dia es formaven llargues cues 
que tenien el seu origen a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel. 

Té coneixement per via sindical que aquestes cues es donen per les condicions 
de treball i la precarietat en mitjans tècnics i humans, i per això pregunta al 
govern quines mesures té previst implementar per tal d’evitar la massificació a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel i del carrer Ramelleres. 

 
El Sr. Asens comparteix la preocupació de la regidora. Comenta que el govern 

està a les portes de presentar un programa de millora que servirà per avançar en 
aquest i altres reptes relacionats amb la participació ciutadana i en relació amb les 
oficines. Explica que una de les causes de les afectacions té a veure amb la 
modificació de l’aplicació informàtica per a la gestió del padró, que està motivada 
pels canvis legislatius en aquesta matèria, que han suposat que alguns tràmits 
requereixin un temps superior a l’emprat anteriorment. 

Assenyala també que abril i maig són mesos d’alta activitat per les campanyes 
de beques de l’estiu, viatges de la gent gran i la campanya d’impostos, però diu 
que properament el govern presentarà aquest programa de millora perquè això no 
es repeteixi. 

 
La Sra. Capdevila diu que ho celebraria, perquè això afecta sobretot els 

ciutadans que han d’anar a fer tràmits, i si hi ha èpoques de l’any en què 
coincideixen una sèrie de qüestions, doncs, considera que és relativament fàcil 
ampliar el personal en aquest període de temps. 

 
El Sr. Asens afegeix que el problema de Sant Miquel no és aïllat, sinó que té a 

veure amb la resta de les OAC, que estan col·lapsades i pràcticament cada dia han 
de penjar un cartell a mig matí per informar que ja no poden atendre més 
ciutadans perquè han donat números per a tot el dia. Indica que, malgrat aquesta 
afluència, tots els ciutadans que s’han adreçat a Sant Miquel han estat atesos. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
16. Com està el projecte per fer públics, accessibles per internet i en la mesura 

del possible en dades obertes, els continguts dels informes i estudis encarregats 
per l’Ajuntament de Barcelona? 

 
La Sra. Andrés recorda que al desembre de 2015 el seu Grup va demanar al 

govern en un prec en aquesta Comissió que a partir de 2016 es comencessin a fer 
públics i accessibles per Internet, en la mesura del possible amb dades obertes, els 
continguts dels informes i estudis encarregats per l’Ajuntament. Diu que el govern 
va acceptar el prec i va dir que ho faria d’aquesta manera tenint en compte les 
limitacions que la llei imposa i que salvarien tots els continguts possibles, 
preservant les dades de caràcter personal, qüestions que afecten la seguretat, els 
litigis que pugui tenir l’Ajuntament o qüestions de propietat intel·lectual o 
industrial. 

Comenta que al web hi ha la relació d’informes, però només amb l’import i el 
títol, i destaca que encara no consta aquesta informació mínima sobre el contingut. 
Demana que s’aclareixi si és una qüestió tecnològica o hi ha algun impediment. 
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El Sr. Llinares diu que el punt de partida de la pregunta és la situació que 
s’arrossega, que consisteix en el fet que els informes encarregats per les àrees de 
l’Ajuntament s’han recollit habitualment d’una manera manual per part dels serveis 
tècnics de la Gerència de Recursos, que els llista trimestralment, detallant el sector 
o districte que ha encarregat l’informe o l’estudi, el número d’expedient i l’objecte 
d’aquest estudi, el cost econòmic i l’adjudicatari. Indica que aquesta llista es 
publica en el Portal de Transparència al web de l’Ajuntament en l’apartat de Gestió 
Econòmica Administrativa i al Registre d’Estudis i Informes. 

Comenta que els treballs de mecanització i accés directe d’Internet formen part 
del programa tecnològic d’Administració electrònica i en particular del subprograma 
d’expedient electrònic que l’IMI integra dins del seu Pla d’actuació 2016-2019 i que 
està alineat amb la implementació tant del prec com dels requeriments previstos 
per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Assenyala que, per no subordinar l’acord adoptat al desembre de 2015 a uns 
terminis d’execució que seran llargs, s’està treballant per a una solució provisional 
que faci de pont i que permeti l’accés, consulta i publicació dels informes i estudis, 
que espera que estigui llest l’últim trimestre de 2016. Comenta que aquest treball 
també està encarregat a l’IMI. 

Finalment, indica que, en aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Oficina de 
Transparència pot i té l’obligació de facilitar l’accés i consulta dels informes i dels 
estudis si són demanats per qualsevol interessat. 

 
La Sra. Andrés agraeix la resposta del Sr. Llinares, que creu que és molt clara i 

ja indica que la ciutadania podrà consultar el contingut d’aquests informes i que les 
raons han estat tècniques. 

 
Es dóna per tractada. 
 
17. Quin és l’estat de desenvolupament del pla “Barcelona, ciutat refugi” encetat 

al setembre de 2015 i del procés participatiu de la ciutadania al mateix a través del 
web ciutatrefugi.barcelona del portal municipal barcelona.cat? 

 
La Sra. Andrés pregunta quin és l’estat de desenvolupament del pla «Barcelona, 

ciutat refugi» encetat al setembre de 2015 i del procés participatiu de la ciutadania 
en aquest a través del web ciutatrefugi.barcelona del portal municipal 
barcelona.cat. 

És conscient que en dos minuts és impossible conèixer-ne el detall, però sí que 
vol saber l’estat del projecte. 

 
El Sr. Calbó indica que el pla «Barcelona, ciutat refugi» s’ha desenvolupat en 

tres eixos: el reforç dels serveis d’acollida de la ciutat, a través del SAIER i amb la 
generació d’un pla complementari a l’estatal que pugui acollir les persones que s’hi 
queden al marge; el Pla de sensibilització de ciutadania i participació, i la projecció 
internacional per incidir en la voluntat de Barcelona de ser ciutat d’acollida davant 
de les institucions estatal, europea i internacional. 

Pel que fa a l’acollida de persones refugiades a la ciutat, informa que es continua 
treballant amb les entitats gestores per coordinar i reforçar la seva atenció. 
Afegeix que l’Ajuntament està fent un seguiment coordinat de les actuacions en 
matèria de refugi i la seva implicació al territori. Aclareix que es tracta de refugiats 
allotjats a la Casa Bloc i altres pisos de la ciutat. Indica que s’ha posat en marxa el 
Programa d’atenció complementària propi per donar atenció a les persones 
refugiades que ja són a Barcelona i que han quedat excloses del programa estatal. 
Explica que s’han habilitat 27 places en 5 pisos, que a finals de mes estaran 
completes i se’n crearan 50 més i, per tant, hi haurà 77 places en total que 
donaran servei a 150 persones per any, fet que és un nombre considerable tenint 
en compte les places de què disposa la xarxa estatal. 

En relació amb la participació de la ciutadania a través del web, anuncia que 
donarà les darreres dades disponibles. Explica que, des que es va posar el web en 
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marxa a finals de febrer, 3.320 persones s’han subscrit al butlletí mensual i 501 
s’han inscrit per fer voluntariat. Afegeix que s’ha desenvolupat un cicle de xerrades 
presencials per a aquests voluntaris en col·laboració amb la Federació Catalana de 
Voluntariat Social per orientar-los sobre les possibilitats de col·laborar. Comenta 
que també s’ha encetat un programa d’informació en els districtes, en què 
s’explica el pla, que s’han començat les sessions a Sant Andreu i properament es 
faran a Horta i a Gràcia. Indica que, de moment i mentre el govern central no 
compleixi els seus compromisos d’acollida de les persones refugiades, s’estan 
canalitzant les voluntats d’ajuda en benefici de la ciutat, és a dir, cap a les entitats 
i col·lectius vulnerables. 

Finalment, vol deixar clar que el fet que l’Estat no compleixi els seus 
compromisos no vol dir que no hi hagi persones refugiades i necessitades de 
protecció internacional a la ciutat, sinó que n’hi ha cada cop més. Explica que de 
gener a abril de 2016 el SAIER va atendre 836 persones, un 35% més que durant 
el mateix període de l’any anterior. 

 
La Sra. Andrés agraeix la resposta del Sr. Calbó i diu que, arran de la resposta i 

la informació facilitada, trobaria interessant que es pogués canalitzar i fer pública 
aquesta informació, perquè és un projecte interessant per a la ciutadania i 
l’Ajuntament. Demana poder fer un seguiment del que està passant amb aquest 
tema, més enllà de formular preguntes. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
18. El tercer Tinent d’Alcaldia va participar en la manifestació que es va celebrar 

el passat dissabte 7 de maig de 2016 sota el lema “Per les llibertats, avancem. 
Que cap tribunal ens faci callar”, i quin és el parer del govern municipal sobre les 
raons que avalarien aquesta convocatòria pública? 

 
La Sra. Esteller explica que el 7 de maig es va produir una manifestació sota el 

lema «Per les llibertats, avancem. Que cap tribunal ens faci callar», que tenia 
l’objectiu de donar suport als càrrecs electes que investiga el Tribunal 
Constitucional arran de donar suport a la declaració de desconnexió anul·lada per 
aquest mateix tribunal. 

Vol saber, doncs, quines són les raons per les quals el tercer tinent d’alcalde hi 
va participar, tenint en compte que quan ell participa en una manifestació o on 
sigui representa tot l’Ajuntament, i en aquest cas estava avalant una 
desobediència, que no és un dret de desobediència civil, sinó la desobediència, 
amb les seves conseqüències. 

 
El Sr. Asens explica que les raons tenen a veure amb la posició del govern i del 

Ple de l’Ajuntament, quan el 9 de novembre va votar de manera majoritària donar 
suport als regidors i als alcaldes encausats per expressar la seva opinió, no pel 
Tribunal Constitucional, com deia erròniament la Sra. Esteller, sinó per l’Audiència 
Nacional. Reconeix que té a veure amb una sentència anterior del Tribunal 
Constitucional, però aclareix que la investigació la porta l’Audiència Nacional. 

Manifesta que no està d’acord amb la resolució aprovada en el Parlament, però 
tampoc no està d’acord amb el fet que els que expressen estar d’acord amb el 
contingut d’aquesta resolució puguin ser encausats, ja que opinar no hauria de ser 
un delicte. Entén, doncs, que és un atac greu a la llibertat d’expressió i ideològica, 
que són pilars fonamentals d’un sistema democràtic i per això en el seu dia 
Barcelona en Comú va votar en el Ple de l’Ajuntament aquella resolució, i en 
coherència ell mateix va participar en aquesta manifestació, però aclareix que a 
títol personal. 

 
La Sra. Esteller diu que el Sr. Asens no pot actuar a títol personal perquè és el 

tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament i quan assisteix a un acte representa 
l’Ajuntament i la ciutadania. 
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Afegeix que opinar no és un delicte, sinó desobeir, i en aquest cas es fa d’una 
resolució anul·lada pel Tribunal Constitucional amb unes conseqüències, i 
l’Audiència investiga, ja que hi ha separació de poders. Indica que l’estat de dret 
que situa el Sr. Asens en el seu lloc de la taula i li permet ser membre del govern 
és el mateix que té unes normes que el Sr. Asens ha de respectar i no pot donar 
suport a qui les està vulnerant i apel·la a la democràcia i la desobediència, perquè 
no existeix la democràcia a la carta, és a dir, acceptar només les normes o 
sentències que a un li agraden i rebutjar la resta. Afirma que això no és ser 
demòcrata, sinó vulnerar els principis i els pilars bàsics de la democràcia, que és el 
que el govern diu que vol representar, i el Sr. Asens la representa, però no la pot 
utilitzar només en la seva conveniència. 

Destaca que ha quedat pendent una resposta del Sr. Asens. Pregunta si el tercer 
tinent d’alcalde va assistir a alguna manifestació en contra dels atemptats d’ETA o 
en la defensa de les víctimes d’aquesta banda terrorista. 

 
El Sr. Asens diu que sembla que la Sra. Esteller el vulgui sotmetre a un judici. 

Remarca que a títol personal sí que pot participar en les activitats polítiques que 
cregui convenient. Assenyala que el fet de tenir un càrrec públic no anul·la els seus 
drets polítics, i igual que pot expressar-se en un article d’opinió, pot participar en 
una concentració o una manifestació. Remarca, però, que la seva opinió en aquest 
cas coincideix amb la del govern. Recorda que aquest debat ja es va tenir el 9 de 
novembre, i destaca que no era només l’opinió del govern, sinó també de la 
majoria del Ple de l’Ajuntament. Diu que no es tracta de desobediència, sinó que el 
govern entén que és un disbarat jurídic el que s’ha produït. Reitera que no ho diu 
només el govern, sinó també les associacions de jutges i d’advocats i els mateixos 
magistrats de l’Audiència Nacional. Recorda que a l’Audiència Nacional els 
magistrats, a excepció del magistrat Ismael Moreno, que és el mateix dels 
titellaires, han dit clarament que es tracten posicionaments polítics en el marc de 
la llibertat ideològica i d’expressió. Conclou, doncs, que defensa la mateixa opinió 
que els magistrats de l’Audiència Nacional. 

 
Es dóna per tractada. 
 
19. Quines actuacions i posicionaments del govern municipal té previst rectificar 

o modular en relació als diferents departaments des de la seva constitució amb la 
previsió de nou cartipàs municipal? 

 
El Sr. Fernández Díaz diu que, ara que el Partit Socialista, després d’una 

meritòria perseverança d’un any, ha ratificat l’acord amb les seves bases per 
incorporar-se al govern i també ho va fer ahir Barcelona en Comú, al Grup Popular 
li agradaria conèixer quines actuacions i posicionaments té previstos rectificar o 
modular el govern municipal en relació amb els diferents departaments i en les 
qüestions fonamentals en decisions estratègiques de ciutat. 

 
El Sr. Pisarello diu que el govern no rectificarà cap posició ni cap actuació, sinó 

que mantindrà totes les polítiques de canvi que ha engegat durant aquest mandat. 
Explica que la intenció amb aquest acord no és canviar aquestes polítiques de 
canvi, sinó enriquir-les en benefici de la ciutadania i posant les seves necessitats 
per davant, per tant, fer-ho no tan sols amb els nous regidors del PSC que 
s’incorporen al govern, sinó també amb els regidors de les altres forces polítiques, 
principalment les d’esquerra, que han acompanyat el govern amb totes les 
polítiques de canvi engegades durant aquest any. Conclou que el tema va de donar 
més força i intensificar això, i, per tant, de donar alguns maldecaps més al PP. 

 
El Sr. Fernández Díaz diu que tant de bo els maldecaps fossin per al Partit 

Popular, ja que el problema és que els que pateixen amb aquests maldecaps són 
els barcelonins. Constata que s’ha signat un acord de govern, però diu que encara 
no se sap quins són els continguts de ciutat d’aquest acord. Indica que l’únic que 
se sap és el repartiment de càrrecs i responsabilitats municipals que s’ha avançat 
als mitjans de comunicació. Troba important que el Sr. Pisarello hagi dit que el 
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govern no modificarà ni rectificarà cap política tirada endavant que hagi engegat 
l’alcaldessa Colau en aquest primer any de mandat. Pregunta, doncs, si no 
s’enderrocarà Can Vies; si el govern no deixarà sense efecte l’acord que 
l’Ajuntament se sumi al procés independentista i a les resolucions del Parlament 
que a instàncies de la CUP va ser aprovat per l’Ajuntament; si el govern no 
rectificarà decisions vinculades a l’activitat econòmica de Barcelona i les 
moratòries, que en el seu moment el PSC havia criticat; si el govern no rectificarà 
el seu rebuig a la cobertura de la Ronda de Dalt; si el govern no rebutjarà la seva 
pretensió de modificar les ordenances municipals en els termes que Barcelona en 
Comú ha avançat i que compten amb el rebuig del mateix PSC.  

Pensa que és bo saber que el govern continuarà fent exactament el mateix, que 
farà les mateixes polítiques i que no modularà ni un sol aspecte les polítiques 
d’Ada Colau, ni tan sols aquelles que ha criticat el PSC. 

Desitja que aquest acord tingui la seva oportunitat de debat en el proper Ple 
municipal o en un Ple extraordinari. Finalment, vol saber si aquest acord 
endarrerirà encara més l’aprovació del Pla d’actuació municipal, el Pla d’inversions 
municipals i els plans d’actuació de districte. 

 
El Sr. Pisarello informa que hi ha un document de 112 mesures programàtiques 

concretes, en 24 pàgines, en què es fa públic quins són aquests acords i que tenen 
a veure amb moltes coses que ja s’han fet a l’Ajuntament. Reconeix que caldrà 
modular les que s’han anat modulat al llarg d’aquest any, ja que les polítiques que 
s’han fet a la ciutat aquest any no són les de Barcelona en Comú, sinó que el seu 
Grup ha hagut de pactar moltes polítiques amb ERC, la CUP, el PSC, etc. Conclou 
que això és el que es continuarà fent, i diu que el govern estarà obert a totes les 
propostes que es puguin fer, fins i tot d’altres partits, si posen per davant les 
necessitats dels barcelonins. 

 
Comenta que la soledat creixent del Partit Popular indica que a la ciutat no és el 

Partit Popular qui genera l’entusiasme a la ciutadania. Diu que en termes 
democràtics el govern se sent recolzat per continuar tirant endavant aquests 
projectes de transformació, i com més grans siguin els suports millor per a tots els 
barcelonins. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
20. Sol·licitem conèixer per què el Govern de la ciutat, que va publicitar per 

exemple les campanyes “Je suis Charlie” i “Tots som titellaires” en defensa de la 
llibertat d’expressió, ha decidit cedir i autocensurar-se, tapant el poema “4 polis” 
de Charles Bukowski que s’exhibia a l’exposició “Versos a peu de carrer” per la 
protesta de cinc sindicats de la Policia Nacional espanyola. 

 
El Sr. Garganté explica que durant la Setmana de la Poesia es va fer una 

exposició anomenada «Versos a peu de carrer», en què s’exhibien poemes, entre 
els quals un de Charles Bukowski que es diu «4 polis», que llegeix: «Gossos vigilen 
els murs mentre el submarí se’n va ràpidament en orris. Estic en una cafeteria 
amb 32 cares de cartró, la majoria inexpressives. 4 polis d’aspecte impecable 
estan asseguts en una taula mirant-me. Suposo que jo no tinc tan bona pinta als 
seus ulls. Per què no enviem aquests nois a morir en alguna guerra? Les seves 
mares no haurien plorat més de deu minuts.» 

Comenta que sembla que l’Ajuntament va decidir tapar aquest poema el 
divendres 13 de maig perquè, segons va argumentar, no era encertat. Indica que 
hi va haver queixes de 5 sindicats, que en el seu comunicat deien: «Como policías 
que somos sabemos lo que está bien y lo que no. El blanco y el negro que nuestra 
experiencia profesional imprime en nuestra alma policial nos hace ser daltónicos 
con los distintos matices de tonalidades grisáceas en los que se mueven este tipo 
de políticos, pero como este es un escrito de policías vamos a hablar con la 
contundencia moral que nos otorga el hecho de dedicar nuestra vida a proteger a 
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todos y cada uno de los ciudadanos de España, incluidos aquellos que no quieren 
pertenecer a ella.» Indica que al final aquest comunicat acaba dient: «Sí, es 
verdad, a veces morimos en guerras, y cuando sucede no solo nuestras madres, 
sino todos y cada uno de los españoles lloran nuestra muerte.» 

Tenint en compte que aquest govern ha donat suport a campanyes com ara «Je 
suis Charlie» o «Tots som titellaires», en defensa de la llibertat d’expressió, vol 
saber com és que l’Ajuntament sembla que ha decidit cedir i autocensurar-se 
tapant el poema de «4 polis» de Charles Bukowski. 

 
El Sr. Asens agraeix el benefici del dubte quan el regidor de la CUP diu 

«sembla». No està d’acord amb la formulació tal com la planteja el Sr. Garganté 
perquè no hi ha hagut cap censura, sinó que hi ha hagut una ordre de canvi 
d’ubicació del poema, que forma part d’una exposició itinerant i que actualment és 
a Nou Barris, amb el poema inclòs. 

Aclareix que el govern pensava que la ubicació, com va comentar la delegada 
del Govern, era inadequada. Està d’acord amb el Sr. Garganté que el poema no té 
un contingut ofensiu cap a la Policia Nacional o els Mossos, perquè és un poema 
que, de fet, fa referència a la policia de Nova York i s’ha d’interpretar en el context 
en què va ser escrit, als anys 90, pel poeta. Per tant, considera que, si és ofensiu 
cap a algú, és cap a la policia de Nova York. Però entén que podria ser mal 
interpretat pel fet de la proximitat amb la comissaria. Comenta que el Sr. Carlos 
Zanón, poeta i novel·lista barceloní, comissionat d’aquesta exposició, va triar el lloc 
perquè era davant de l’Auditori de Sant Martí, on es fan els recitals de poesia, però 
no es va adonar que era tan pròxim a la comissaria.  

Conclou, doncs, que per intentar no ferir sensibilitats, podent estar el poema a 
un altre lloc i que no s’interpretés com una voluntat d’ofensa, el govern va 
entendre que era raonable la petició de la Delegació del Govern, que era només de 
canvi d’ubicació. Remarca que no hi ha hagut cap censura perquè el poema 
segueix formant part d’aquesta exposició. 

 
El Sr. Garganté entén que la delegada del Govern fa la queixa corresponent i el 

govern decideix fer el canvi d’ubicació, malgrat que el poema parla de la policia de 
Nova York. Considera, doncs, que en part el govern s’ha autocensurat movent-lo 
de lloc.  

Demana confirmació sobre el fet que el poema, efectivament, no s’ha tapat en 
cap cas. Aclareix que ho pregunta perquè els mitjans han comentat que s’ha tapat, 
però que si el govern diu que no s’ha tapat, li sembla perfecte, i espera que no 
apareguin imatges en què s’hagi tapat. 

Pel que fa al fet de no ferir sensibilitats de ningú, li sembla complicat en el món 
actual. 

 
El Sr. Asens explica que la voluntat és, en la mesura del possible, si es pot, no 

ferir les sensibilitats de ningú, igual que, si la Sra. Esperanza Aguirre posa un 
poema referit als comunistes de forma despectiva davant la seu del Partit 
Comunista de Madrid, entén que potser els membres del partit es podrien sentir 
ofesos, o potser no. 

En aquest sentit, creu que era una mala ubicació, tal com deia la delegada del 
Govern, tot i que pensa que no té un contingut ofensiu, però en el moment en què 
algú expressa que hi ha agents que s’han sentit ofesos, diu que el govern no va 
tenir inconvenient a canviar-lo de lloc i dur-lo a Nou Barris.  

 
Es dóna per tractada. 
 
21. Sol·licitem conèixer la intenció de l’actual govern en relació a revocar tots 

els títols, premis i/o medalles atorgats per l’Ajuntament franquista des de gener de 
1939 fins a abril de 1979 entenent que dits honors no pertanyen a qui van ser 
concedits i han de ser retornats al poble de Barcelona. Així mateix sol·licitem 
conèixer si un cop revocats aquests títols, premis i/o medalles s’informarà a 
Fiscalia sol·licitant que actuï contra la venda d’aquests honors que han de ser 
retornats en primer terme al Consistori. 
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El Sr. Garganté explica que, segons ha pogut conèixer, en una pàgina web de 

venda de material de col·leccionista es ven una medalla de plata que l’Ajuntament 
va entregar, tal com diu el web, «a los barceloneses que se alzaron el 18 de julio 
de 1936», i diu que el web afegeix que això es va acordar en sessió plenària de 
l’Ajuntament del 28 de juny de 1951, cosa que es veu en la imatge del web que ha 
adjuntat en presentar la pregunta. 

Vol saber quina és la intenció del govern actual pel que fa a revocar tots els 
títols, premis i medalles atorgats per l’Ajuntament franquista des de gener de 1939 
fins a abril de 1979, entenent que aquests honors no pertanyen a qui van ser 
concedits, i demana, si un cop revocats aquests títols, premis i medalles, 
s’informarà fiscalia sol·licitant que actuï contra la venda d’aquest tipus d’honors. 

 
El Sr. Pisarello informa que el govern no ha dubtat a retirar medalles quan les 

persones corresponents no en són mereixedores, com s’ha fet en el cas de Cristina 
de Borbó i de Jordi Pujol. Però li sembla que el criteri temporal de revisió de les 
medalles no és un criteri que permeti assolir una situació desitjable. Comenta que 
durant el temps que esmentava el Sr. Garganté es van lliurar 638 medalles. 
Remarca que hi ha moltes distincions diferents. Explica que durant aquest període 
es van distingir homes conspicus del règim franquista, però també van rebre 
medalles Joan Miró, l’actor Enric Borràs, l’oftalmòleg Dr. Arruga, el Dr. Pedro Pons, 
etc. Conclou, doncs, que aquí el criteri temporal no serveix. Indica que 
l’Ajuntament no té intenció de fer cap depuració en aquest sentit, però diu que si 
hi ha situacions singulars que ho justifiquin això es pot plantejar. 

Comunica que, amb motiu dels 40 anys de la massacre de Vitòria, el govern 
iniciarà la tramitació per la discussió de la retirada dels honors aconseguits a la 
ciutat, per exemple, al Sr. Rodolfo Martín Villa, amb motiu de les responsabilitats 
documentades que va tenir en aquella època i per la negativa a respondre davant 
la justícia per aquella matança. 

Pel que fa a la petició d’instar fiscalia a actuar contra la comercialització de 
distincions, comenta que aquests fets són difícils de qualificar com a il·lícit penal, 
però diu que comercialitzar la distinció podria donar peu a iniciar un expedient per 
retirar-la. 

 
El Sr. Garganté explica que a l’Ajuntament de Bilbao ha succeït una cosa similar 

i diu que allà han presentat una denúncia perquè aquests webs no puguin vendre 
aquest material. 

En relació amb la negativa del govern de retirar indiscriminadament els 638 
honors, té clar que totes aquestes medalles, honors o títols van ser sota un règim 
feixista i, per molt bona voluntat amb què es vegin alguns dels premis, no deixen 
d’estar sota un règim feixista. Pensa que si es vol avançar cal netejar primer el 
passat feixista que ha patit el poble de Catalunya. 

Sol·licita que, en la mesura del possible, es facin les actuacions per intentar que 
aquesta medalla retorni a l’Ajuntament i no sigui venuda com passa actualment. 

 
El Sr. Pisarello no comparteix el criteri i diu que l’Ajuntament tan sols actuarà 

amb peticions de retirades d’honor concretes, fetes per ciutadans o per regidors 
que ho sol·licitin. Afegeix que, quan el comissionat ho consideri oportú, també 
proposarà la retirada d’honor o medalla. Destaca que caldrà justificar-ho cas per 
cas. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal C’s: 
 
22. Es requereix al Govern municipal que informi sobre l’estat d’execució del 

prec acceptat a la Comissió de gener amb el contingut següent: Que el govern 
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municipal prengui les mesures necessàries per tractar d’evitar que els porcs 
senglars ocasionin problemes de seguretat a les persones i béns de Barcelona. 

 
El Sr. Sierra explica que és el seguiment d’un prec que el govern va acceptar en 

la sessió de gener de 2016 d’aquesta Comissió, en què Ciutadans demanava que el 
govern prengués les mesures necessàries per tractar d’evitar els problemes dels 
porcs senglars ocasionats en els districtes al costat del Parc de Collserola. 

 
El Sr. Pisarello continua sense entendre per què el Sr. Sierra porta aquest tipus 

de qüestions a una Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció en comptes de tractar-les amb els temes de medi ambient o 
allà on hi ha les persones responsables. 

Explica que al gener l’Ajuntament va sol·licitar una reunió amb la Generalitat i el 
Consorci del Parc de Collserola, que el 15 d’abril es va presentar el Pla estratègic 
de gestió de la població del porc senglar a Collserola, que preveu reduir en pocs 
anys la població i actuar-hi mitjançant batudes, activant les mesures preventives 
als municipis. Comenta que és especialment important la sensibilització perquè la 
gent no els doni menjar, que és una mesura valorada pels experts com a molt 
efectiva a mitjà termini, i que es duran a terme totes les mesures que calgui amb 
altres administracions i amb implicació de la Guàrdia Urbana quan sigui 
convenient.  

 
El Sr. Sierra conclou que el govern no ha fet res i que desconeix absolutament 

els problemes que aquests animals ocasionen als veïns de Sarrià mateix, d’on el 
Sr. Pisarello és regidor. Creu que aquests problemes són de seguretat, tant vial 
com en les persones. 

Comenta que el 29 d’abril la Diputació signa i impulsa un projecte en què 
participen els municipis de Terrassa, Sant Cugat, Matadepera i Vacarisses 
juntament amb la Diputació i la Universitat de Barcelona. Informa que no veu que 
l’Ajuntament participi en aquest projecte ni que el govern hagi fet res, sinó agafar-
s’ho a broma i dir que és un problema d’ecologia. Reitera que és un problema de 
seguretat greu, i es pregunta què dirà el Sr. Pisarello quan un motorista sigui 
atropellat per un porc senglar, si proposarà portar-ho a Parcs i Jardins. Demana 
que el govern faci alguna cosa, perquè és un problema greu i el Sr. Pisarello, com 
a regidor de Sarrià-Sant Gervasi, hauria d’estar sensibilitzat. 

 
El Sr. Pisarello respon que per l’Ajuntament les qüestions d’ecologia són serioses 

i que hi ha una tinència d’alcaldia que és d’ecologia, de manera que no és una 
qüestió secundària. Aclareix que, malgrat tot, hi ha espais per discutir segons 
quins temes. Més enllà de la seva experiència com a regidor de Sarrià-Sant 
Gervasi, on s’ha reunit amb veïns de la zona de muntanya i coneix bé la 
problemàtica, diu que això ho porta específicament la gent de medi ambient, que 
és la que ha presentat el Pla estratègic de gestió del porc senglar a Collserola. Diu 
que si el Sr. Sierra vol tenir una discussió més àmplia sobre quina és la política del 
govern ho hauria de fer allà. Ironitza que no sap si el Sr. Sierra demanarà que es 
facin servir les Unitats de Suport Policial per entomar el tema dels porcs senglars. 

 
La presidenta aclareix que s’ha acceptat aquesta iniciativa perquè s’enfocava des 

de la perspectiva del paper que hi jugava la Guàrdia Urbana, de manera que 
estava ben formulada perquè fos tractada a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció més enllà del fet que el tema més 
de fons depengui d’una altra àrea. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
23. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició següent, aprova en la sessió de 23 de març de 
2016: La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
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Prevenció acorda instar al govern municipal a que en el marc del Pla Director de la 
Guàrdia Urbana que s’està elaborant, es mantingui la Unitat de Suport Policial. 

 
(Tractat conjuntament amb el punt 5 de l’ordre del dia.) 
 
Es dóna per tractada. 
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaració Institucional 
 
24. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Primer.- Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre 
els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda 
com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació: “Els 
arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són 
gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el 
significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la 
transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius 
juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la 
constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als 
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, 
protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.” Segon.- Que 
l’Ajuntament de Barcelona reconeix: - el caràcter únic dels arxius com a fidels 
testimonis de les activitats administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex 
de l’evolució de les societats; - el caràcter essencial dels arxius per a garantir una 
gestió eficaç, responsable i transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, 
assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el 
present i preparar el futur; - la diversitat dels arxius per deixar constància del 
conjunt d’activitats de la humanitat; - la multiplicitat de suports en els quals han 
estat produïts i conservats els documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual 
i d’altres de qualsevol naturalesa; - el paper dels arxivers els quals, com a 
professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat 
en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els 
seleccionen i els preserven per al seu ús; - la responsabilitat de tots –ciutadans, 
gestors i responsables públics, propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i 
arxivers i altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius; 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Barcelona es compromet a treballar conjuntament 
per tal que: - S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria 
d’arxius; - la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots 
els organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el 
transcurs de les seves activitats; - es dotin els arxius amb els recursos adequats 
que n’assegurin la correcta administració, amb previsió de contractació de 
professionals degudament qualificats; - els arxius siguin gestionats i preservats en 
les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat 
i el seu ús; - els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis 
pertinents i els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris; 
- els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable. Quart.- 
Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes 
per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics 
de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de 
documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit 
públic com privat. Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Associació Arxivers 
Gestors de Documents de Catalunya. 

 
S’aprova per unanimitat aquesta Declaració Institucional que ha estat llegida pel 

regidor Sr. Badia. 
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No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
13.15 h. 
 

 
Acta de la sessió extraordinària de 31 de maig de 2016, aprovada el 22 de 
juny de 2016 
 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  31 de maig de  
2016, s’hi reuneix la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens 
Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, Joaquim Forn i 
Chiariello, Jordi Martí i Galbis, Francisco Sierra López, Trini Capdevila i Burniol, 
Jordi Coronas i Martorell, Ángeles Esteller Ruedas, Josep Garganté i Closa, assistits 
per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 
secretari general, i certifica. 

 
També hi són presents les Imes. Sres. Montserrat Ballarín Espuña, Carina Mejías 

Sánchez i l’Im. Sr. Alberto Fernández Díaz. 
 
Excusen la seva assistència la Ima. Sra. Sònia Recasens Alsina, i l’Im. Sr. 

Santiago Alonso Beltrán. 
 
S’obre la sessió a les 17.05 hores. 
 
Compareixença del Govern municipal 
 
Única. Que comparegui el responsable del Govern municipal per respondre sobre 

els fets denunciats als mitjans de comunicació en relació amb el comportament del 
regidor Jaume Asens i Llodrà respecte a l’incident succeït el passat dimarts 17 de 
maig de 2016 al Port Vell, entre un venedor ambulant i tres agents de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona. 

 
La Sra. Vila comença la sessió extraordinària recordant que s’han determinat 

deu minuts d’intervenció per al Govern i cinc minuts per als grups de l’oposició, 
dividits en dos torns. A continuació, llegeix la petició de compareixença.  

 
El Sr. Asens agraeix el fet de poder comparèixer davant la Comissió. Considera 

que la polèmica ha estat desmesurada i que hi ha hagut molts malentesos i males 
interpretacions, per la qual cosa creu important disposar, com a Govern, d’un espai 
com aquest per aclarir tots els dubtes. A més, per respecte institucional a la 
corporació, expressa la importància de comparèixer davant els representants 
públics abans de donar explicacions internament a la Guàrdia Urbana, i agraeix als 
membres dels grups municipals que encara no s’han posicionat en relació amb 
aquest fet que esperin a conèixer les explicacions sobre el que va passar.  

A continuació, situa els fets en el seu context. Explica que tot es remunta a una 
agressió que es va produir a la zona portuària, que el Govern va qualificar de greu 
i que calia investigar. En aquest sentit, recorda que l’alcaldessa va donar 
ràpidament explicacions, va mostrar el seu suport a l’agent ferit i va posar els 
Serveis Jurídics al seu servei perquè pogués personar-se com a acusació.   

Constata que aquest episodi posa de manifest que a vegades la feina dels 
agents de la Guàrdia Urbana és difícil, ja que estan exposats i en ocasions es 
produeixen situacions de conflicte. Per aquest motiu, expressa el seu 
reconeixement a la tasca de la Guàrdia Urbana a l’hora de donar seguretat en 
l’exercici dels drets i de les llibertats.  

Tot seguit, reconeix que hi ha haver una gestió per part del Govern, que 
qualifica d’intercanvi d’impressions en el marc normal del funcionament de les 
relacions entre un bufet i els seus clients, en aquest cas l’Ajuntament. Dit això, 
afirma que en cap moment no hi va haver ingerència ni coacció, tal com deixa clar 
el comunicat emès pel mateix gabinet d’advocats, que en diferents converses amb 
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el Govern ha manifestat no ser la font d’informació de la controvèrsia, de la 
mateixa manera que tampoc no ho ha estat el Govern. Per tant, fruit de les 
informacions incorrectes aparegudes, el Govern va decidir emetre un comunicat, 
que també han portat a la Comissió.  

Afegeix que també es facilitarà als grups un informe de Serveis Jurídics en què 
s’aclareix que la comunicació es va efectuar en el marc de les seves competències, 
no només com a tinent d’alcalde, sinó també com a responsable polític de l’àmbit 
de justícia, per la qual cosa entra dins de les seves funcions la interlocució amb els 
lletrats, tant de l’Ajuntament com contractats per l’Ajuntament, i, en aquest sentit, 
recorda que va ser ell mateix qui va anunciar públicament els criteris de 
personació de l’Ajuntament i els criteris de la funció jurídica. Així, entre altres 
gestions que ha dut a terme, manifesta que se sent especialment orgullós de la 
relacionada amb la Fundació Muñoz Ramonet, on el criteri d’acusació ha variat 
respecte al passat. Assenyala que aquest fet ha tingut lloc, precisament, després 
d’intercanvis d’impressions amb els advocats. En aquest sentit, reitera que la 
trucada al gabinet d’advocats es va produir en el marc d’aquesta normalitat 
d’intercanvi d’impressions amb els lletrats.  

D’altra banda, tenint en compte el seu passat, reconeix que el fet que fos ell qui 
efectués la trucada podia suscitar recels per part de membres de la Guàrdia 
Urbana, tal com ha passat. Aclareix, però, que no va trucar en condició d’advocat. 
Explica que abans era advocat i defensava els interessos dels seus clients, però 
afirma que ara, com a tinent d’alcalde, defensa l’interès general.  

Per acabar, reconeix que potser la trucada l’hauria d’haver fet una altra persona, 
però explica que es van trobar amb una situació extraordinària en què els faltava 
informació, motiu pel qual va realitzar la gestió dins de la funció del seu càrrec. 
Finalment, reitera que pot facilitar l’informe jurídic que dóna fe que la gestió es va 
fer de forma coordinada amb els Serveis Jurídics.  

 
El Sr. Forn agraeix el reconeixement del Sr. Asens a la tasca de la Guàrdia 

Urbana i recorda que anteriorment l’havia acusat de ser el cos de policia amb més 
denúncies per tortura de tot l’Estat, expressió que el Sr. Asens havia reiterat en 
diverses ocasions però que mai va sustentar amb dades.  

Tot seguit, li planteja una sèrie de preguntes. En primer lloc, li demana si quan 
va trucar a l’advocada de l’agent ferit sabia que volia demanar presó per a 
l’agressor i si pretenia fer-la canviar d’opinió. D’altra banda, li pregunta si quan va 
efectuar la trucada com a responsable dels Serveis Jurídics, en exercici de la seva 
responsabilitat, tal com el mateix Sr. Asens ha afirmat, també feia la trucada com 
a membre del Govern i, per tant, si la demanda era compartida pel Govern de la 
ciutat. Finalment, també li pregunta si abans de fer aquesta trucada havia parlat 
amb algun membre de la Guàrdia Urbana per interessar-se per l’estratègia de 
defensa que seguiria. 

 
La Sra. Mejías considera que es troben davant d’una situació insòlita en què algú 

amb un càrrec públic fa un ús excessiu, si no abusiu, d’aquest càrrec per interferir 
en uns fets absolutament gràfics i que constitueixen presumptament un delicte. 
Tot seguit, planteja un seguit de preguntes al Sr. Asens. En primer lloc, li demana 
si està al costat dels que compleixen la llei o dels que han decidit incomplir-la. En 
segon lloc, li pregunta si troba normal utilitzar el seu càrrec públic per trucar a una 
advocada i fer-la canviar d’opinió respecte d’una decisió presa des de la seva 
posició de professional en defensa d’un funcionari públic. En aquest sentit, 
assenyala que si aquesta actuació fos normal, no hauria provocat la plantada de 
tots els intendents i de tot el cos de la Guàrdia Urbana davant d’aquests fets i 
l’alcaldessa no hauria hagut de sortir en la seva defensa i intentar donar 
explicacions. També considera que si l’actuació del Sr. Asens fos normal, no hauria 
transcendit als mitjans un comunicat del bufet d’advocats del qual es dedueix que 
hi ha hagut pressions per evitar que surti més informació del despatx. A més, 
també demana al Sr. Asens si troba normal que, arran d’aquesta situació, tota la 
Guàrdia Urbana hagi expressat la seva desconfiança en aquells que presten el 
servei de defensa dels membres del cos. Finalment, li pregunta si troba normal que 
el responsable d’aquesta situació sigui un càrrec públic que té com a 
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responsabilitat l’exercici de les bones pràctiques, el codi ètic i la transparència a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Per acabar, considera que hi ha hagut una clara intenció d’interferir, si no de 
perjudicar, els membres del sector públic que tenen com a responsabilitat garantir 
la seguretat ciutadana i la bona convivència. Tot i això, agraeix al Sr. Asens que 
hagi volgut donar la cara a la Comissió, ja que és la primera vegada que poden 
sentir les seves paraules en defensa d’una actitud que el Grup Municipal de 
Ciutadans considera excessiva, si no abusiva, des d’un càrrec públic.  

 
El Sr. Coronas recorda que en l’anterior Plenari municipal ja van parlar de la 

manca de lideratge quant als serveis de la Guàrdia Urbana, que s’explica pel fet 
que la responsable de la regidoria és la mateixa alcaldessa, que no pot arribar a 
tot. Constata que es tracta d’un problema real i que no sembla que es vulgui 
solucionar, tal com demostra el fet que el dia que es va presentar el Pla director de 
la Guàrdia Urbana, es va fer palès el malestar del cos per la trucada del Sr. Asens 
a la lletrada del bufet d’advocats responsable de defensar jurídicament els agents 
de la Guàrdia Urbana.  

Tot seguit, deixa constància que han demanat els plecs de condicions tècniques i 
el contracte, però que de moment només han rebut els plecs de condicions, en què 
es diu que el servei l’han de prestar advocats en exercici amb un alt grau 
d’especialització, experiència i coneixement en els aspectes nuclears del servei 
públic de seguretat, emergències i exercici de potestats, per tal que assumeixin 
amb eficiència la defensa dels funcionaris implicats en els procediments i 
institucions de tutela de drets de les persones i ciutadans en les diverses 
instàncies. El plec també diu que els professionals, o l’associació professional 
d’advocats adjudicatària, estaran obligats a atendre les directrius de procediment i 
funcionament dictades des de la Guàrdia Urbana i els Serveis Jurídics de l’àrea a 
l’Ajuntament. Per tant, al seu parer, la relació en aquest cas concret s’hauria 
d’haver produït des del lletrat o lletrada de l’àrea de Serveis Jurídics, de l’àrea de 
Prevenció i Seguretat.  

Tot i que entén que com a tinent d’alcalde responsable de l’àmbit jurídic a 
l’Ajuntament el Sr. Asens sí que pot tenir relació amb el bufet d’advocats en 
àmbits genèrics de relació Ajuntament-bufet d’advocats, considera que no pot 
tenir-la en un cas concret, entre altres coses perquè l’agent de la Guàrdia Urbana 
que acudeix al bufet d’advocats passa a tenir la qualitat de client. Per tant, són dos 
els clients del bufet: l’agent que demana el suport legal i l’Ajuntament, que és qui 
paga. En aquest punt, reitera que en el plec de condicions queda clar quina ha de 
ser la relació de l’Ajuntament amb aquest bufet d’advocats.  

Tot seguit, afirma que el fet que el Sr. Asens trigués dos dies a organitzar la 
seva defensa demostra que és conscient que algun dels passos que ha fet no ha 
estat l’adequat.  

D’altra banda, pel que fa al contracte, manifesta que no consta ni a la web de 
transparència ni en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Explica que l’han 
demanat a Secretaria per la via urgent, però que encara no ens l’han fet arribar. 
Demana qui és el responsable d’aquest contracte, si existeix i està firmat, i si està 
en vigor, ja que en el plec de clàusules administratives particulars es diu que la 
durada de les prestacions serà de 24 mesos, comptadors des del dia següent al de 
la formalització del contracte, sense perjudici del que disposen diversos apartats.  

 
El Sr. Fernández Díaz agraeix la compareixença del Sr. Asens, i entén que és la 

primera del Govern format pels grups municipals de Barcelona en Comú i PSC.   
Constata que el Sr. Asens ha reconegut el seu error, i li recorda que no és ni el 

regidor de Seguretat ni el de Règim Intern, de qui depenen els Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament. Creu que en aquest cas el Sr. Asens està més pendent del dret 
inexistent de l’agressor que de l’agressió greu a un agent de la Guàrdia Urbana, i li 
recorda que el Govern municipal no és l’advocat defensor del venedor ambulant, 
sinó que s’ha personat com a acusació particular.  

Tot seguit li pregunta si té previst assumir alguna responsabilitat política per 
l’error que ha comès, a banda d’haver-lo reconegut. A més, manifesta que al Grup 
Municipal del PP li agradaria saber si l’alcaldessa coneixia l’abast de la conversa 
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abans de la trucada a la Guàrdia Urbana o si se’n va assabentar amb posterioritat, 
així com els termes en què es va produir.  

També li demana que ratifiqui quina és la versió dels fets, ja que n’hi ha fins a 
tres: la versió inicial dels mitjans de comunicació, que van coincidir en el relat dels 
fets i apuntaven a una ingerència i possible coacció del tinent d’alcalde a 
l’advocada de l’agent; la versió derivada del comunicat conjunt del bufet 
d’advocats i el mateix Ajuntament, que podria ratificar la primera versió del Sr. 
Asens, i una possible tercera versió, que apunta que el bufet d’advocats podria 
estar condicionat pel contracte d’assessoria jurídica als agents de la Guàrdia 
Urbana que podria haver firmat amb l’Ajuntament. Sobre aquesta tercera versió, 
diu que no sap si és veritat, però constata que el 29 de març es va licitar el 
contracte, segons consta al Butlletí Oficial de la Província, i que hi havia un termini 
de 15 dies naturals per a la seva adjudicació. Demana si s’ha resolt la licitació, per 
quin import i qui ha estat l’adjudicatari del contracte.  

Per acabar, planteja dues preguntes més al Sr. Asens: en primer lloc, li demana 
com valora la pèrdua de confiança de la Guàrdia Urbana en el bufet d’advocats, 
tenint en compte, tret que el contracte no s’hagi renovat, que són els que han 
d’assessorar i donar suport als agents del cos, i, en segon lloc, si és cert que, a 
instàncies de l’alcaldessa i dels comandaments de la Guàrdia Urbana, el Sr. Asens 
havia de comparèixer en una reunió a la qual finalment no va assistir. Si és així, li 
agradaria conèixer-ne els motius. 

 
El Sr. Garganté afirma que, un cop més, es troben en una comissió 

extraordinària per continuar la campanya de quasi tots els grups municipals de 
perseguir i criminalitzar els venedors ambulants. Manifesta que continua el racisme 
i el classisme d’algunes persones, així com la campanya electoral per intentar 
esgarrapar alguns vots a costa de l’empresonament d’una persona i de la pobresa 
dels seus companys i companyes, que intenten sobreviure en aquesta ciutat.  
Considera que aquest cop l’objectiu de la campanya ha estat el Sr. Asens, a qui ja 
van transmetre públicament el seu suport.  

Tot seguit, assenyala que ja fa quasi un any que es du a terme una cacera 
policial, partidista i mediàtica contra els venedors ambulants, i que com que des 
del Govern no s’ha posat l’aturador a les pràctiques policials ni a la seva 
desproporció en el cas d’alguns agents de paisà i dels antiavalots, la qüestió ha 
anat empitjorant. També creu que les cessions i la tebiesa del comissionat i de 
l’alcaldessa, que han mostrat un total suport a la Guàrdia Urbana, han estat 
constants. Al seu parer, la posició del Govern de no qüestionar la pressió d’un 
sector de la Guàrdia Urbana, per sobre fins i tot de la defensa legítima, com és la 
del Sr. Asens, acaba provocant la implementació acrítica i cega d’un estat policial 
contra els venedors ambulants, entre altres col·lectius. En aquest sentit, considera 
que hi ha elements als nivells superiors dels cos de la Guàrdia Urbana que manen 
més que la mateixa alcaldessa i que el mateix comissionat, i que aquests superiors 
de la Guàrdia Urbana marquen i filtren informació a alguns mitjans de comunicació 
que generen alarma, titulars i comissions extraordinàries.  

Puntualitza que el 23 de maig passat, el cap de la Guàrdia Urbana, el Sr. Evelio 
Vázquez, en la roda de premsa del Pla director va manifestar que si la informació 
que havia sortit als mitjans era certa, l’alcaldessa hauria de prendre una decisió 
amb relació al Sr. Asens. També va confirmar la reunió que havia tingut lloc abans 
de la roda de premsa, i que algú va filtrar a alguns mitjans.  

D’altra banda, recorda que el 24 de maig, l’Ajuntament i el bufet privat 
d’advocats Molins & Silva van realitzar un comunicat conjunt on s’exculpava el Sr. 
Asens dels fets que alguns mitjans de comunicació havien donat per sentenciats, i 
posa l’exemple d’un article de Mayka Navarro, periodista de La Vanguardia, que va 
escriure: «El teniente de alcalde telefoneó al abogado y con un tono autoritario y 
rozando la coacción ordenó no solo que no pidiera prisión para el detenido, sino 
que se retirara de la causa.» En aquest sentit, es pregunta si Mayka Navarro o La 
Vanguardia demanaran disculpes per aquesta informació.  

Seguidament, fa al·lusió a les declaracions de diferents càrrecs polítics sobre el 
Sr. Asens, i recorda que el Sr. Forn va titllar d’intolerable l’actitud del tercer tinent 
d’alcalde, que la Sra. Mejías va opinar «tremenda ingerència d’un polític en 
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l’activitat judicial, Barcelona no es mereix això», que el Sr. Bosch es va pronunciar 
afirmant «el Sr. Asens no ha estat al seu lloc», i que el Sr. Fernández Díaz en va 
demanar el cessament. En aquest sentit, també pregunta si demanaran disculpes 
després del comunicat de l’Ajuntament i el bufet d’advocats.  

Dit això, demana per què l’Ajuntament paga a la Guàrdia Urbana un bufet 
d’advocats com el de Molins & Silva, la secció penal del despatx Roca i Junyent, 
advocats en diferents casos de corrupció, com els de la infanta i Millet i Montull. 
També pregunta quants anys fa que el bufet treballa per a la Guàrdia Urbana i per 
què l’Ajuntament no va donar la instrucció de retirar la petició de presó contra el 
venedor ambulant, ja que considera una aberració dictar presó provisional contra 
una persona amb domicili fix, arrelament des de fa onze anys a Barcelona i cap 
antecedent penal només per alarma social. Insisteix que el mateix despatx que va 
aconseguir que Fèlix Millet no trepitgés ni la comissaria, ara ha aconseguit que un 
pobre vagi a la presó.  

D’altra banda, es pregunta per què l’Ajuntament no pot donar instruccions sobre 
els diferents casos al bufet si, al cap i a la fi, és qui abona les quantitats 
econòmiques. A més, demana quan va tornar a sortir la licitació del servei i per 
què només s’hi va presentar un bufet d’advocats, fet que li sembla força estrany. 

Finalment, considera que les paraules del Sr. Vázquez qüestionant el Sr. Asens, 
segons la informació d’alguns mitjans de comunicació, són molt greus, i creu que si 
l’alcaldessa o el comissionat no posen ordre a la Guàrdia Urbana cessant 
immediatament el Sr. Vázquez, la imatge que es dóna als veïns i veïnes de 
Barcelona és que no mana el Govern, sinó la Guàrdia Urbana.  

 
El Sr. Asens creu que alguns dels membres de la Comissió tenen interès per 

saber què ha succeït i aclarir els dubtes, i els ho agraeix, mentre que d’altres 
intenten utilitzar la Comissió amb un clima preelectoral per desgastar el Govern.  

Respon al Sr. Forn que la comunicació es va produir en el context de la roda de 
premsa de l’alcaldessa, en la qual s’anunciava la voluntat de l’Ajuntament de 
personar-se com a acusació. Explica que com a responsable polític, va donar les 
instruccions als Serveis Jurídics perquè comencessin a estudiar-ho, i que l’endemà 
els va arribar la informació que hi havia una advocada, contractada per 
l’Ajuntament, que demanava una mesura cautelar de presó. Explica que la 
comunicació es va produir perquè no disposaven d’aquesta informació i no van 
poder localitzar el comissionat de Seguretat.  

En resposta al Sr. Fernández Díaz, puntualitza que no ha assumit haver comès 
cap error, ja que la comunicació entrava dins de les seves competències, sinó que 
està convençut que si no hagués fet ell la trucada, no s’hauria generat aquesta 
polèmica. En aquest sentit, afirma que els juristes són molt rigorosos amb les 
paraules i amb el llenguatge, i intenten evitar els judicis de valor precipitats.  

S’adreça novament al Sr. Forn per reiterar que, atès que no trobaven el 
comissionat, es van coordinar amb els Serveis Jurídics i, arran d’aquesta 
comunicació, es va posar en contacte amb l’advocada per tal de recollir la 
informació i valorar l’impacte d’un fet de transcendència evident per a la ciutat. 
Reconeix que l’objectiu de la comunicació era conèixer l’opinió de l’advocada i 
assegurar-se que havia descartat altres possibilitats. Considera que la mesura 
cautelar de presó és rigorosa, que s’ha d’acordar en determinats supòsits, i volien 
assegurar-se que l’advocada ho havia tingut en compte. No obstant això, afirma 
que van respectar el criteri de la lletrada i que quan van localitzar el comissionat 
es va fer càrrec de l’assumpte i finalment els va informar que s’havia demanat 
presó provisional i que s’havia acordat per part del jutge instructor. Puntualitza, 
però, que en dret, i en especial en dret penal, no hi ha blanc i negre, i que volien 
assegurar-se que per intentar reparar una injustícia no se’n cometés una altra.  

En resposta a la Sra. Mejías, es mostra sorprès per la facilitat amb què fa judicis 
de valor, tenint en compte com invoca la presumpció d’innocència sobre la seva 
pròpia intencionalitat quan fa bromes o piulades que parlen de degollar polítics 
d’ERC. Afirma que, precisament perquè és jurista i és molt cautelós amb els judicis 
de valor, li va concedir el benefici del dubte. Constata, però, que la Sra. Mejías no 
correspon de la mateixa manera i sentencia, com si fos una jutgessa, i parla d’usos 
excessius, abusius, en contra del que diuen els Serveis Jurídics.  
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Pel que fa a les declaracions del Sr. Garganté, reconeix que en el passat havia 
coincidit en moltes ocasions amb el despatx d’advocats i que el to sempre havia 
estat cordial, malgrat defensar interessos jurídics diferents. Creu que són bons 
professionals i que no hi ha hagut animadversió en aquest sentit.  

Quant al contracte amb el gabinet d’advocats, constata que hi ha hagut una 
adjudicació i que al concurs només s’hi va presentar un despatx. Pel que fa a la 
reunió amb els comandaments a què ha fet referència el Sr. Fernández Díaz, 
assenyala que com a Govern van creure que era millor fer la compareixença i 
donar les explicacions oportunes a la Comissió, per respecte institucional a la 
corporació, i, posteriorment, fer la reunió amb els comandaments.  

Per acabar, agraeix el fet d’haver pogut comparèixer, i considera que cal atenir-
se al que han dit els dos protagonistes de la conversa, professional i privada.  

 
La Sra. Mejías demana al Sr. Asens que rectifiqui les seves paraules en relació 

amb els tuits a què ha fet referència. Li diu que si en té proves, que la denunciï, i 
que si no en té retiri les seves afirmacions, atès que ella no ha fet cap piulada en 
aquest sentit.  

 
El Sr. Forn recrimina al Sr. Asens que no hagi demanat la compareixença per 

voluntat pròpia, sinó que l’hagi hagut de sol·licitar el Grup Municipal de CiU. A 
més, li respon que al seu Grup no li agrada desgastar el Govern i que, a més, el 
que és preocupant és que s’estigui desgastant la Guàrdia Urbana.  

Entén per les afirmacions del Sr. Asens que la demanda que va fer a l’advocada 
no era a títol personal, sinó en nom del Govern. Per tant, no era una decisió del 
responsable dels Serveis Jurídics, independentment que, d’acord amb el plec de 
clàusules, tampoc no li hauria correspost. Així, constata que, tot i que d’una banda 
la Sra. Colau afirma que l’Ajuntament es personarà com a acusació i que la 
Guàrdia Urbana té tot el seu suport, de l’altra, quan l’advocada que defensa l’agent 
demana presó, el Govern no hi està d’acord. Per tant, creu que el Govern no té un 
criteri únic, fet que el preocupa.  

Tot seguit, afirma que continua pensant que l’actuació del Sr. Asens va ser 
intolerable, i creu que no té sentit que un membre del Govern actuï d’aquesta 
manera quan un agent de la Guàrdia Urbana ha estat agredit. A més, reitera que 
ara ja saben que no va actuar en nom propi, sinó del Govern.  

Per acabar, fa referència a la compareixença del Sr. Evelio Vázquez en la 
presentació del Pla director, en què va demanar a l’alcaldessa l’empara directa de 
la Guàrdia Urbana perquè s’ha trencat la confiança entre la Guàrdia Urbana i el 
Govern municipal. En aquest sentit, creu que són precisament actituds i accions 
com les del Sr. Asens les que estan fent malbé aquesta confiança.  

 
La Sra. Mejías recorda al Sr. Asens que ocupa un càrrec públic on el compliment 

del principi de legalitat és bàsic. Per tant, això significa que tot el que fa ha d’estar 
sotmès a la llei, cosa que, a parer seu, al Sr. Asens de vegades se li fa difícil 
d’entendre. Afirma que no és la primera vegada que el Sr. Asens abusa del seu 
càrrec públic per afavorir determinats col·lectius, tal com el Grup Municipal de C’s 
ha denunciat en diverses ocasions.  

Insisteix que el Govern s’ha de definir i decidir de quina part està, dels que 
incompleixen la llei o d’aquells que han de fer-la complir. Creu que actituds com 
les del Sr. Asens generen una enorme desconfiança en el cos de la Guàrdia 
Urbana, fins al punt que el Sindicat Professional de Policies Municipals de 
Catalunya ha manifestat el seu interès, com a conseqüència d’aquesta 
desconfiança en el bufet d’advocats que els ha de defensar, a triar els advocats 
que hagin de dirigir la seva defensa jurídica.  

Per acabar, s’adreça al Sr. Asens per reiterar que actituds com la seva 
provoquen desconfiança i desordre, i afirma que si els casos continuen agreujant-
se, la responsabilitat de les conseqüències serà exclusivament d’ell.  

 
El Sr. Coronas insisteix que l’actuació del Sr. Asens no s’adiu amb el que 

recullen els plecs de condicions del contracte, i torna a demanar si s’ha signat i qui 
n’és el responsable. A més, afirma que si el Sr. Asens hagués reconegut des d’un 
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principi que havia actuat malament, el Grup Municipal d’ERC li hauria mostrat tot el 
seu suport.  

Finalment, respon al Sr. Garganté que ell sempre analitza, jutja i sentencia, 
però que no es mira els plecs, i l’insta a estudiar-los perquè s’adoni que el que 
s’està parlant té tota la lògica.  

 
El Sr. Fernández Díaz lamenta, un cop més, l’absència de la regidora de 

Seguretat, la Sra. Colau, i encara que tot apunta que el Sr. Asens respecta la 
decisió dels Serveis Jurídics de demanar la presó preventiva per al venedor 
ambulant, li demana si el Govern només respecta la decisió o si també l’avala 
jurídicament.  

Tot i que el Sr. Asens no ho ha especificat, dedueix que el contracte està 
adjudicat al mateix bufet d’advocats. També li torna a demanar si va participar en 
la reunió amb els comandaments de la Guàrdia Urbana.  

D’altra banda, considera lamentables alguns fets que comencen a ser recurrents 
a l’Ajuntament de Barcelona: la sospita de com es procedeix davant de presumptes 
pressions i l’objectiu de dificultar, si no retirar, acusacions contra presumptes 
implicats en incidents violents a la ciutat, sempre amb els mateixos protagonistes, 
una part del Govern i el seu soci preferent, la CUP. 

Per acabar, recorda al Sr. Asens que ja no és l’advocat dels antisistema, sinó un 
regidor de l’Ajuntament de Barcelona, i que la Guàrdia Urbana no té certesa de 
culpabilitat. D’altra banda, davant de tanta ingerència i irresponsabilitat, creu que 
és el moment de fer un pas endavant, ja que la Guàrdia Urbana està totalment 
desmoralitzada per la falta de suport del Govern municipal, fet que pot provocar 
que Barcelona estigui desprotegida en el compliment de la llei i la garantia de 
convivència.  

 
El Sr. Asens insisteix a la Sra. Mejías que ell havia respectat la seva presumpció 

d’innocència. Aclareix que en cap moment l’ha acusat de res, sinó que creu en la 
seva paraula, i troba a faltar la mateixa presumpció d’innocència per part de la 
Sra. Mejías.  

En resposta al Sr. Fernández Díaz, insisteix que com a Govern van decidir, per 
respecte institucional, que era millor donar les explicacions oportunes en aquesta 
Comissió i, amb posterioritat, fer una reunió amb els comandaments de la Guàrdia 
Urbana.  

En relació amb el contracte, respon al Sr. Coronas que està a la seva disposició, 
com la resta de contractes. 

 
El Sr. Coronas reitera que el van sol·licitar de manera urgent a Secretaria, però 

que encara no l’han rebut, i torna a insistir que no està publicat ni en el Butlletí ni 
a la web de transparència. 

 
El Sr. Asens li respon que li’n poden facilitar una còpia. A més, admet que el 

contracte estableix un circuit ordinari d’interlocució amb l’Ajuntament i amb la 
Guàrdia Urbana, però insisteix que aquest tipus de converses entren dins de la 
normalitat. Reitera que li lliuraran el contracte i manifesta que també disposen dels 
informes de Serveis Jurídics que expliquen l’incident.  

 
El Sr. Fernández Díaz demana que li responguin quan es va adjudicar el 

contracte, qui n’és l’adjudicatari i per quin import. I entén, a més, que la Guàrdia 
Urbana els ha plantat fins que no es reuneixin amb ells.  

 
El Sr. Asens respon al Sr. Fernández Díaz que la reunió a què fa referència era 

una reunió de l’alcaldessa amb els comandaments. Explica que s’havia plantejat la 
possibilitat que també hi assistís ell, però que es va descartar perquè, davant la 
imminència d’aquesta compareixença, van creure convenient fer primer la 
compareixença i després reunir-se amb la Guàrdia Urbana per evitar que es filtrés 
el contingut de la reunió. Insisteix que aquesta reunió es farà, encara que no té 
data fixada.  
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Pel que fa al detall del contracte, en desconeix l’import, però afirma que està 
adjudicat i que fa molts anys que el despatx du a terme aquesta funció. A més, 
reitera que és l’únic licitador que es va presentar al concurs.  

Quant a les declaracions del Sr. Garganté, no pot oferir-li més informació de per 
què és l’únic gabinet que es va presentar al concurs.  

Finalment, en relació amb l’import i la data del contracte, manifesta que 
facilitarà la informació als grups.  

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

17.48 hores. 
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Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 

Acta de la sessió extraordinària de 18 de maig de 2016 i aprovada el 22 de 
juny de 2016 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de maig de 

2016, s’hi reuneix la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència 
de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Janet Sanz Cid, Mercedes Vidal Lago, Josep Maria Montaner Martorell, Agustí 
Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, 
Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi 
Coronas Martorell, Alfred Bosch i Pascual, Daniel Mòdol i Deltell, Xavier Mulleras 
Vinzia i Maria José Lecha González, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan 
Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 
També hi és present l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 
 
Excusa la seva absència l’Im. Sr. Alfred Bosc i Pascual. 
 
S’obre la sessió a les 16.30 h. 
 
Compareixença del Govern municipal 
 
Única.- Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar quines 

accions s’han pres i quines es pensen prendre en relació al conflicte laboral que 
des de l’any passat afecta a les empreses que conformen Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB). 

 
La Sra. Vidal saluda tothom i subratlla que, atès que Transports Metropolitans 

de Barcelona és la principal empresa pública catalana i, per tant, les afectacions 
del servei afecten tota la ciutadania, cal resoldre el conflicte referent als convenis 
de metro i d’autobús, resolució de procés lent i desgastant atesa la magnitud i la 
complexitat de la situació. Afirma, però, que malgrat les dificultats, el Govern, 
principal interessat a resoldre els problemes, en tot moment ha fet tots els 
possibles per assolir aquesta resolució. D’altra banda, remarca el compromís del 
Govern amb el foment del transport públic, una de les prioritats d’aquesta 
legislatura. 

Indica que el Govern s’ha reunit tant amb treballadors i treballadores com amb 
la Direcció de Metro: des de l’octubre del 2015 s’han fet 30 reunions (21 de 
negociació i 9 de mediació), gairebé una per setmana, un gran esforç per part de 
totes les persones implicades en el procés de negociació col·lectiva. En el cas de 
l’autobús, el conveni ja estava en negociació durant el mandat anterior, hi ha 
hagut més temps per treballar i hi ha dos preacords amb el Comitè d’Empresa, que 
de moment no han estat ratificats per la plantilla. 

Recorda que la negociació col·lectiva és l’eina per reconduir i per negociar les 
situacions laborals a cada empresa, i manifesta la voluntat del Govern de no 
polititzar el conflicte i de permetre que es desenvolupi amb normalitat en l’espai 
corresponent, tot escoltant les parts implicades amb voluntat de diàleg: el Govern 
s’ha reunit amb els sindicats sempre que ho han demanat, i també s’hi va reunir 
l’alcaldessa en una ocasió. 

Exposa les línies estratègiques que el Govern ha traslladat a la Direcció de TMB 
respecte a la gestió de l’empresa: millorar l’oferta de transport públic a la ciutat 
amb la voluntat de revertir retallades de governs anteriors, fer una política tarifària 
inclusiva on el transport públic sigui accessible per a tota la ciutadania, i garantir 
unes condicions de treball dignes per al personal. Subratlla que el deure del 
Govern és vetllar perquè totes les polítiques que s’apliquin a TMB compleixin 
aquests requisits. Per això, ha fet propostes per millorar la temporalitat, el sou i la 
contractació, amb l’objectiu de mantenir la plantilla i revertir la situació signada 
durant l’anterior conveni, on es disminuïa la plantilla. 
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Posa de manifest la voluntat d’acord del Govern, que vol que la negociació, que 
fa molt de temps que va començar, arribi a bon port. 

Entén que hi ha marge per a l’acord i que tothom comparteix l’objectiu de 
garantir un servei públic de qualitat amb bones condicions laborals, i considera que 
tant els treballadors i les treballadores de TMB —que diàriament fan que la ciutat 
es mogui— com totes les persones presents avui a la sala estan compromesos amb 
el transport públic, un element de cohesió i de sostenibilitat. 

 
El Sr. Forn lamenta que la compareixença s’hagi produït a demanda dels grups 

de l’oposició i no del Govern. 
El seu grup entén la complexitat de les negociacions, i està d’acord que 

l’assumpte no s’ha de polititzar, ja que són la Direcció i els agents socials qui han 
de negociar, però entén que això no justifica la manca d’informació per part del 
Govern, que té espais per informar els grups (Consell d’Administració, Junta de 
Portaveus) sense necessitat de celebrar una sessió extraordinària d’aquesta 
Comissió. A més, recorda que el febrer, la Direcció de TMB va posar sobre la taula 
la creació d’una mesa d’interlocució política que creu que no s’ha convocat mai. 
Pregunta per què no ha estat així i si es pensa convocar. 

Manifesta preocupació pel fet que el conflicte estigui lluny de resoldre’s i que 
durant el maig i el juny hi hagi convocades noves aturades al metro, i demana al 
Govern voluntat de diàleg, fermesa en la presa de decisions i una línia de 
negociació clara, transparent, que es pugui explicar a tothom, que reculli les 
especificitats de metro i de TB i que entengui que la solució haurà de ser acceptada 
pels treballadors de totes dues companyies. 

Demana reflexió sobre els dos preacords d’autobusos, signats pels sindicats 
majoritaris però rebutjats en referèndum pels treballadors, i comenta que per 
recuperar la confiança de la part social cal una negociació clara i ferma. Subratlla 
que CiU donarà suport a una línia de negociació clara i ben definida que retorni la 
normalitat als serveis de transport públic. 

Per acabar, observa que el compromís amb el transport públic s’ha de demostrar 
en els pressupostos, i assenyala que les aportacions del Govern de CiU a l’ATM del 
2012 al 2016 van representar un augment del 59% (de 80 milions d’euros a 116), 
mentre que del 2007 al 2011 l’aportació del Govern (amb el PSC i ICV-EUiA al 
capdavant) va disminuir un 10%. 

 
El Sr. Alonso coincideix que no s’ha de polititzar la negociació entre la Direcció 

de l’empresa i la representació dels treballadors, però entén que qui l’ha polititzada 
ha estat el Govern, amb una molt mala gestió de la negociació. Observa que si bé 
el Govern s’ha reunit repetidament amb les parts, aquestes reunions no han tingut 
resultats, i les vagues, que afecten la ciutadania, continuen. 

Demana a la Sra. Vidal que, a més de fer declaracions de bones intencions, 
expliqui clarament la situació i com s’està negociant. Concretament, demana que 
s’expliqui la limitació de l’1% de la massa salarial; quina distribució de contractes 
(fixos, temporals i a temps parcial) considera idònia TMB, quina n’hi ha ara i com 
s’arribarà a la distribució de contractes desitjada; quines mesures planteja el 
Govern per incrementar la productivitat de la plantilla —entén que parlar de si els 
salaris dels treballadors són massa alts o no és oferir una perspectiva molt 
estreta—; quin pla hi ha per complir la sentència que diu que cal incloure en el 
conveni els fora de conveni; qui forma part de l’equip negociador —els sindicats 
parlen de manca de lideratge— i quina experiència té aquest equip en la negociació 
de convenis, i quan es publicaran les retribucions i funcions dels càrrecs directius. 

 
El Sr. Coronas indica que el Grup d’ERC sempre ha intentat mantenir una posició 

de precaució i no incidència, almenys a través de mitjans públics, respecte a la 
negociació amb els treballadors de metro i d’autobús, però potser ha arribat l’hora 
de començar a opinar. 

Considera que per negociar cal aptitud i actitud, i afirma que l’actitud del Govern 
en aquesta negociació no ha estat positiva i ha generat una situació de tensió. 

Lamenta que tres mesos després de la vaga durant el Mobile World Congress 
(MWC), el conflicte entre TMB i els treballadors continuï i no es vegi la possibilitat 
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de resoldre’l satisfactòriament. Entén que el desgast de la situació afecta sobretot 
la ciutadania, que en alguns moments no pot accedir al transport públic, un servei 
bàsic, i els treballadors i treballadores, que fa molts mesos que lluiten. 

Afirma que durant les negociacions del MWC va quedar palesa la incapacitat del 
Govern municipal per resoldre el conflicte, i que l’entrada en escena de la regidora 
Vidal i de l’alcaldessa només va servir per enrarir encara més l’ambient durant la 
negociació. No considera intel·ligent que es publiquessin les escales salarials dels 
treballadors i no de gran part del personal directiu, com demanaven els 
treballadors. D’altra bada, el Govern es va comprometre a convocar una taula 
entre polítics, empresa i treballadors cada dos mesos, cosa que no ha fet. 
Posteriorment, durant la convocatòria de vaga durant la Fira Alimentària, el Govern 
es negà a negociar atesa la convocatòria de vaga, fet que no s’entén, i TMB no ha 
publicat la massa salarial de manera clara, com és preceptiu fer-ho per llei. 

Posa de manifest la contradicció entre el fet que l’empresa exclogui el personal 
fora de conveni a l’hora de calcular l’1% d’increment i, alhora, vulgui beneficiar-lo 
amb aquest increment. Exposa que el personal de conveni fa quatre anys que té el 
salari congelat, cosa que no ha passat amb el personal fora de conveni. 

En darrer lloc, indica que el seu grup s’ha tornat a trobar amb el Comitè de 
Treballadors i entén que les seves reivindicacions són raonables i negociables, així 
com que amb la voluntat i l’esforç de totes les parts es podria assolir un bon acord 
a curt termini. 

 
El Sr. Mòdol agraeix les explicacions de la regidora i hi coincideix que la situació 

és complexa, però no entén què pot aportar aquesta sessió a la resolució del 
conflicte, que espera que es resolgui al més aviat possible. 

D’altra banda, manifesta la disposició del seu grup, al servei dels treballadors i 
del Govern, per ajudar en tot allò que sigui possible des de la seva modesta posició 
d’oposició. 

 
El Sr. Mulleras recorda que aquesta sessió se celebra després d’un intens debat 

sobre les condicions laborals de TMB i la informació que es va publicar i la que no 
es va publicar relativa als sous d’aquesta empresa, així com sobre les condicions 
de l’estructura organitzativa de l’empresa. 

Entén que la manca de transparència del Govern municipal ha generat 
desconfiança tant als treballadors de TMB com als barcelonins, i que, 
malauradament per als treballadors i per als barcelonins (els principals afectats), 
les reunions no han donat fruits. 

Afirma que la mala gestió de la crisi de TMB que ha fet Ada Colau ha provocat la 
vaga del MWC, de la Fira Alimentària i d’esdeveniments esportius posteriors, així 
com afectacions sobre els usuaris i que el metro perdi 2,5 milions de validacions 
durant les vagues. Observa, d’altra banda, que alguns usuaris de metro han posat 
de manifest aturades excessivament llargues en algunes estacions que podrien ser 
part d’una vaga de zel. 

Demana —com ha demanat el seu grup en diverses ocasions des de fa molts 
anys— que es publiquin els sous dels directius de TMB, empresa amb 571 persones 
(un 8% del personal) fora de conveni. Observa que durant aquests anys han 
governat l’Àrea Metropolitana, que és qui té el protagonisme a TMB, CiU, el PSC, 
ICV-EUiA (soci fundador de la BC d’Ada Colau) i ERC. 

D’altra banda, demana que tot el personal s’inclogui dins del conveni, i que es 
racionalitzi l’estructura de personal de l’empresa, actualment amb un excés de 
directius i de fora de conveni. 

Critica la Sra. Colau pels greus errors comesos durant la negociació, com ara la 
publicació dels sous mitjans de TMB insinuant que eren sous alts o les declaracions 
que no es podia negociar amb una vaga sobre la taula. 

Per acabar, observa que es pot arribar al poder amb demagògia, però que 
després cal governar i gestionar correctament aquest poder. 

 
La Sra. Lecha comença citant Layret («Quan els treballadors fan vaga no és que 

no vulguin treballar, és que volen fer-ho en millors condicions»), i dient al Govern 
que sembla que no sàpiga quant costa organitzar una mobilització laboral. A 
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continuació, subratlla que allò que demanen els treballadors de metro i autobús és 
que els retornin tot allò que els han robat els darrers anys: sou, contractació i 
servei públic. 

Enumera els tres compromisos que va adquirir l’alcaldessa el febrer, dies abans 
del MWC, quan el Govern va citar a una reunió el Comitè de Vaga i la Direcció de 
TMB: 

1. Creació d’una taula política integrada per responsables polítics, Direcció de 
Metro i Comitè d’Empresa. La taula no s’ha reunit mai i el Comitè no en sap res. 

2. Revisió de l’afirmació del Comitè de Vaga que l’alta direcció no assistia a cap 
reunió de negociació. Durant la mediació de la vaga del MWC tres responsables de 
TMB van assistir a les mediacions; passat el MWC, no hi van tornar. 

3. Obligatorietat de la Direcció —l’alcaldessa va rectificar les seves declaracions 
anteriors— de seure a negociar amb el Comitè encara que hi hagi una vaga 
convocada. Cada vegada que s’ha convocat vaga, l’empresa ha trencat 
unilateralment les negociacions i no s’ha trobat amb el Comitè. 

Pregunta per què una vegada passat el MWC, quan ja no hi ha interessos de 
multinacionals, l’Ajuntament incompleix els compromisos adquirits, i vol saber si es 
complirà la sentència d’incloure el personal fora de conveni en el conveni o bé 
s’esperarà a rebre’n la sanció per incompliment i es pagarà amb els diners de tots. 

Observa que el Comitè sempre ha demanat que l’increment salarial s’apliqui 
només al personal que cobra menys de 60.000 euros l’any, però l’empresa es nega 
a pactar cap increment que no afecti el personal directiu. Vol saber si la Sra. Vidal, 
presidenta de TMB, hi està d’acord. 

Respecte al conflicte d’autobusos, indica que les negociacions van començar fa 
un any i quatre mesos. Desmenteix la presidenta, que ha dit que hi havia hagut 
dos acords amb la plantilla: va haver-hi dos preacords amb tres sindicats, però la 
plantilla va votar-hi en contra malgrat que l’equip directiu fora de conveni, tot i 
que no els afectava, també va poder votar, en una demostració de caciquisme. 

Denuncia que dos sindicalistes que participen en les negociacions van endollar, 
amb l’ajuda de la Direcció, dos familiars, tal com afirma Inspecció de Treball, i la 
UGT, juntament amb la Direcció, va ser sentenciada per frau en hores sindicals: 
tres dels seus sindicalistes estaven rebaixats sindicalment tot l’any de manera 
il·legal (Jutjat 25). Afirma que la Direcció prefereix «negociar amb la màfia»: 
prefereix negociar amb sindicats que tenen hores sindicals il·legals o que endollen 
familiars abans que amb sindicats que convoquen vagues. 

Exposa que durant la negociació, la Direcció va plantejar fer extensiva de 
manera voluntària la mútua privada de salut que té el personal fora de conveni a 
tota la plantilla. Pregunta si aquesta és la manera que un govern que es diu 
d’esquerres té de promocionar la salut pública. Finalment, pel rebuig dels sindicats 
que convoquen vagues, aquesta proposta patronal va ser retirada. La Direcció 
també va plantejar un plus per anar a treballar tots els dies de l’any que toquen 
per calendari, de manera que es promocionaria anar a treballar malalt, fer 
l’esquirol durant una vaga i no exercir els drets laborals. Pregunta si això també 
són polítiques d’esquerres. 

A continuació, recorda que membres de BC han retuitat el contingut d’una 
pancarta dels treballadors que fan vaga («Els directius de TMB són un luxe que els 
treballadors no es poden permetre»), i denuncia que davant les sol·licituds per part 
dels dos comitès de vaga de metro i d’autobús de cessament del conseller delegat i 
el director de TMB, així com dels directors de bus i metro, no només no ha cessat 
ningú sinó que, a més, s’ha engreixat la Direcció de metro amb un nou conseller 
delegat d’ICV-EUiA, un adjunt de conseller delegat d’ICV-EUiA i un nou director de 
màrqueting exalcalde del PSC de Gavà. 

Clou la intervenció dient que la Sra. Colau va dir al Sr. Rivera, de C’s «Lávese la 
boca, Sr. Rivera, antes de decir “sí se puede”», i que ara la CUP diu a la Sra. Vidal 
i a la Sra. Colau que facin el mateix abans de tornar a parlar de vagues i de lluites 
obreres passades o presents. 

 
La Sra. Vidal subratlla que si bé l’acord encara no ha arribat —arribarà—, s’hi ha 

avançat molt. Observa que potser la voluntat de l’oposició és dificultar l’assoliment 
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de l’acord mitjançant la politització del conflicte, que impedeix guanyar la 
confiança de tots els actors implicats en una negociació. 

Exposa que l’objectiu del Govern era tenir una taula d’interlocució política entre 
els temps de negociació dels convenis perquè el diàleg no es limiti als moments de 
conflicte, sinó que hi pugui haver un diàleg constant sobre qüestions que 
interessen a l’empresa i als treballadors i treballadores no només quan hi ha 
vagues. 

Subratlla que ella s’ha reunit amb els treballadors sempre que li ho han demanat 
i s’ha negociat a la taula de negociació, amb mediació, i es continua negociant per 
tal d’assolir un acord. 

Afirma que s’ha avançat en transparència: els sous ja eren públics, i BC els ha 
publicat encara més detalladament. S’hi vol anar més enllà, i per això s’ha 
impulsat políticament una agència de transparència a l’Àrea Metropolitana que no 
existia. 

Posa de manifest la voluntat del Govern de solucionar la situació dels fora de 
conveni, però observa que cal temps per resoldre una situació que ve dels anys 
vuitanta. Afirma que l’empresa va proposar, hi hagués sentència o no, que 
aquestes persones passessin a formar part del conveni. La Sra. Vidal acaba dient 
que malgrat la complexitat, el Govern treballa amb el compromís d’arribar a una 
solució, ja que no és al govern per fer-se cap foto sinó per governar amb 
responsabilitat. 

 
El Sr. Alonso posa de manifest que la regidora no ha respost a cap de les 

preguntes que ha plantejat, de manera que continua sense saber com va la 
negociació. 

 
El Sr. Coronas afirma que el conflicte es polititza en el moment en què es perd 

la confiança en el Govern, i que l’oposició té dret a opinar, a proposar i a dir-li al 
Govern quan no està fent bé les coses. 

D’altra banda, diu a la Sra. Vidal que BC sí que va proposar una foto durant el 
MWC, i va ser ERC qui va dir que no es faria cap foto mentre s’estigués negociant i 
hi hagués possibilitats d’arribar a un acord. 

 
El Sr. Mòdol insisteix que, després d’haver-se reunit amb el Comitè d’Empresa, 

entén que les seves peticions són absolutament raonables i que, amb l’esforç de 
totes les parts, assolir un bon acord és possible. Reitera que el seu grup està a 
disposició dels treballadors i al servei del Govern, i els insta a negociar amb 
voluntat d’acord. 

 
La Sra. Lecha diu a la Sra. Vidal, que ha afirmat que es reuneix amb els 

treballadors, que en un conflicte de vaga el representant dels treballadors és el 
comitè de vaga, no el Sr. Gallego ni el Sr. Álvarez. 

 
La Sra. Vidal insisteix que el Govern s’ha reunit amb tothom que li ho ha 

demanat, comitès inclosos, i demana responsabilitat a tothom, atès que estan 
parlant del futur immediat de la principal empresa pública catalana. 

Subratlla que el Govern compleix la seva obligació de vetllar pels drets dels 
treballadors i per l’interès públic, tot dedicant-hi moltes hores i molta voluntat —
igual que la part de representació dels treballadors i treballadores— i dient la 
veritat. 

 
Remarca que el Govern mai no ha enganyat ningú: sempre ha dit fins on podia 

arribar i fins on no, i que es tirarà endavant allò que s’acordi. 
 
El Sr. Mòdol dóna per finalitzada la sessió. 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

16.38 h. 
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Acta sessió de 18 de maig de 2016, aprovada el 22 de juny de 2016 
 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de maig de 

2016, s’hi reuneix la Comissió d’ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència 
de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Janet Sanz Cid, Mercedes Vidal Lago, Josep Maria Montaner Martorell, Agustí 
Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, 
Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi 
Coronas Martorell, Alfred Bosch i Pascual, Daniel Mòdol i Deltell, Xavier Mulleras 
Vinzia i Maria José Lecha González, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan 
Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 
També hi són presents les Sres. i els Srs.: Aurora López Corduente i el Sr. Jordi 

Campillo Gámez.  
 
Excusen la seva absència l’Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual. 
 
S’obre la sessió a les 16.40 h. 
 
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova. 
 
II) Part informativa 
 
Despatx d’ofici 
 
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 15 d’abril de 2016, que aprova els Plecs de clàusules 

i inicia l’expedient de contractació dels serveis d’assistència tècnica en la gestió 
dels treballs de manteniment, neteja i telecomandaments dels aparells elevadors, i 
els de subministrament, distribució i retirada de tanques en actes públics de la 
ciutat, així com el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 
404.701,44 euros. 

 
2. Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que adjudica a Ara Vinc, SL, el 

contracte de serveis de custòdia de documents administratius, per als exercicis 
2016-2018, i per un import de 164.623,69 euros. 

 
3. Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que adjudica a Ing. y Serv. 

Eficienc. Energética, S.L., el contracte per als serveis d’assistència per a 
l’explotació dels sistemes de control centralitzat de l’enllumenat públic, la gestió 
energètica dels consums elèctrics de les instal·lacions i l’assessorament i 
seguiment de noves tecnologies, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 
126.929,00 euros. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016: 
 
4. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1.a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’equipament existent 
al carrer Santa Rosa, 39 al 57, d’Esplugues de Llobregat i avinguda d’Esplugues, 
27(I) de Barcelona, promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu; exposar-
lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016: 
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5. Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del Projecte de 

Reparcel·lació del Polígon d’Actuació del subàmbit de l’illa P íntegra i de l’illa Q 
parcial, inclòs en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior per la remodelació de 
cinc illes al Turó de la Peira quantificat en 1.758.543,24 euros abans d’IVA, a 
l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i l’article 162 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, amb un saldo de 
tancament zero. Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de 
l’afecció de les finques de resultat al saldo del compte de liquidació provisional del 
Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació del subàmbit de l’illa P íntegra i de 
l’illa Q parcial, inclòs en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior per la 
remodelació de cinc illes al Turó de la Peira. Publicar aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província. 
Notificar-ho personalment a l’interessat. Donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
6. Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu Text Refós del 

Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 12 de la MPGM per la reordenació 
del Primer Cinturó entre l’avinguda Meridiana i el carrer Comtal de Barcelona, 
quantificat en 63.683,52 euros, abans d’IVA, a l’empara de l’article 119 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’article 162 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, amb un saldo a favor dels propietaris per valor 
de 14.086,03 euros, abans d’IVA. Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat la 
cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del compte de liquidació 
provisional del Text Refós del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 12 
de la MPGM per l’ordenació del Primer Cinturó entre l’avinguda Meridiana i el carrer 
Comtal de Barcelona. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en 
un dels diaris de major circulació de la província. Notificar-lo personalment als 
interessats. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2016: 
 
7. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1.a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per la Masia del Futbol Club 
Barcelona, situada a l’avinguda Joan XXIII/Maternitat, 1-25, promogut per Futbol 
Club Barcelona; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
b) Mesures de govern 
 
1. «Omplim de vida els carrers: la implantació de les superilles a Barcelona» 
 
La Sra. Sanz assenyala que aquesta mesura, que va ser presentada públicament 

la setmana passada, dóna resposta a una necessitat de fa molts anys. 
Indica que el programa resumeix el que simbolitza l’essència d’ecologia urbana: 

centrar totes les polítiques en un sol objectiu, el de garantir que Barcelona 
esdevingui una ciutat per viure-hi. Afirma que els carrers necessiten ser redefinits 
com a espais públics, com a llocs habitables, com a espais comunitaris, com a 
territori d’extensió de les llars i com a espais que permetin i incentivin el joc, el 
verd, la història i la vida local dels barris. Subratlla que aquestes noves formes 
d’agrupació urbana permeten replantejar el rol dels carrers i potenciar la interacció 
i la cohesió social: els carrers s’omplen de vida (convivència veïnal i verd) gràcies 
a una acció decidida. 

Comenta que la mesura, igual que moltes altres, s’emmarca en la lluita contra la 
contaminació, que vol construir una ciutat amb menys fum i amb més transport 
públic col·lectiu. La mesura establirà les bases de l’inici d’aquesta transformació 
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gràcies a un treball col·lectiu amb la ciutadania, treball indispensable per a una 
reconfiguració i un redisseny de l’espai públic. 

Subratlla que cal partir de la implicació social del veïnat, i per això es planteja 
una transformació àgil i senzilla que generi les mínimes molèsties, sense grans 
canvis físics, amb transformacions físiques flexibles, amb poc pressupost, en 
alguns casos reversibles, però també generant actuacions que puguin esdevenir 
més estructurants de l’espai públic. Primer, però, cal veure com funcionen i com 
utilitza la gent les superilles. 

Es proposa continuar la feina de definició d’espais que podrien esdevenir 
superilles, tot partint de la proposta d’implementació al districte de Sant Martí, que 
s’ha treballat i es treballa amb els veïns i veïnes, i a poc a poc anar estenent la 
proposta a nuclis antics i a altres zones a partir de la construcció amb els territoris. 

 
El Sr. Martí agraeix la presentació de la mesura de govern, referent a una 

iniciativa impulsada en el mandat anterior pel Govern de l’alcalde Trias amb 
l’objectiu d’aconseguir una ciutat més amable i espais més sostenibles. 

Puntualitza, però, que si bé el seu grup en comparteix el contingut general, el 
marc, la filosofia i els objectius, cal veure com s’implementaria, amb quin grau de 
participació, de consens i de compromís polític a l’hora de dedicar-hi pressupost. 
Entén que els aproximadament 10 milions inicials que recull la mesura és una xifra 
poc ambiciosa, i que en els tres anys de mandat restants caldria pressupostar més 
diners per intensificar la posada en marxa de les superilles programades. En 
demana, per tant, el pressupost global. 

Observa que a l’hora de dissenyar-ne l’execució també cal tenir en compte que 
ha de ser compatible amb el desplegament, sobretot, de les xarxes de transport 
públic, especialment amb la nova xarxa d’autobús. 

En darrer lloc, pregunta si els processos participatius tindran les mateixes 
característiques que han tingut els que ha impulsat fins ara el Govern municipal o 
bé s’hi introduiran modificacions relacionades amb les peticions que tots els grups 
municipals de l’oposició han plantejat per fer-los més eficaços i més plurals, i 
evitar, sobretot, que determinats grups en monopolitzin la gestió. 

 
El Sr. Blanco agraeix l’explicació, però critica que l’informe no concreti cap 

mesura i es limiti a plantejar un model teòric d’una cosa ja existent. Subratlla que 
l’Ajuntament no ha de debatre sobre models teòrics i fer experiments, sinó prendre 
decisions realistes que donin resposta a les demandes ciutadanes, que entén que 
en aquest moment no inclouen les superilles. 

Coincideix que Barcelona ha de lluitar contra la contaminació, la congestió, la 
manca de zones verdes i el soroll, així com per l’eficiència energètica, però no que 
la solució per a tots els problemes sigui un model urbà basat en la diferenciació 
funcional dels vials, una xarxa bàsica, una xarxa local i uns eixos cívics per a 
vianants. Observa que als carrers de l’Eixample ja hi ha diferenciació funcional, 
concepte que en les darreres reformes ja s’aplica. 

D’altra banda, comenta que es dóna per fet que els propers anys hi haurà una 
reducció del trànsit del vehicle privat del 21%, però observa que és una reducció 
difícil d’assolir i que no esdevindrà només pel fet de constar en el Pla de mobilitat. 

Per acabar, subratlla que caldria emprar els recursos amb responsabilitat i 
dedicar-los a actuacions prioritàries per a la ciutadania (cobriment de les rondes, la 
línia 9 de metro, generar habitatge públic, etc.) en lloc de fer experiments i gastar 
11 milions d’euros en actuacions que no estan definides. 

 
El Sr. Coronas celebra que el Govern hagi decidit implantar el model de 

superilles, que el Grup d’ERC entén com la millor solució per recuperar l’espai 
públic per a la ciutadania, i recorda que la implantació de les superilles ja estava 
prevista en l’últim Pla de mobilitat, un pla al qual la Sra. Sanz no va donar suport 
(s’hi va abstenir), i que en el mandat 2003-2007, gràcies al regidor Ricard 
Martínez i al Sr. Salvador Rueda, de l’Agència d’Ecologia Urbana, el model es va 
implantar a Gràcia. 
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Observa, però, que cinc superilles (les previstes per a aquest mandat) són molt 
poques si es defensa que les superilles són la solució, i si es té en compte l’objectiu 
d’haver tret 120.000 cotxes de la ciutat per al 2020. 

Comenta que les superilles no han de ser urbanisme tàctic (a curt termini), sinó 
urbanisme estratègic (a mitjà i llarg termini). Indica que es podrien implementar 
les superilles a tot Barcelona per un cost molt baix, simplement canviant la 
senyalització: es podrien definir les vies bàsiques i les secundàries per crear així 
unes superilles que primer podrien ser funcionals i, més endavant, urbanitzar-se. 

Afirma que les superilles permetrien recuperar aproximadament 8.600.000 m² 
d’espai per al ciutadà, que ara mateix en té 2.350.000 enfront dels 13.150.000 
destinats als desplaçaments, i permetrien també optimitzar la xarxa ortogonal 
d’autobusos mitjançant intercanviadors a les cruïlles i la disminució del temps de 
transbordament; crear una xarxa de carrils bici que s’estengués per tota la ciutat; 
crear espais de convivència; més verd urbà; fer una ciutat més sostenible i, 
sobretot, complir els compromisos adquirits per disminuir la contaminació traient 
els cotxes i guanyant espai per al ciutadà. 

Conclou que cal fer una aposta decidida per les superilles, tot estenent el model. 
 
El Sr. Mòdol agraeix la presentació de la mesura, però subratlla que cal una 

reflexió global respecte a la mobilitat de la ciutat. En aquest sentit, recorda que 
encara no s’ha presentat l’estudi detallat sobre la mobilitat a la ciutat, una eina 
fonamental per dissenyar, per decidir, per governar i per dir quin tipus de ciutat es 
vol. 

Observa que l’urbanisme no és només mobilitat, i demana que es faci 
urbanisme, que es parli sobre el model de ciutat i sobre els espais urbans. 

A continuació, observa que la mesura és antiga (les superilles tenen més de cent 
anys d’història) i que hi ha hagut importants canvis en mobilitat, de manera que la 
reflexió és encertada però caldria actualitzar-la, igual que els discursos de 
l’Agència d’Ecologia Urbana. 

Comenta que la mesura hauria de ser més àmplia i no una prova pilot, i que, en 
tot cas, aquesta prova s’hauria de fer en zones on realment es pogués comprovar 
alguna cosa, no en zones que ja es pacifiquen per si soles sense necessitat de cap 
actuació. 

En darrer lloc, insisteix que el Govern ha de disposar de l’estudi de mobilitat i 
que les mesures no han de ser parcials sinó que hi ha d’haver un disseny general 
de la mobilitat de la ciutat. 

 
El Sr. Mulleras agraeix la presentació de la mesura, que vol millorar la qualitat 

de vida dels barris de Barcelona. Entén, però, que el projecte de superilles no ha 
de passar per davant de tot i que cal tenir en compte tots els efectes que podria 
tenir sobre la ciutat. En aquest sentit, demana al Govern, com ha demanat el seu 
grup reiteradament, que faciliti informes sobre l’impacte comercial i sobre la 
mobilitat que facilitin la valoració de la implantació de les superilles. 

D’altra banda, demana que es concreti quines actuacions inclou el pressupost 
d’aproximadament 11 milions d’euros de la mesura. 

 
La Sra. Lecha celebra que el document parli d’un canvi en l’habitabilitat, d’una 

mobilitat més sostenible, de l’oportunitat d’omplir la ciutat de natura i d’actuacions 
puntuals —lluny de les obres faraòniques que a vegades s’han fet a la ciutat—, 
amb les quals es poden aconseguir grans millores. 

Tanmateix, entén que hi ha aspectes que no estan resolts, com ara la valoració 
de l’impacte del trànsit motoritzat que s’expulsi de les superilles, què passarà amb 
aquest trànsit i quin circuit tindrà. 

Tampoc no s’explica com seran els processos participatius. Entén que s’han de 
millorar molt respecte dels processos realitzats fins ara. 

D’altra banda, subratlla que els projectes de les superilles haurien de preveure 
quins equipaments s’hi faran i quines unitats funcionals hi aniran. 

 
La Sra. Sanz agraeix totes les aportacions, que serviran per millorar encara molt 

més la mesura, i puntualitza que les superilles no només representen un canvi en 
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la mobilitat a la ciutat, sinó també un canvi de model urbà, de planificació de 
l’espai públic fet des dels territoris, des dels barris. 

Explica que el Govern planteja tres nivells d’actuació: la bàsica, la tàctica i 
l’estructurant, per anar definint com dels processos de reapropiació de l’espai 
públic i del carrer dels veïns i veïnes es poden anar definint mesures i actuacions 
que reconfigurin el model i l’espai urbà de la ciutat a partir dels barris. Exposa que 
ara cadascuna de les zones on es desenvoluparan aquestes propostes ha de definir 
quins són els processos de participació, no des d’un despatx, sinó des del carrer, 
amb els veïns i veïnes. Es vol tenir en compte les bones experiències 
desenvolupades de manera natural pels veïns, com ara el cas de Germanetes, i 
trobar mecanismes que permetin desenvolupar-les en altres territoris. 

Diu al Sr. Mòdol que Sant Martí i l’Eixample no creu que siguin zones que es 
pacifiquin soles, però que s’aprofita la trama Cerdà per facilitar el 
desenvolupament dels diferents nivells. 

A continuació, exposa que en el mandat passat no es van dedicar recursos 
directament del Pla d’inversions municipals per desenvolupar les superilles, sinó 
que s’hi destinaven recursos del pla de manteniment. 

Per acabar, puntualitza que l’objectiu no és reduir el trànsit de determinats 
carrers, sinó que deixin d’entrar vehicles privats a la ciutat. 

 
El Sr. Martí comenta que no vol entrar en un debat sobre si és el nou model o no 

de planificació de l’espai urbà, i que entén que les superilles són una eina, un 
objectiu parcial de desplegament de la ciutat. 

Considera que cal tenir present la visió global de la ciutat amb projectes de 
ciutat, amb equipaments i infraestructures de ciutat que hi donen coherència, 
planificacions per a espais de districte i actuacions, planificacions i eines que 
actuen sobre la transformació en l’àmbit dels barris. 

Opina que és molt agosarat que el Govern afirmi que el nou model de ciutat es 
farà a partir de planificacions de superilles, però entén que més endavant hi haurà 
ocasió de comentar com es desplega el que avui ha avançat el Govern. 

 
El Sr. Coronas comenta que, si bé les superilles no són una invenció del seu 

grup, aquest ja hi va apostar en el mandat 2003-2007, i va desplegar i tirar 
endavant la superilla de la Vila de Gràcia, que va tenir tant d’èxit que avui hauran 
d’aprovar un nou Pla d’usos perquè al barri va aflorar tota mena d’activitat. 

Afirma que el seu grup comparteix totalment la reflexió global sobre la mobilitat, 
i està convençut que les superilles són un dels eixos principals del nou model de 
ciutat cap al qual cal avançar. 

D’altra banda, afirma que el trànsit sempre s’adapta a les circumstàncies si es 
reforça el transport públic, i que les persones majoritàriament es traslladen amb el 
mitjà que els és més pràctic en la relació temps-cost. 

 
Es dóna per tractada. 
 
2. Regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de 

més de dues rodes. 
 
La Sra. Vidal comenta que fa temps que la mobilitat tradicional (a peu, amb 

bicicleta, amb transport públic i amb vehicle privat) conviu cada cop més, a causa 
de la innovació tecnològica, amb ginys electrònics. La legislació, però, no avança 
tan ràpidament, i això provoca algunes incidències i disfuncions en la mobilitat i, 
sobretot, en la convivència entre aquests modes de transports i els veïns, 
especialment a les zones amb una alta pressió turística (Ciutat Vella és la zona que 
suporta més pressió d’aquest tipus de vehicles). 

Esmenta com a problemàtiques principals els conflictes amb els vianants, el fort 
impacte sobre l’espai públic, sobretot a les voreres amb més concentració, la 
publicitat no regulada, la dificultat per als agents de l’autoritat de controlar aquests 
artefactes, la cada cop més ràpida aparició de noves tipologies de vehicles, la 
dificultat de disposar d’un cens real dels vehicles que circulen per la ciutat, i una 
situació legal molt feble. 
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Informa que l’Ajuntament ha començat a treballar per dotar d’una regulació que 
fomenti la mobilitat sostenible d’una manera eficient, segura i equitativa. Indica 
que per regular els criteris i la classificació d’aquests vehicles, així com els àmbits i 
les condicions de circulació i d’estacionament d’aquests vehicles a la via pública, 
cal traçar un full de ruta de ciutat, per la qual cosa s’ha fet una anàlisi de la 
situació normativa actual, la determinació dels locals de lloguer, les àrees de 
circulació d’aquests vehicles i una diagnosi de les característiques tècniques i dels 
riscos associats a aquests vehicles. 

Exposa que, d’acord amb els estudis realitzats, a Ciutat Vella és on s’han 
identificat els principals problemes de convivència, i s’ha recopilat informació de 
tots els tipus de ginys existents per determinar quin és l’espai de circulació més 
adequat per a cadascun (solowheels, patinets elèctrics o segways, cargo bikes, 
etc.) en funció de les seves característiques. L’ús d’alguns d’aquests elements 
s’haurà de potenciar i el d’altres s’haurà de reduir, però cal regular-los tots. 

Amb aquest objectiu, el full de ruta del Govern és: un procés participatiu i 
comunicatiu; una estratègia per afrontar aquest estiu, quan encara la regulació no 
estarà feta; la modificació de l’Ordenança de circulació de vehicles; l’elaboració de 
la proposta d’ordenació per a cadascuna de les tipologies de ginys, de les rutes per 
a la seva circulació; l’abordatge d’una definició del règim sancionador; l’elaboració 
d’un catàleg de vehicles que caldrà actualitzar amb els nous que apareguin; un 
sistema d’identificació dels vehicles de mobilitat personal i de més de dues rodes; 
la creació d’un registre, i la modificació de la normativa existent, tant per ordenar 
la circulació com per ordenar els locals que presten activitats relacionades amb 
aquests ginys. 

 
El Sr. Blasi comenta que la mesura de govern presentada es podria qualificar 

d’informe amb una anàlisi i una declaració d’intencions sobre un full de ruta, o de 
proposició de grup. 

Explicita que Barcelona és una ciutat molt densa, amb uns 6,5 milions de 
viatges (el 41% a peu, el 35,7% amb transport públic i el 23,1% amb transport 
privat, majoritàriament amb moto), i subratlla que les voreres han de ser un lloc 
segur per als vianants, i per això cal evitar que tinguin més usuaris i expulsar-ne 
els vehicles de mobilitat personal que superin els 5 km/hora i els que tinguin un 
volum que superi en més d’un 15-20% la corporalitat del pilot. 

Troba encertat el punt de partida (cal determinar les tipologies d’aquests 
vehicles, fer-ne un cens, regular-ne l’homologació, que tots hagin de tenir una 
assegurança i que no puguin circular en grup), però entén que encara queda molt 
camí per recórrer. En aquest camí, aconsella que, a més de la col·laboració dels 
grups municipals, es busqui l’experiència d’altres ciutats, dels tècnics, dels 
professionals i dels usuaris. Observa que de vegades no s’ha de pretendre ser un 
referent sinó aprendre dels altres. 

 
El Sr. Alonso coincideix que la mesura de govern és una mera recopilació 

d’informació. 
Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, entén que són alhora un problema 

(l’ús intensiu pot generar conflictes en l’espai públic en algunes zones) i una 
oportunitat: no contaminen, ocupen poc espai i són molt econòmics, de manera 
que la seva implantació en la mobilitat quotidiana ajudaria a reduir la contaminació 
a la ciutat. Per això, posa de manifest la disposició del seu grup per treballar per 
trobar la manera d’integrar aquests vehicles a la ciutat. 

 
El Sr. Coronas comparteix la preocupació per la creixent presència de vehicles 

de mobilitat personal a motor a la ciutat, qüestió que planteja nous reptes, tant pel 
que fa a l’ocupació de la via pública i la seva ordenació com pel que fa al buit 
normatiu que actualment no preveu, o ho fa de manera molt vaga, com s’ha de 
regular la presència d’uns vehicles que, a més, poden ser de naturalesa molt 
diversa. 

Recorda que el setembre, el seu grup va plantejar en aquesta Comissió que el 
Govern regulés més estrictament la utilització d’aquests vehicles, i no es limités a 
fer-ne una classificació i especificar criteris de circulació o estacionament, sinó que, 
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a més, inclogués campanyes informatives a usuaris i empreses, així com la 
identificació mitjançant una matrícula, si més no dels més voluminosos, amb 
l’objectiu de reduir la conflictivitat i garantir la convivència a l’espai públic. 

Coincideix que la mesura presentada és més un informe que una mesura, però 
valora positivament aquest informe, sobretot per l’exhaustiva classificació en 
funció de les característiques dels vehicles, que espera que permeti establir 
definitivament els àmbits i les condicions de circulació que ja s’apunten, així com 
acompanyar aquestes condicions amb plans d’usos que limitin el nombre 
d’empreses que ofereixen aquest tipus d’activitats amb finalitats d’oci. 

 
En darrer lloc, indica que, atès que la regulació d’aquests vehicles sempre ha 

estat una prioritat per al seu grup, vetllarà perquè es compleixi el full de ruta 
previst i, si no, que s’escurcin al màxim els terminis per fer les modificacions de 
normatives urbanístiques pertinents i que no s’hagin de començar a aplicar en 
plena campanya turística del 2017, amb la dificultat pràctica que això comportaria. 
D’altra banda, recorda que caldrà un temps d’adaptació de la ciutadania i del 
mateix cos de la Guardia Urbana, i que actualment hi ha articles de l’Ordenança de 
circulació de vianants i vehicles i el seu règim sancionador que costen d’aplicar, 
entre altres motius perquè hi ha una moratòria en algun article clau de l’Ordenança 
amb relació a la circulació de bicicletes per manca d’aplicabilitat pràctica, fet que fa 
que aquesta sigui molt menys útil. 

 
El Sr. Mòdol felicita el Govern per la bona feina realitzada, molt exhaustiva. 
Coincideix que la presència dels vehicles de mobilitat personal genera alguns 

problemes en les zones més denses de la ciutat i que se n’ha de regular l’ús, així 
com avançar-se a problemes futurs, però que alhora cal entendre les possibilitats 
que ofereix aquest tipus de mobilitat alternativa i potenciar-ne l’ús cívic i segur 
com a sistema de transport sostenible i no contaminant. 

Per acabar, observa que la mesura no només inclou competències de 
l’Ajuntament, de manera que aquest ha de treballar amb la DGT, amb el Ministeri 
d’Indústria i la resta d’administracions implicades per poder tirar endavant el 
projecte, que el Grup del PSC entén que és ambiciós i desitja que es pugui aplicar 
al més aviat possible i tingui èxit. 

 
El Sr. Mulleras troba encertada la mesura de govern. Entén, però, que cal una 

regulació, ja que els problemes de convivència amb aquests vehicles de vegades 
són fruit de la manca de regulació. 

Coincideix que, atesa l’elevada concentració d’aquests vehicles en algunes 
zones, s’hi ha de posar ordre, així com fer una feina de classificació de vehicles 
que permeti establir criteris adients per a cadascun respecte a la circulació i a 
l’estacionament. 

Subratlla la bona feina que fan algunes de les empreses que treballen amb 
aquests vehicles, algunes de les quals participen en el Pacte per la mobilitat. Entén 
que caldria treballar amb elles per establir les mesures necessàries per garantir 
unes bones pràctiques amb aquests vehicles. 

Lamenta que de vegades, per culpa de la mala praxi d’alguns operadors i 
d’alguns usuaris, es criminalitzi tot el sector, i exposa la tasca social que duu a 
terme l’operador Trixi a Ciutat Vella, que ofereix transport gratuït per a gent gran 
amb problemes de mobilitat reduïda. 

En darrer lloc, indica que el febrer del 2015 el Grup del PP va intentar incorporar 
en la modificació de l’article 14 de l’Ordenança de circulació, a través 
d’al·legacions, la regulació d’aquests tipus de ginys, però el Govern anterior no va 
acceptar les al·legacions, i subratlla que noves realitats necessiten noves 
regulacions. 

 
La Sra. Lecha manifesta sorpresa pel fet que l’informe descriptiu no l’hagin 

elaborat els tècnics de l’Ajuntament sinó una agència d’advocats, Rodenas de 
Paladella, i en demana el cost. 

Comenta que l’informe inclou molts tipus de vehicles i vol regular un règim 
sancionador, mentre que hi ha companys que porten tricicles per acompanyar 
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turistes que ja estan sent molt sancionats, tant per l’Autoritat Portuària com per la 
Guàrdia Urbana, per aparcar a Ciutat Vella. Subratlla que caldria tenir en compte la 
foto global de la problemàtica i veure qui en són les víctimes. 

El Grup de la CUP entén que la necessitat de regulació en aquest cas ve més per 
l’auge del turisme —que necessita un decreixement a la ciutat— i l’emprenedoria 
capitalista que per les necessitats dels veïns i veïnes. 

 
Considera escandalós que es prevegi que aquests ginys circulin pels carrils bici, 

que ja són insuficients per a les necessitats dels veïns i les veïnes, alhora que es 
vol promoure l’ús de la bicicleta, i demana que s’hi reflexioni. Observa que grups 
de turistes amb aquests vehicles circularien pels carrils que els veïns i les veïnes 
utilitzen per anar a treballar amb bici, un vehicle no contaminant i alternatiu a un 
transport públic car i semiprivatitzat. 

D’altra banda, no entén que les cadires de diversitat funcional estiguin incloses 
en la mesura de govern, encara que no entrin en la regulació. 

 
La Sra. Vidal agraeix les aportacions de tots els grups, que serveixen, com les 

aportacions de les entitats del Pacte per la mobilitat, per fer una diagnosi molt 
acurada i una bona regulació que s’adapti a les especificitats de cada zona. 

Indica que la declaració d’intencions recull intencions molt concretes en un full 
de ruta per arribar a una regulació que inclogui un règim sancionador, atès que es 
modificarà una ordenança i es facilitaran unes directrius clares a la Guàrdia Urbana 
sobre què es pot fer i què no es pot fer a la ciutat, i com es pot circular.  

Per acabar, comenta que no s’han trobat ciutats que ja tinguin una regulació 
sobre aquesta qüestió i de les quals, per tant, es pugui aprendre, de manera que 
Barcelona hi és pionera, però està duent a terme el procés paral·lelament a altres 
ciutats, com ara París. 

 
Es dóna per tractada. 
 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
3. Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de la 

convocatòria i la reunió de l’alcaldessa realitzada amb els veïns de les AV 
partidàries del cobriment complet de la ronda prèvia a la Comissió de Seguiment 
convocada en temps i forma per al dia 10 de maig a les 19.30 h a la Biblioteca de 
Penitents. 

 
El Sr. Mòdol indica que aquest punt es tractarà conjuntament amb el punt 32, 

que és un prec del Grup del PP. 
 
El Sr. Martí agraeix la presència d’alguns veïns i veïnes dels barris afectats pel 

projecte, que ha esdevingut polèmic bàsicament per la resposta i la gestió del 
Govern municipal. 

Aclareix que la sol·licitud de compareixença no pretén tractar el projecte de 
cobriment parcial de diverses franges de la ronda de Dalt que afecta els barris del 
nord, sinó que el Govern expliqui quina gestió política n’ha fet i quina opinió té 
respecte als resultats de les convocatòries de les reunions que van tenir lloc el 10 
de maig amb les entitats i els veïns afectats per donar compte de la posició del 
Govern respecte a la resposta que vol donar a les seves justificades reivindicacions 
històriques. 

Critica la gestió del Govern respecte a la participació, de la qual fa bandera. 
Entén que sempre que el Grup de BC es troba amb col·lectius de persones, veïns i 
entitats que no són de la seva estricta branca política, es produeix una situació 
d’enfrontament i de mala gestió. 

Concreta que vol saber com es van gestionar les convocatòries del 10 de maig, 
quina resposta es va donar als veïns, i per què creu el Govern que els veïns es van 
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aixecar i se’n van anar (i van deixar l’alcaldessa parlant). Entén que l’actuació del 
Govern, en lloc de facilitar el procés, l’ha entorpit i ha generat un gran augment de 
la desconfiança de molts veïns en el context de la iniciativa que més vots populars 
ha tingut a través de Decidim Barcelona. 

 
El Sr. Mulleras presenta el prec corresponent al punt 32 de l’ordre del dia, 

motivat per la reunió del 10 de maig i per l’anunci del Govern que no faria el 
cobriment total de la ronda de Dalt, i que insta el Govern a garantir el projecte de 
la ronda de Dalt que asseguri el cobriment en tots els trams pendents i que, en cas 
negatiu, expliqui la seva proposta i les seves implicacions en el territori. 

 
La Sra. Sanz exposa que quan el seu grup va arribar al govern es va trobar uns 

encàrrecs fets, que s’havien començat a treballar amb els veïns i veïnes els darrers 
mesos, malgrat que la reivindicació veïnal, com s’ha dit, és històrica, igual que el 
dèficit de la ciutat amb aquests veïns i veïnes. El Govern es troba una proposta de 
licitació i continua tirant-la endavant. El mes de desembre convoca una comissió 
de treball i de seguiment de tota la feina feta, amb la novetat que incorpora altres 
actors, veïns i veïnes d’altres districtes: fins aleshores, el treball que s’havia fet, 
també gràcies al lideratge de bona part dels veïns d’Horta-Guinardó, havia estat 
estrictament en aquest àmbit i en aquest territori. 

Els veïns d’Horta-Guinardó reivindiquen mantenir la seva singularitat com un 
dels actors que ha reivindicat amb més intensitat la proposta de donar una solució 
a una problemàtica específica que pateixen determinats veïns. Arran d’aquesta 
singularitat, se sol·licita una reunió amb l’alcaldessa, i el 18 de gener la Sra. Colau 
es troba amb les associacions de veïns del districte d’Horta-Guinardó. En aquesta 
reunió, l’alcaldessa pren dos compromisos. El primer, desenvolupar, durant la 
redacció dels estudis que han d’esdevenir avantprojectes per després desenvolupar 
un futur projecte executiu, espais de treball conjunt dels equips professionals que 
hagin guanyat la licitació. El mes d’abril es fa una primera reunió politicotècnica 
amb qui està coordinant tots els treballs dels equips des de BIMSA i també des de 
la regidoria del Districte i ella mateixa. Hi ha una segona reunió en el marc de la 
segona convocatòria de la Comissió de Seguiment d’aquest mandat, en la qual 
prèviament es diu que hi haurà una trobada específica amb els veïns d’Horta-
Guinardó amb l’assistència de l’alcaldessa. Finalment, hi ha una proposta que es va 
explicar en el marc de la Comissió de Seguiment de trobades durant els mesos de 
juny i juliol per acabar d’afinar totes les propostes que han d’esdevenir 
avantprojecte. 

El segon compromís és donar visibilitat a la proposta, a allò que reivindiquen els 
veïns i veïnes, com no s’havia fet mai. L’alcaldessa es va comprometre a donar 
suport a les reivindicacions i a plantejar el desenvolupament d’un projecte de 
cobriment de la ronda de Dalt, tot estudiant quina és la millor proposta per fer 
aquest cobriment al més aviat possible, tenint en compte, però, que és un tema 
complex tècnicament i econòmicament, així com pel fet que hi ha uns veïns que fa 
molts anys que esperen una solució. 

Afirma que tant el Govern com l’alcaldessa concretament entenen que els veïns i 
veïnes expressin que consideren injust que es vulguin plantejar altres propostes o 
modificar qüestions que estaven sobre la taula, però subratlla que l’objectiu és 
oferir una resposta realista que doni suport a les reivindicacions veïnals i que es 
desenvolupi de la manera més immediata possible. 

Agraeix la insistència i l’esperit prepositiu d’alguns grups municipals per 
aconseguir que en aquest mandat hi hagi una primera partida econòmica per 
desenvolupar una proposta, que es treballarà conjuntament amb els veïns i veïnes 
de tot aquest àmbit. Concreta que hi ha una partida de 15 milions d’euros que es 
poden destinar a començar un projecte important i molt esperat. 

Remarca que el Govern té l’obligació i la responsabilitat d’exposar el cost de les 
actuacions i explicar com es poden desenvolupar i què és possible i viable 
tècnicament i econòmicament. Amb aquesta responsabilitat, alhora que amb la 
voluntat de facilitar la màxima participació de veïns i veïnes, es vol decidir 
conjuntament per on es comença l’actuació però començar-la en aquest mandat. 



4192 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

Observa que el mandat passat va haver-hi bones paraules i promeses, però no cap 
pressupost ni cap inversió concrets per desenvolupar. 

Conclou que el Govern, que entén la resposta veïnal, duu a terme una gestió 
transparent que prioritza la participació i l’escolta activa, tot recollint els diferents 
punts de vista per intentar trobar la millor solució amb el màxim consens possible. 

 
El Sr. Alonso manifesta sorpresa per l’exposició de la regidora. 
Recorda que el febrer del 2015 es presenta als veïns un estudi de viabilitat amb 

soterraments i cobriment de la ronda; el desembre del mateix any, ja amb BC al 
govern, es presenta un estudi de soterraments de la ronda, i el maig del 2016 
desapareixen. Subratlla que és normal que els veïns s’emprenyin si se’ls ha 
explicat una cosa i, de cop i volta, es canvia. 

En segon lloc, assenyala que el Govern sempre parla dels processos participatius 
però quan no l’interessa, no en té en compte els resultats: en aquest cas, no tirarà 
endavant la proposta del PAM més valorada pels veïns. 

Observa que d’una proposta de 200 milions d’euros, el Govern només en 
gastarà 15, fet que demostra que no creu en aquesta proposta i que no la 
desenvoluparà. 

D’altra banda, diu que la reacció veïnal davant la intervenció de l’alcaldessa va 
ser lògica, tenint en compte que hi va anar a parlar obviant tota la problemàtica i 
pensant que només pel fet de ser-hi, tothom l’aplaudiria. 

Conclou que la gestió feta fins ara no ha estat encertada, que caldria buscar 
realment un consens entre tots i ampliar la partida de 15 milions per a la 
legislatura. Sí que coincideix que cal buscar prioritats, atès que són obres molt 
importants, de més d’una legislatura. 

 
El Sr. Coronas comparteix les paraules del Sr. Alonso. Entén que els estudis 

presentats pel Govern són un retrocés, que no s’ha tingut gens en compte la 
participació ciutadana que tant es proclama, i que s’ha intentat enredar els veïns i 
veïnes. 

Qualifica de vergonyants les instruccions polítiques perquè BIMSA digués no a 
uns estudis als quals prèviament havia dit sí i les instruccions polítiques per 
adaptar els estudis al full de ruta particular del Govern. Subratlla que la ronda de 
Dalt no ha de donar resposta als desitjos de la Sra. Colau, sinó als de la ciutat i 
dels barris per on passa, i remarca que les necessitats ja estan debatudes i 
decidides per una taula prou àmplia, representativa i qualificada. Considera que no 
són ni els tècnics ni els polítics els qui han de tenir la prepotència de canviar-ho tot 
unilateralment, i que el somni del «sí que es pot» estava en l’altre projecte, 
mentre que en aquest només hi ha retallades embolicades amb un realisme 
paternalista i conservador. 

Observa que l’actuació a la ronda de Dalt és un projecte de ciutat, atès que hi 
ha equipaments de ciutat (educatius, sanitaris, esportius, lúdics...) connectats amb 
metro i als peus del parc natural de Collserola que conformen un eix cívic de ciutat 
de primer ordre, però la proposta del Govern no connecta longitudinalment els deu 
barris que l’envolten (com a mínim cal una vorera contínua de 9 metres per a 
vianants en forma de passeig), ni transversalment (barris a un costat i a un altre i 
un corredor verd de ciutat amb Collserola). 

Afirma que cal fer un projecte més avançat per tal de poder valorar 
raonadament els costos, ja que no és honest valorar-ho amb estudis previs, i que 
és impossible calcular totes les afectacions a tenir en compte en aquest estadi de 
considerar la viabilitat de cobrir immediatament els trams més viables (Teixonera, 
Sant Genís, la part alta d’Horta). 

Subratlla que cal tenir sempre present l’objectiu de fer que un sistema que actua 
com a frontera esdevingui un espai de trobada, relació i activitat, i fer una 
estimació dels beneficis per als deu barris directament afectats, i, sobretot, per a 
tota la ciutat: la potencialitat és enorme, ateses les magnífiques connexions de què 
disposa pel que fa a la mobilitat i a la diversitat i qualitat de l’oferta (el Laberint, el 
velòdrom, Collserola, miradors de ciutat, etc.), una oportunitat per posar en 
pràctica el reequilibri turístic de la cuitat. 
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Posa en relleu que l’obra tindria nombrosos beneficis directes sobre el benestar 
de molta gent, i que segur que gràcies a la capacitat dels autors, redactors, 
supervisors i directors del projecte es podria disposar d’un pla d’inversions a mitjà i 
llarg termini, i un cop fet el balanç cost-benefici entre tothom, veïns inclosos, 
elaborar un pla d’etapes per desenvolupar-lo equilibrant les potencialitats del 
territori amb les realitats financeres distribuïdes en el temps. 

Clou la intervenció dient que encara es pot redreçar la situació, però cal voluntat 
política i un compromís perquè el govern de torn no pugui canviar un projecte 
substancialment. 

 
El Sr. Mòdol recorda que el projecte de la ronda de Dalt, un projecte de ciutat, 

ha merescut el posicionament unànime de tot el Consistori en diverses ocasions i 
és un deute històric de la ciutat amb els veïns de la ronda. 

Posa de manifest la dinàmica en la qual s’ha entrat darrerament de projectes, 
propostes i contrapropostes, que poden fer endarrerir processos que, altrament, 
podrien ser molt més àgils. 

Recorda que el Grup del PSC va aconseguir que el Govern de Trias dediqués 4,5 
milions d’euros a començar uns estudis respecte al cobriment de la ronda de Dalt. 

En darrer lloc, comenta que la partida de 15 milions d’euros podria haver estat 
més elevada, però demana que es posin en valor els punts d’acord entre la solució 
anterior i l’actual i es comenci a tirar endavant el projecte partint del consens 
perquè, si no, passarà el temps i no es farà res. 

 
El Sr. Mulleras qualifica de vergonyosa la gestió que s’està fent de la crisi de la 

ronda de Dalt i el que es va fer a la reunió del 10 de maig, on es va convocar els 
veïns per dir-los que no es pensava fer el que fins ara se’ls havia dit que es faria 
(cobrir la ronda). Subratlla que ni aquesta reunió ni les consultes que fa el Govern 
es poden considerar participatives, ja que sempre que el resultat d’una consulta 
difereix de la idea del Govern, no es té gens en compte i s’actua d’acord únicament 
amb la idea inicial del Govern. En aquest cas, la proposta del PAM que més vots va 
rebre va ser el cobriment de la ronda de Dalt, però l’endemà el Govern va anunciar 
que no es faria. D’altra banda, la Sra. Colau i el Govern municipal tampoc no 
practiquen la transparència que tant proclamen: en una reunió amb veïns, no van 
deixar-hi entrar la premsa. 

Indica que s’ha passat d’un projecte de 400 milions d’euros a un projecte de 206 
milions, dels quals només se’n projecten 15 per a aquest mandat, a proposta del 
PSC, una quantitat molt baixa, i afirma que la Sra. Colau i el Govern municipal no 
volen cobrir la ronda de Dalt, només fer-hi alguns pegats, i que han trencat el 
consens polític i veïnal tot presentant un projecte com un gran engany. 

Per acabar, subratlla que la Sra. Colau prefereix treure 200 milions d’euros de la 
ronda de Dalt i destinar-los al tramvia, tot desoint la realitat de Barcelona i una 
demanda veïnal que va néixer els anys noranta, i deixant de banda altres obres 
que millorarien el benestar dels barcelonins. 

 
La Sra. Lecha afirma que la ronda de Dalt és un dels nyaps que van deixar els 

Jocs Olímpics, i l’aposta va ser focalitzar les necessitats del transport privat fent 
autopistes dins la ciutat, venent promeses que en un futur es tornaria a solucionar. 
Observa que la ronda Litoral sí que es va cobrir perquè implicava turisme, la marca 
Barcelona, mentre que la ronda de Dalt va quedar com una barrera, una esquerda 
que va trencar la vida social del veïnat, que, tot i viure en barris de muntanya, 
pateixen alts graus de contaminació, cosa que posa en perill la seva salut. 

Comenta que ni el cobriment ni el no-cobriment de la ronda solucionaria tots els 
problemes que ocasiona, i que una de les actuacions necessàries seria la 
potenciació del transport públic i la reducció del transport privat. 

Considera, però, que cal donar resposta a una demanda veïnal que té més de 
vint-i-cinc anys —recorda que els mateixos que van projectar la ronda són els que 
ara assessoren BC— i, per tant, per fases, cobrir la ronda. 
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En darrer lloc, coincideix que el Govern no ha qüestionat en absolut el 
pressupost per al tramvia, tot i no ser cap demanda veïnal com ho ha estat la 
ronda. 

 
La Sra. Sanz aclareix que hi havia uns estudis respecte al cobriment de la ronda 

de Dalt però no un projecte redactat, i que les propostes s’havien anat treballant a 
petició dels veïns amb l’exigència que el cobriment passés pel soterrament. 

Recorda que a finals del mandat anterior es va aprovar una declaració 
institucional amb el suport de tots els grups sobre el cobriment de la ronda i les 
alternatives al cobriment, i és aquest element el que el Govern actual incorpora en 
la proposta d’estudis que s’estava licitant. Subratlla que el Govern pretén millorar 
el projecte i planteja un punt de partida que no és menor, amb una proposta de 
fases de 200 milions d’euros. 

Nega que el Govern municipal pensi que no cal fer cap actuació a la ronda. 
Aclareix que el que vol és que les actuacions siguin sostenibles i possibles. En 
aquest sentit, afirma que és impossible comprometre’s a posar sobre la taula 400 
milions d’euros per a un sol tram (Vall d’Hebron-Montbau), tal com es proposava. 

Puntualitza que la proposta de participació del PAM parla del cobriment d’un 
tram, i el Govern hi està d’acord, però no està d’acord —com ha manifestat 
sempre, de manera transparent— amb una proposta del cobriment que planteja la 
modificació de traçat i el soterrament. 

Assegura que els veïns són conscients i entenen que les obres no es podrien fer 
en un únic mandat, i exposa que el Govern proposa el cobriment del tram 
Montbau-Vall d’Hebron i la pacificació dels laterals, que cap proposta havia 
plantejat mai, així com la reducció del 25% del trànsit privat en el marc del tronc 
central de la ronda. 

A continuació, diu als grups que quan vegin les partides que el Govern planteja 
desenvolupar, per exemple, en el marc del PIM per al tramvia, entendran moltes 
coses. 

Per acabar, indica que el prec del PP es rebutja. 
 
El Sr. Alonso observa que entre tots haurien de convertir el projecte en un 

projecte de ciutat i no en una qüestió partidista. 
Entén que cal aconseguir el consens amb els veïns, identificar les actuacions 

prioritàries i intentar incrementar la partida de 15 milions d’euros per a aquesta 
legislatura. 

D’altra banda, pensa que caldria elaborar un pla d’infraestructures que anés més 
enllà d’una legislatura i que permetés veure realment quines són les inversions que 
es volen fer d’una manera global. 

 
El Sr. Mòdol demana que es mantinguin la comunicació i el consens amb els 

veïns, que tenien un compromís del Govern anterior sobre una solució en la qual 
s’havia de continuar avançant, i que es justifiqui qualsevol canvi en el rumb del 
projecte i de les decisions. 

És conscient de la dificultat tècnica i d’execució del projecte, però entén que 
l’única manera de desencallar-lo és posar-se en marxa, necessàriament amb 
consens. 

Per acabar, diu al Sr. Mulleras que les propostes del PSC són fruit de la valoració 
acurada de dades reals; en aquest cas, tot i que el seu grup també hauria volgut 
un import més alt, els 15 milions, una xifra realista, són suficients per cobrir més 
de 200 metres lineals de la ronda de Dalt, una actuació inicial compatible tant amb 
la solució anterior com amb la que actualment planteja el Govern. 

 
El Sr. Mulleras demana al Govern municipal que no jugui amb les paraules i que 

no jugui amb els veïns, i observa que 200 metres del total de 5 km que s’han de 
cobrir no és una gran extensió. 

 
El Sr. Martí diu que l’afirmació de la Sra. Sanz que el Govern anterior no havia 

fet res en aquest àmbit no és certa: hi havia uns estudis previs encarregats i 
pactats, i 2 milions d’euros pressupostats per al 2015. 
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Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
4. Que comparegui la responsable del Govern municipal en matèria de mobilitat 

per tal d’informar sobre l’estratègia d’implantació del vehicle elèctric a la ciutat de 
Barcelona. 

 
La Sra. Vidal exposa que l’estratègia de mobilitat del Govern municipal inclou 

prioritzar els modes no motoritzats (anar a peu i amb bicicleta), promocionar el 
transport públic i donar prioritat als vehicles menys contaminants, sobretot als 
vehicles elèctrics. 

Explica que la tecnologia dels vehicles elèctrics purs o híbrids garanteix les 
emissions locals zero (hi ha emissions on es produeix l’energia, però aquesta 
podria ser renovable). 

Assenyala que aquesta política recull accions de governs anteriors, però amb 
l’accent en l’electromobilitat del vehicle privat, sobretot en flotes de vehicles per a 
serveis tècnics, prioritàriament els que donen servei a l’Ajuntament, ja que com a 
administració cal donar exemple. A més de donar exemple, i amb l’objectiu que la 
pràctica s’estengui, s’intentarà que les flotes privades cada cop incorporin més 
vehicles amb aquestes característiques, així com els vehicles per al repartiment de 
mercaderies, i es promouran la bici i la moto elèctriques i els taxis i autobusos. 

Informa que s’havia fet una prova de Bicing elèctric amb 300 bicicletes, i en el 
nou contracte del servei es vol apostar per l’extensió de la bicicleta elèctrica, amb 
un percentatge del 15-20% de la flota. 

Exposa que a finals del 2015 es va arribar a 360 punts de recàrrega (16 dels 
quals són de recàrrega ràpida, i s’espera que el 2017 en siguin 20), i que dels 208 
punts de recàrrega en subsòl actuals es vol arribar a 500 durant aquest mandat. 
Indica que també es treballa amb l’Àrea Metropolitana per impulsar una xarxa que 
doni cobertura a tota l’àrea. 

Dintre de l’electrificació de la flota municipal (a finals del 2015 aproximadament 
el 40% de la flota municipal era elèctrica), Guàrdia Urbana prepara una compra de 
motos elèctriques per als districtes, i Bombers i Prevenció també incorporaran 
vehicles elèctrics. D’altra banda, la reducció dels vehicles oficials s’ha fet 
incorporant vehicles elèctrics, BSM farà una inversió d’un milió d’euros els propers 
tres anys per incorporar moto elèctrica en el seu servei, i BCASA i Neteja, que 
treballen en les noves contractes, també electrificaran la seva flota. En el cas de 
BCASA, es pretén arribar al 100% de flota elèctrica en tots els vehicles (del més 
petit al camió més gran) durant aquest mandat. 

Conclou que cal continuar avançant en totes aquestes actuacions. 
 
El Sr. Coronas agraeix l’explicació, però subratlla que perquè l’aposta pel vehicle 

elèctric sigui efectiva cal garantir una xarxa que faciliti les coses a l’usuari per tal 
de motivar-lo. Sobretot, és indispensable apostar pels punts de càrrega i pels 
punts de càrrega ràpida: un estudi fet per entitats del sector diu que només el 
60% dels punts de càrrega funcionen correctament, mentre que el 20% funciona 
amb deficiències i l’altre 20% no funciona. Subratlla que caldria ampliar molt més 
la xarxa actual, que hauria de disposar de punts en tots els pàrquings municipals i, 
potser, també prop dels edificis municipals. Planteja la possibilitat d’oferir una línia 
d’ajuts per la instal·lació de projectes de punts de recàrrega o pàrquings en 
instal·lacions privades. 

 
Considera que la implementació dels punts de recàrrega ha d’anar acompanyada 

d’una gestió integral de la nova i vella xarxa que hauria de permetre a l’usuari 
saber en temps real i a través d’una app si el punt de recàrrega és ple o quin 
temps d’espera hi ha: és il·lògic que un servei de taxi hagi de perdre més d’una 
hora de servei fent la recàrrega i esperant la dels companys mentre recarreguen, 
com succeeix actualment, cosa que provoca que no s’aposti per l’adquisició de 
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taxis elèctrics. Es proposa la implementació de punts de recàrrega exclusius per a 
taxis o transports de mercaderies. 

Considera que s’hauria de dotar la ciutat d’una estratègia que permeti atreure 
inversions internacionals d’empreses que potenciïn la indústria de l’automòbil a la 
regió metropolitana de Barcelona, creant una sinergia entre consum i fabricació i 
consolidant la ciutat com un nou clúster de mobilitat sostenible a escala europea i 
mundial. 

Entén que la gestió de l’energia dels nous punts de recàrrega també podria anar 
vinculada a la posada en marxa de l’operador municipal d’energia que es vol tirar 
endavant. 

Comenta que, un cop comencés a generalitzar-se la presència del vehicle 
elèctric, la recàrrega no hauria de continuar sent gratuïta per a tots els usuaris. 

En darrer lloc, observa que per facilitar que el ciutadà aposti per la bicicleta 
elèctrica, el millor mitjà de transport si es valora el temps de desplaçament 
respecte al consum, cal oferir aparcaments segurs per a aquest vehicle. 

 
La Sra. Vila agraeix les explicacions de la regidora, però entén que la 

compareixença ha estat molt poc ambiciosa a l’hora de plantejar els reptes 
existents en l’aposta pel vehicle elèctric. D’altra banda, s’han facilitat poques 
dades, no s’ha parlat de pressupost i no s’aprofundeix en molts aspectes 
importants. 

Considera que l’aposta pel vehicle elèctric ha de ser una aposta conjunta de 
totes les forces municipals per avançar i fer que Barcelona sigui referent en aquest 
àmbit. Afirma que en l’anterior mandat ja es va impulsar aquesta àrea de treball, 
conjuntament amb l’Àrea Metropolitana, atès que és imprescindible abordar els 
problemes de contaminació i de mobilitat amb perspectiva metropolitana, i observa 
que no s’ha parlat gaire d’aquest plantejament. 

Coincideix que el transport públic és important, però entén que amb uns 
900.000 vehicles circulant diàriament per la ciutat, cal treballar per transformar 
aquesta flota, i de la intervenció de la Sra. Vidal extreu que el vehicle elèctric no és 
una prioritat per al Govern. 

Observa que si bé és positiu que les flotes professionals siguin elèctriques, 
l’impacte d’aquests vehicles és molt relatiu sobre el total de vehicles de la ciutat, i 
que dels 12.500 taxis, actualment només n’hi ha 22 d’elèctrics. 

Per acabar, formula un seguit de preguntes al Govern: quins horitzons s’ha 
marcat per arribar a un parc 100% elèctric? Com pensa ampliar la xarxa de 
carregadors (actualment només pot donar servei a uns 500 cotxes diaris)? Quins 
incentius s’oferiran per promoure la compra de cotxes elèctrics i per garantir una 
infraestructura prou eficient per als desplaçaments? Quina feina s’ha fet amb 
entitats, amb empreses i clubs per promoure i conscienciar la ciutadania de la 
necessitat de comprar un cotxe elèctric? Es pensa promoure la recerca aplicada 
(en l’anterior mandat es va obrir una via de treball amb empreses per treballar 
conjuntament)? Quin pressupost es dedicarà a aquest àmbit? Com és que hi ha 
dos autobusos elèctrics aparcats a cotxeres de TMB per tirar endavant la línia D30 i 
completar la xarxa ortogonal i no estan circulant? 

 
El Sr. Alonso considera que la compareixença no ha estat gaire aclaridora i no 

ha explicat l’estratègia del Govern: s’han fet declaracions d’intencions, però no 
s’han facilitat dades. 

Observa que si bé el vehicle elèctric té presència en les empreses de 
l’Administració, la implantació del vehicle elèctric privat continua sent marginal i no 
ha complert les expectatives, a causa del preu d’aquests vehicles, de la seva 
autonomia i de les mancances dels punts de recàrrega. 

Per això, considera que cal repensar l’estratègia del vehicle elèctric. 
 
El Sr. Mòdol observa que cal tenir en compte si hi ha aquesta demanda de 

vehicle elèctric per part de la ciutadania i que hi ha dificultats tecnològiques que 
n’alenteixen la implantació. 

Coincideix que la ciutat ha d’apostar pel vehicle elèctric i ser-ne pionera, 
sobretot pel que fa a la producció, la recerca i la inversió. 
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Comenta que, segons té entès, a Barcelona Regional hi ha un departament 
específic sobre vehicle elèctric. 

Desconeix si hi ha manca de punts de càrrega, però entén que se n’ha de 
garantir l’estat de manteniment. 

D’altra banda, entén que, si bé cal continuar treballant-hi, s’ha avançat pel que 
fa a logística per a la implantació del vehicle elèctric (amb la plataforma LIVE), pel 
que fa al taxi elèctric i a l’autobús elèctric. 

Per acabar, subratlla la importància d’augmentar les campanyes de 
conscienciació que incentivin aquest tipus de mobilitat, així com de plantejar la 
implementació d’aquest sistema a escala d’àrea metropolitana. 

 
El Sr. Mulleras posa de manifest la disposició del seu grup per col·laborar en 

qualsevol aposta per incrementar el vehicle elèctric, mitjà de transport que 
minimitza l’impacte ambiental i acústic i que les principals ciutats del món estan 
prioritzant. 

Coincideix que Barcelona hauria d’apostar per la indústria del vehicle elèctric, 
que crea molts llocs de treball i que pot reactivar el sector. 

Entén que la sol·licitud de compareixença buscava una implantació general del 
vehicle elèctric a la ciutat mitjançant un pla de desplegament, no només la 
implantació dins les empreses municipals. D’altra banda, observa que Barcelona és 
una ciutat de motos, de manera que s’hauria d’estudiar la manera d’implementar 
les motos elèctriques a la ciutat, la qual cosa contribuiria a disminuir la 
contaminació ambiental i acústica. 

Demana al Govern que elabori aquest pla i que aquest vagi acompanyat no 
només d’ajudes i d’incentius, sinó també, i sobretot, d’una infraestructura que 
faciliti la recàrrega dels vehicles. 

 
La Sra. Lecha troba positives les mesures a favor del vehicle elèctric, però 

observa que els vehicles elèctrics i els autobusos elèctrics són una entrega que 
s’ha fet que ve d’una compra, segons té entès, de l’anterior mandat, de manera 
que s’hauria d’incrementar molt més el transport públic elèctric. 

D’altra banda, coincideix que cal garantir el bon estat dels punts de càrrega, i 
que 360 són insuficients per a una ciutat com Barcelona, si s’hi vol promoure el 
vehicle elèctric. 

 
La Sra. Vidal entén que sempre caldrà millorar, però que l’objectiu de Barcelona 

és prou ambiciós. 
Afirma que ha facilitat moltes dades, i hi afegeix que Barcelona és l’única ciutat 

que disposa d’una xarxa pública de recàrrega exclusiva per a motos i la ciutat 
europea amb més punts de recàrrega gratuïts. D’altra banda, hi ha un servei de 
moto sharing amb una empresa privada, i es col·labora molt en el marc del 
programa LIVE amb les empreses, amb sinergies entre consum i producció. Per 
exemple, la fàbrica de Nissan produeix el model NV200, homologat com a taxi. 

Repeteix que dels 208 punts de recàrrega en subsòl actuals (del total de 360), 
es vol arribar a 500 durant aquest mandat, i informa que s’està plantejant un 
pressupost aproximat de mig milió d’euros l’any en punts de recàrrega per 
augmentar constantment la xarxa i fer-ne un bon manteniment. 

En darrer lloc, subratlla que es vol reduir l’ús del vehicle privat, i que aquest 
sigui elèctric, per la qual cosa l’estratègia del vehicle elèctric és clau per a 
l’estratègia de mobilitat sostenible de Barcelona. 

 
La Sra. Vila comenta que ha formulat una pregunta que no ha estat contestada. 
 
La Sra. Sanz la convida a portar-la a la propera sessió. 
 
El Sr. Coronas agraeix les dades facilitades, però considera que són insuficients. 

Observa que normalment el mercat va a remolc de la demanda, i no la demanda a 
remolc del mercat. Entén que si la ciutat és capaç d’incentivar el vehicle elèctric en 
totes les seves varietats, el mercat s’hi adaptarà i, a més, serà una oportunitat 
econòmica per a la ciutat. 
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Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
5. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d’informar sobre 

el projecte del Nou Espai Barça que preveu la transformació de totes les 
instal·lacions esportives del Club, que inclou l’actual Camp Nou, el Palau Blaugrana 
i el Miniestadi, i sobre les reunions que ha mantingut el FC Barcelona amb 
l’Ajuntament de Barcelona en relació amb aquest projecte, els acords als quals han 
arribat, així com el calendari i la inversió previstos. Sol·licitem disposar d’una còpia 
per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 
El Sr. Mulleras formula la sol·licitud de compareixença. 
 
La Sra. Sanz explicita que la resposta ja s’ha facilitat per escrit. 
A continuació, exposa que el Futbol Club Barcelona va decidir mantenir el 

desenvolupament de l’entorn del Camp Nou en el marc de la ciutat de Barcelona i, 
per tant, mantenir l’estadi i la presència del Club a la ciutat, concretament a les 
Corts, on ha estat històricament, cosa que el Govern valora positivament pel que 
suposa per a molts aficionats de la ciutat. 

L’Ajuntament ha mantingut diverses reunions sobre el projecte, que inclou el 
projecte de l’estadi, en què l’Ajuntament ha participat i ha estat membre del 
comitè que ha estat avaluant cadascuna de les propostes plantejades, i el projecte 
de transformació de l’entorn, que tindrà un gran impacte a la ciutat. 

Considera que el Govern municipal ha de fer qualsevol proposta de 
transformació compatible amb els equipaments de barri necessaris i amb els usos 
ciutadans i que, en aquest cas, cal establir una relació de l’estadi amb l’entorn 
perquè no esdevingui una barrera sinó que s’integri millor en la trama urbana de 
les Corts. 

Per acabar, comenta que, atès que la proposta d’ordenació dels entorns i la 
reforma de l’estadi requereix una modificació de PGM i, per tant, iniciativa pública i 
un desenvolupament en aquesta Comissió i un tràmit de llarg recorregut, el 
Govern sempre ha defensat que per tirar endavant la proposta cal un gran consens 
veïnal, social i polític. 

 
El Sr. Mulleras assenyala que el Futbol Club Barcelona va anunciar uns projectes 

en els seus terrenys per als quals no tenen concedida l’edificabilitat que pretenen 
desenvolupar, i demana al Govern que informi sobre el contingut de les reunions 
mantingudes amb el Club, així com sobre les dades que conegui del projecte. 

Observa que, a banda de la modificació del PGM, el pla especial o el pla de 
millora urbana necessaris, cal tenir en compte els problemes de mobilitat que 
generarien les noves activitats que es farien en el Nou Espai Barça. 

En darrer lloc, manifesta sorpresa pel fet que el Barça facilités les dates d’inici i 
finalització de les obres (maig del 2017 - febrer del 2021) per a un projecte que 
encara no han valorat i aprovat ni els veïns ni els grups municipals, i pregunta si el 
Govern ratifica aquestes dates. Entén que el Barça ha de complir la llei com 
qualsevol altra entitat i actuar d’acord amb els requeriments legals i els consensos 
polítics necessaris per tirar endavant aquest tipus de projectes. 

 
El Sr. Martí celebra que s’hagi demanat aquesta compareixença, relacionada 

amb una transformació urbana molt important amb impacte econòmic, esportiu, 
mediàtic, social, polític, etc. Lamenta, però, la resposta de la tinenta d’alcalde, que 
no ha facilitat cap detall sobre els obstacles que eventualment pugui estar posant 
l’Ajuntament als projectes que hagi posat sobre la taula el Club amb els seus 
equips tècnics, tant interns com externs. 

Comenta que els responsables del Club i els seus equips d’arquitectes han parlat 
amb els diferents grups municipals i han presentat a veïns i entitats de la zona les 
seves propostes. El Govern, en canvi, no ha manifestat quina resposta vol donar al 
Club, ni quins problemes han detectat en la proposta i han traslladat a la directiva 
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del Futbol Club Barcelona i als seus tècnics. Demana que s’informi sobre aquestes 
qüestions, i que s’expliciti si s’és conscient de la importància d’aquestes propostes i 
de la magnitud del seu impacte econòmic, urbanístic i polític. 

Per acabar, assenyala que la lentitud en l’acció del Govern podria estar 
provocada per una por escènica davant el fet d’haver de canalitzar determinades 
propostes, i demana al Grup de BC que es posi a treballar al més aviat possible per 
començar a tramitar un gran projecte que donaria oportunitats al barri, ja que 
integraria molt més les instal·lacions en el barri i faria guanyar perspectives de 
visitants, de projecció internacional i de rendiment econòmic (el Barça és el 
responsable de l’1,5% del PIB de la ciutat). 

 
El Sr. Blanco considera que aquesta Comissió hauria de centrar-se en la part del 

projecte referida a la transformació de la ciutat. 
Recorda que fa uns anys les associacions de veïns de les Corts es van oposar 

radicalment a un projecte per al Miniestadi, atès que elevava molt l’aprofitament 
urbanístic amb la construcció de molts habitatges en una zona que té altres 
necessitats i en una ciutat densa i amb problemes de mobilitat. Entén que 
l’Ajuntament ha de vetllar per l’interès general de la ciutat. 

D’altra banda, assenyala que l’estadi sovint pateix l’impacte d’una multitud de 
120.000 persones que hi entren i en surten, cosa que té un elevat impacte sobre la 
mobilitat, la seguretat, el civisme i la convivència amb els veïns del barri. 
Considera que el Club s’hauria de comprometre a desenvolupar mesures que 
ajudin a pal·liar aquest impacte, i pregunta al Govern si se n’ha parlat. 

 
El Sr. Coronas agraeix la voluntat de consens del Futbol Club Barcelona a l’hora 

de plantejar el Nou Espai Barça, voluntat que ha quedat palesa en les reunions que 
ha anat tenint amb els diversos grups polítics. 

Considera que el projecte no només és un projecte del Futbol Club Barcelona, 
sinó també un projecte metropolità, atès que el Miniestadi es trasllada a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper, i un projecte de ciutat, atès que la creació del Nou Espai 
Barça amb el nou Camp Nou, el nou Palau Blaugrana i el Campus Barça tindran un 
gran impacte al barri de les Corts i en la mobilitat de la zona. 

El Grup d’ERC entén aquest nou espai com un repte però també com una gran 
oportunitat d’obrir els espais circumdants del Camp Nou, que s’incorporaran a la 
ciutat i passaran a ser per al gaudi dels veïns i veïnes. Aquesta operació hauria de 
permetre millorar la connexió cosint ambdós cantons de l’estadi, avui totalment 
desvinculats, cosa que també hauria de passar amb el Camp Nou, que hauria 
d’esdevenir un node aglutinador d’activitats que el faci interaccionar amb l’entorn i 
amb els veïns, a diferència del que passa actualment. 

Recorda que fa uns mesos es va conèixer el projecte guanyador del Palau 
Blaugrana, fa unes setmanes, el del nou Camp Nou, i falta per conèixer el Campus 
Barça, menys mediàtic però igual d’important, ja que permetrà definir com s’obre 
a la ciutat l’Espai Barça. 

Remarca la necessitat que l’Ajuntament s’hi impliqui perquè la definició dels 
espais exteriors permeti una bona relació amb els entorns, i perquè els edificis de 
serveis, oficines, botiga, auditori i serveis complementaris tinguin l’escala i els usos 
necessaris per poder dialogar correctament amb el barri, cosa que permetrà una 
bona transició entre l’Espai Barça i la trama urbana del voltant. D’altra banda, 
caldrà estudiar com serà la mobilitat d’aquesta zona i el procés de les obres, que 
afectaran el dia a dia dels veïns i els desplaçaments de les vies circumdants, per 
minimitzar-ne al màxim les molèsties. 

Indica que el cost estimat del nou Palau és de 90 milions d’euros i el de l’estadi, 
de 360, i faltarà saber el cost de la resta de remodelació i els terminis previstos. 

En darrer lloc, comenta que en la modificació de PGM caldrà trobar l’equilibri 
entre els beneficis per a la ciutat i el que pretén el club, tot fent un esforç per 
arribar a acords. 

 
El Sr. Mòdol celebra la gran oportunitat que representa el fet que un motor 

econòmic privat necessiti la complicitat de l’Ajuntament per poder transformar un 
espai en benefici de tots. Entén —n’espera la confirmació de la gerent 
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d’Urbanisme— que la mateixa remodelació de l’estadi ja incorpora una modificació 
de planejament. 

Observa que el Futbol Club Barcelona no pot elaborar calendaris, ja que el 
calendari el marcarà la ciutat, que en tot moment ha de garantir que qualsevol 
intervenció que es faci tingui una reversió directa sobre l’espai públic i sobre 
qüestions com ara la permeabilitat, i que es puguin negociar amb el privat 
qüestions de mobilitat i d’altres tipus. 

Subratlla que l’Ajuntament ha d’intentar que l’espai que envolta l’estadi 
esdevingui un espai públic, i recorda que hi ha una llarga llista de projectes del 
Barça que mai no s’han arribat a consolidar. 

Insta el Govern i els equips tècnics de l’Ajuntament a liderar aquestes 
actuacions, ja que l’estadi és una peça fonamental, un motor econòmic del qual cal 
treure el màxim rèdit possible. 

Comenta que el Barça, a banda de l’operació de l’estadi, té en ment la 
implementació de nous usos, i fins i tot en la proposta guanyadora s’endevinen 
ocupacions de subsòl amb programa comercial, etc., que no sap fins a quin punt 
estan previstes en el plantejament o si seran objecte d’alguna modificació. 

Conclou que cal aprofitar l’oportunitat que es presenta. 
 
La Sra. Lecha posa de manifest que les associacions de veïns del territori (Sant 

Ramon, el Racó de les Corts, Camp Nou i les Corts Sud) coincideixen en el fet que 
el Barça no s’implica gaire en el barri, i entenen que parlar d’una ampliació i d’una 
renovació que comportaria més restauració per part del club i un centre comercial 
aniria lligat a la parada de la línia 9 que no s’ha portat a terme en aquella zona. 

A continuació, demana que es faciliti l’enquesta que es va fer als veïns del 
districte preguntant sobre aquest assumpte, que el seu grup ha demanat 
reiteradament sense èxit, i pregunta si el club està rebent aportacions de 
l’Ajuntament i si l’Ajuntament forma part del jurat de l’Espai Barça. 

 
La Sra. Sanz assegura que no hi ha cap problema per facilitar l’enquesta, que es 

va explicar en el marc de la Comissió de Seguiment que es va convocar amb els 
veïns i veïnes i que és pública atès que parla del que els veïns i veïnes creuen que 
cal abordar mitjançant una transformació d’aquesta mena. 

Aclareix que és en el jurat per a la definició del nou estadi del Camp Nou on ha 
participat l’Ajuntament, concretament la gerent d’Urbanisme, com s’havia fet el 
mandat anterior. 

Coincideix que cal aprofitar l’oportunitat que es presenta i, sobretot, evitar 
cometre els mateixos errors que en propostes de transformació anteriors, i 
assegura que el Futbol Club Barcelona rebrà el mateix tracte que qualsevol altre 
particular o privat de la ciutat. 

També està d’acord que és una bona notícia que un particular vulgui endreçar 
un entorn i plantejar un projecte que abordi qüestions que són prioritàries per al 
territori, per a la ciutat i per a un àmbit, com ara qüestions d’equipaments, d’espai 
lliure o de mobilitat, així com la permeabilitat de l’estadi, que deixarà de ser la 
barrera que és actualment. 

Subratlla que des del primer moment el Govern ha fet èmfasi en la necessitat 
que el projecte es treballi des del territori. Per això, se celebren reunions obertes 
(de moment, se n’ha celebrat una) amb veïns i veïnes a les quals assisteix el 
Futbol Club Barcelona, que escolta i va traslladant les qüestions que s’hi plantegen. 

Considera que el procés serà llarg i que encara no es pot parlar de calendaris. 
Recorda, però, que els grups municipals ja han participat en alguna de les 
comissions de seguiment, que és on s’ofereix tota la informació. Explicita que en 
les reunions s’aborden qüestions relacionades amb la manera de treballar, els 
criteris, els equipaments, l’espai lliure, la mobilitat, el futur estadi i la resta de 
projectes. 

Clou la intervenció expressant el desig que aquesta important transformació 
s’esdevingui amb el màxim consens social, veïnal i polític. 

 
Es dóna per tractada. 
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III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
6. Aprovar el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 euros 

(IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les següents factures 
que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat 
reconegudes en l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de 
desembre de 2015, emesa per Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q, i així 
regularitzar les despeses generades per la contractació d’anàlisi constructiu i 
aixecament de plànols de l’edifici municipal del carrer Paradís, 10, amb relació al 
contracte menor número 15003480, aprovat en data 10 de setembre de 2015, per 
un import d’11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de desembre de 
2015, emesa per l’empresa Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, i 
així regularitzar les despeses generades pel servei de disseny i construcció de 10 
unitats de prototips models A1 PE tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, 
de protectors d’escocells destinats a l’espai de les terrasses de la ciutat de 
Barcelona, amb relació al contracte menor número 15005082, aprovat en data 27 
de novembre de 2015, per un import de 8.361,10 euros. La factura número 
10505979, de 30 de novembre de 2015, emesa per l’empresa J&A Garrigues SLP, 
NIF B81709081, i així regularitzar les despeses generades pels serveis de suport 
jurídic per a la licitació del contracte d’obra pública pel subministrament d’energia 
tèrmica a l’Hospital del Mar, amb relació al contracte menor número 15004502, 
aprovat en data 4 de novembre de 2015, per un import de 18.150,00 euros. 
Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per un import de 
37.764,10 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posicions pressupostàries 
indicades en aquest mateix document i a favor de les empreses que es detallen a 
continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per un import d’11.253,00 
euros; Parques y Jardines Fábregas SA, NIF A58574526, per un import de 
8.361,10 euros, i J&A Garrigues SLP, NIF B81709081, per un import de 18.150,00 
euros. 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta. 
 
El Sr. Martí expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Blanco expressa la reserva de vot del seu grup.  
 
El Sr. Coronas expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mulleras expressa l’abstenció del seu grup. 
 
La Sra. Lecha expressa l’abstenció del seu grup. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, ERC i PSC, amb la 

reserva de vot de C’s i amb l’abstenció del PP i CUP. 
 
7. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i 
associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de 
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta i dóna la paraula a la gerent. 
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La Sra. López recorda que, com es va explicar als grups, el document, 

mitjançant la regulació d’aspectes tècnics (per exemple, la xemeneia de fums, la 
doble porta, el vestíbul d’accés, la situació en planta baixa amb accés independent 
i la superfície útil màxima de 200 m²) i de distàncies entre clubs i equipaments 
(150 m en el cas de centres històrics i 100 m en la resta de casos), vol garantir la 
convivència pacífica, el dret a l’associació i el dret a la salut. 

 
El Sr. Martí anuncia el vot contrari del seu grup, que entén que el Pla és una 

mala notícia per a la ciutat, per a la salut pública i per a la població més vulnerable 
(menors i joves). 

Explica que el Pla elaborat pel Govern de l’alcalde Trias volia establir criteris 
clarament restrictius de l’oferta de cànnabis a través d’aquests establiments: si 
l’aprovació inicial hagués esdevingut definitiva, de 140 establiments s’hauria 
passat a 10 o 12. Subratlla que la salut pública ha d’estar per sobre de la llibertat 
d’empresa i d’altres consideracions, i posa de manifest dos dels greus perills, 
confirmats per autoritats sanitàries i assistencials, associats al consum d’aquestes 
substàncies i també a l’increment de l’oferta dels establiments: fracàs escolar i 
quadres psicòtics. 

Entén que tampoc no convé aprovar el Pla per motius de prevenció, seguretat i 
convivència. Explica que hi ha establiments que en fan un mal ús o incompleixen 
flagrantment les condicions dels comunicats: hi ha venda a menors, venda a no-
socis i venda de substàncies al voltant d’aquests establiments que no tenen res a 
veure amb el que es ven a dintre. 

Observa que la reducció de distàncies entre clubs, i entre clubs i altres 
equipaments, provocarà l’increment del nombre d’establiments cànnabics, i 
considera molt negatiu que n’hi pugui haver fins a 140 a Barcelona. El Grup de CiU 
no vol que Barcelona sigui la ciutat europea dels clubs cànnabics i el pol d’atracció 
de tot Europa quant a negocis d’aquesta naturalesa. 

Recorda que el PSC en el mandat anterior va dir al Govern de CiU que aquest 
tema s’estava «desmadrant» i que no hi havia prou mesures per combatre i 
disminuir la proliferació d’aquests establiments, i demana als grups que 
mantinguin la coherència política davant la possible aprovació definitiva del Pla. 

Comenta que si bé en alguns casos pot haver-hi problemes d’indemnitzacions 
associats a la paràlisi o la limitació en l’obertura d’aquests establiments, una 
recent sentència del Tribunal Suprem autoritza l’autoritat municipal, en 
determinades circumstàncies, a revocar llicències d’aquest tipus d’entitats sense 
indemnitzacions. Comenta que convindria veure què fa l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la revocació de llicències en alguns d’aquests 
casos. 

Lamenta la manca de diàleg del Govern amb el Grup de CiU, que no ha estat 
informat del procés de transició del Pla aprovat inicialment al Pla que ara es porta 
a aprovació definitiva, totalment diferent de l’anterior. Subratlla que el seu grup 
n’hauria volgut parlar, ja que es tracta d’un assumpte que, sense voler fer 
tremendisme ni generar alarma social, és molt important. 

Conclou que el Grup de CiU farà un oposició dura i contundent contra aquest Pla, 
que entén que tracta un tema que preocupa enormement milers de barcelonins, 
mares i pares, que veuen amb estupor com l’Ajuntament provoca directament o 
indirectament l’increment del consum de substàncies nocives per a la salut dels 
joves i adolescents. 

 
El Sr. Blanco observa que una cosa és prendre mesures per evitar la proliferació 

de locals en algunes zones i una altra de ben diferent, prohibir-los tots, que és el 
que semblava que pretenia el Govern de CiU, amb un document prohibicionista 
que obligava al tancament del 90% dels locals. Considera que això hauria generat 
una despesa insostenible per a l’Ajuntament i que, d’altra banda, una bona 
regulació no és la que prohibeix sinó la que estableix les condicions per 
desenvolupar una activitat correctament. Observa que, a més, cal establir 
mecanismes per assegurar que es compleixi la norma. 
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Entén que cal protegir alhora la salut pública —tot i que no entén que es 
protegeixi mitjançant una norma urbanística—, la llibertat personal i la 
convivència: les regulacions a les ciutats han de servir perquè persones amb 
diferents gustos, costums i maneres de ser tinguin una bona convivència. 

Considera que el document actual és millor que l’anterior, ja que no prohibeix 
sinó que regula. Coincideix amb les al·legacions de les associacions, però, que és 
innecessari establir distàncies mínimes entre clubs, ja que les distàncies mínimes 
entre clubs i sòls qualificats com a equipament ja són prou restrictives i 
impossibiliten l’obertura de nous centres en determinades zones. 

Demana que abans del debat en el Ple es corregeixi un error greu del document: 
els cementiris municipals es qualifiquen d’equipament, de manera que s’estableix 
la distància mínima de 100 metres entre aquests i un club cannàbic, cosa que no 
entén. 

Per acabar, manifesta la reserva de vot del seu grup, que creu que val la pena 
debatre en el Plenari qüestions importants relacionades amb la prevenció, la salut 
pública, la lluita contra les màfies i els usos fraudulents o encoberts d’alguns 
d’aquests establiments. 

 
El Sr. Coronas entén que el Sr. Martí ha fet una descripció d’una situació 

pràcticament apocalíptica, i observa que els menors de divuit anys en cap cas no 
podran accedir a una associació cannàbica. 

Considera que el Pla actual és molt millor que l’aprovat inicialment, que davant 
d’un problema magnificat mediàticament a partir de les males pràctiques de 
determinades associacions, va voler prohibir-les pràcticament totes, amb la qual 
cosa es vulnerarien el dret a l’associacionisme i el dret al consum propi, que estan 
establerts i regulats. 

Comenta que el seu grup, que se n’ha informat amb experts, és conscient tant 
dels elements positius com dels negatius. Entén que el consum de cànnabis pot 
tenir conseqüències negatives si no es controla adequadament o si el fan persones 
que no són adequades per fer-ho, però considera que, precisament, la regulació és 
prevenció. En aquest sentit, pensa que també serà molt important l’ordenança 
sobre les associacions cannàbiques que es desenvoluparà des de l’àmbit de la salut 
pública amb la participació de tothom. 

Indica que els manuals de bones pràctiques de les mateixes associacions 
cannàbiques ja proposen moltes mesures per a la bona praxi, com ara la carència 
de 15 dies per evitar que els turistes se’n puguin fer socis i al moment accedir a la 
substància. 

Comenta que en aquest àmbit cal un consens ampli i una regulació dels criteris 
de salut pública, així com fer referències al cultiu d’acord amb el marc jurídic 
corresponent i lluitar contra el mercat negre. Entén que l’associacionisme és una 
bona manera de tallar l’accés al mercat negre i d’evitar aquest mercat. 

En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup, que està satisfet amb el 
Pla. 

 
El Sr. Mòdol observa que s’està tractant un tema de salut a la Comissió 

d’Urbanisme, i que qui va començar el tràmit per la via urbanística i en va fer 
l’aprovació inicial va ser el Govern del Sr. Trias, de CiU, poc abans de les eleccions. 
Lamenta que la part urbanística s’hagi anteposat a un debat que s’hauria d’haver 
celebrat d’una altra manera, i posa de manifest que repetidament s’utilitza la 
regulació urbanística per a qüestions que requereixen un important debat en altres 
àmbits (salut en aquest cas, turisme en d’altres). 

Coincideix, però, que el document actual és millor que l’anterior i conté 
regulacions pertinents, per la qual cosa hi vota favorablement. 

 
El Sr. Mulleras afirma que, si bé el consum propi i terapèutic de cànnabis està 

permès, el Govern municipal d’Ada Colau amb aquest Pla en fomenta el consum i 
el banalitza. 

Recorda que el Grup del PP volia que el Pla inicial fos molt més restrictiu, mentre 
que el Pla actual facilita encara més la proliferació d’establiments cannàbics: 
redueix la distància entre els clubs i els equipaments de 150 metres a 100 i aprova 
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una amnistia general per als 112 establiments ja existents sobre els quals hi havia 
una prohibició temporal. 

Afirma que aquest Pla generarà un efecte crida, també per al turisme cànnabic. 
Assegura que els turistes trobaran la manera d’accedir-hi malgrat les mesures que 
intentin evitar-ho. Lamenta que el Govern vulgui convertir Barcelona en cannabis 
friendly i situar la ciutat en les guies turístiques del cànnabis. Subratlla que el seu 
grup no comparteix aquest model, que aquesta no és la seva Barcelona. 

Per això, de cap manera pot donar suport a la proposta, ja que està radicalment 
en contra del Pla. 

 
La Sra. Lecha subratlla que el Pla de CiU, presentat poc abans de les eleccions 

per no haver de comprometre’s a res, volia impedir l’obertura d’espais de 
catalogació privada per al consum de cànnabis i prohibir l’associacionisme, mentre 
que el Pla de BC regula i busca la manera d’ajudar les federacions i els clubs a 
mantenir els seus espais, de la mateixa manera que el Parlament va regular que es 
poguessin obrir i va buscar solucions que evitessin la clausura de més d’un 
centenar de clubs que estaven funcionant. 

Entén que la diferenciació que s’ha fet entre zones per tal de marcar les 
distàncies dins la ciutat ha estat una manera de voler entendre les necessitats de 
les usuàries dels clubs entenent que, a més, cal evitar la massificació en zones 
urbanes de trames estretes, i evitar que es concentrin una quantitat desmesurada 
de clubs. 

Considera que les mesures preses faran que la convivència que fins ara hi ha 
hagut entre veïnes de les escales on estan situats els clubs i els clubs es 
mantingui, i observa que el fet de marcar distàncies amb espais d’usuaris 
drogodependents, menors d’edat o espais de salut ja era una lògica dintre de les 
associacions cannàbiques. 

Comenta que dins un pla urbanístic la idea de regular de la millor manera 
possible la situació que persegueix i deixar fora d’ordenació i sense efectes no és la 
millor solució però, en aquest cas, és necessari deixar disconformes els ja 
existents. 

Indica que el compromís de compliment de la futura Ordenança de salut 
marcarà la manera de promoure mesures dins els clubs i posarà negre sobre blanc 
en tot allò que contribueixi a mesures de salut i prevenció de riscos davant del 
consum i, alhora, evitarà la proliferació de clubs il·legals i el turisme cannàbic. 

Per acabar, subratlla que cal tenir una regulació que garanteixi la millor 
convivència entre les veïnes i els clubs degudament legalitzats i reformats per 
adaptar-se a les mesures marcades al Pla urbanístic, i perseguir els clubs que 
promouen males pràctiques. 

 
La Sra. Sanz explica que el Govern actual va haver de donar continuïtat a un pla 

tenint en compte totes les afectacions que havia provocat la suspensió de llicències 
iniciada el 2014 i l’aprovació inicial del 6 de maig del 2015, i afirma que el Govern 
actual sempre ha treballat de manera molt coordinada amb l’Àrea de Salut Pública 
i la d’Urbanisme. 

Subratlla que la proposta que es presenta avui és fruit del debat, la participació i 
l’escolta fets amb entitats, federacions i associacions cannàbiques, així com amb 
els experts del Grup de Drogues del Consell de Benestar i els veïns i veïnes, 
col·lectius que estan d’acord amb la proposta. 

Diu al Sr. Martí que la mala notícia no és aquest Pla sinó que el Govern de CiU 
comencés per l’àmbit urbanístic i no pel desenvolupament d’una ordenança de 
salut pública. El Govern actual no ha tingut més opció que continuar la mala feina i 
la mala gestió del Govern anterior. 

Entén que no voler abordar el debat en l’àmbit pertinent sinó mitjançant 
l’urbanisme és hipocresia, i insisteix que si CiU volia solucionar un problema de 
salut pública, hauria d’haver començat per l’Ordenança de salut pública i no per un 
pla especial urbanístic, que no ha de jutjar o criminalitzar l’ús o l’autoconsum de 
cànnabis, legal i permès en majors d’edat i amb una sèrie de requisits. 

Critica, d’altra banda, que CiU no prengués cap decisió respecte d’aquesta 
qüestió en tot el mandat i esperés al 6 de maig del 2015, poc abans de les 
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eleccions, per fer-ho, i observa que si no es vol fer electoralisme ni generar alarma 
social, s’ha d’escoltar tothom per tenir tota la informació. 

Diu al Sr. Martí, que ha parlat dels menors, que, com ha dit el Sr. Coronas, un 
menor no pot consumir perquè no està permès. Remarca que el Pla regula el que 
és legal, el que permeten el Codi penal i la regulació estatal amb relació a les 
drogues, i que si es té coneixement d’alguna il·legalitat en algun club, s’ha de 
notificar perquè es tanqui. 

Observa que, segons l’argumentació del Sr. Martí, també s’haurien de tancar 
tots els bars i restaurants com a prevenció perquè els menors no consumissin 
alcohol, i demana que s’abordi tot des de la mateixa perspectiva i amb la mateixa 
òptica en funció del que està permès legalment. 

Assegura que Barcelona no esdevindrà la ciutat europea del cànnabis, i subratlla 
que el Pla ofereix unes normes clares per a allò que és legal, i té en compte allò 
que ja existeix i hi afegeix normes referides als fums, als espais, etc., per garantir 
les condicions de l’activitat i la convivència amb veïns i veïnes, a qui en 
determinades zones s’han generat algunes molèsties. Subratlla també que qui no 
compleixi tots els requisits, evidentment no tindrà dret a la llicència. 

En darrer lloc, posa en valor la feina feta conjuntament amb entitats, 
professionals i grups municipals; celebra el consens assolit i agraeix els vots 
favorables —entén que l’abstenció del Grup de C’s és una abstenció positiva i 
espera que es tradueixi en un vot favorable en el Plenari—, i afirma que qui no s’hi 
vol sumar és perquè aborda aquesta qüestió des d’una perspectiva hipòcrita. 

 
El Sr. Martí demana respecte per les opinions diverses: entén que es pot 

discrepar, fins i tot amb duresa, però sense caure en els insults i en les mentides. 
Posa de manifest que la tinenta d’alcalde ha dit hipòcrites als membres de CiU, 
mentre que ell en cap moment no ha insultat el Govern, que també podria haver 
començat per fer l’ordenança de salut pública en lloc de continuar la via urbanística 
que tant critiquen. 

Indica que el seu grup va parlar amb tothom i es va coordinar amb l’Agència de 
Salut Pública des del primer moment, i observa que un instrument urbanístic 
també pot incorporar elements que ajudin a millorar la salut pública. 

Aclareix que, si bé l’aprovació inicial del Pla va tenir lloc el maig del 2015, feia 
molts mesos que es treballava el tema: la suspensió de llicències es va fer el juny 
del 2014. 

Insisteix que s’està frivolitzant un problema de salut gravíssim: els hospitals que 
proveeixen de serveis de psiquiatria i de salut mental el país atenen centenars de 
nois d’entre divuit i vint-i-dos anys amb problemes gravíssims derivats del consum 
de cànnabis. 

Insisteix que el Pla és una molt mala notícia per a la ciutat de Barcelona, i 
subratlla que els membres de BC seran els responsables de com puguin anar de 
malament les coses en el futur. 

Per acabar, diu que els membres de CiU no són hipòcrites, demagogs ni 
populistes, sinó persones que intenten fer les coses bé i que alcen la veu perquè 
creuen que tenen el dret i l’obligació de fer-ho. 

 
El Sr. Coronas insisteix que l’associacionisme és un bon instrument per evitar els 

casos que comenta el regidor Martí, ja que les associacions compleixen funcions 
d’informació, de control, d’assessoria i de seguiment. Reconeix que algunes 
persones fan un consum excessiu d’aquestes substàncies, però subratlla que 
tancant associacions cannàbiques no es posaria fi a aquest problema. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, ERC, PSC i CUP, amb el 

posicionament contrari de CiU i PP i amb la reserva de vot de C’s. 
 

Districte de Ciutat Vella 
 
8. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la Rambla de Barcelona, Districte de 
Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 
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l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de valoració de les 
al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorporen a aquest acord. 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta i dóna la paraula a la regidora. 
 
La Sra. Pin exposa que la Rambla, un passeig emblemàtic de la ciutat, 

actualment rep 100 milions de visitants l’any. La massificació de vianants i l’alta 
densitat en l’ocupació de l’espai públic han fet que la ciutadania hagi abandonat la 
Rambla, un espai on es concentra bona part de la història de Barcelona, 
dinàmiques de la burgesia barcelonina, un espai de visibilització de moviments 
socials, un lloc de reivindicacions polítiques i socials, un espai en què es concentra 
l’imaginari col·lectiu divers amb una importància cabdal de la presència femenina. 
Cal aconseguir que els veïns i les veïnes tornin a sentir-se atrets per un passeig 
que els ha exclòs per la saturació de vianants i la uniformització en l’oferta 
comercial. 

Recorda que els estudis que han permès fer el Pla especial de la Rambla, una 
eina de transparència que mostra el consens existent sobre la necessitat 
d’intervenir-hi, van començar fa dos mandats, i en el mandat anterior es va 
redactar el Pla especial, que es va aprovar inicialment. 

Exposa que el Pla vol oxigenar la Rambla i que aquesta recuperi l’essència de 
rambla. Comenta que per recuperar i ordenar els espais cal valentia, i que per això 
una de les qüestions que canvia respecte a l’aprovació inicial és que es deixen 
definitivament fora d’ordenació les botigues de records ubicades a la via central de 
la Rambla, que s’entén que no responen a l’interès general. D’altra banda, el Pla 
marca actuacions per cosir els dos barris, que permetin la visualització entre la 
façana del Gòtic i la façana del Raval, i que la Rambla deixi de ser la cicatriu que és 
avui. A més, es possibilita que els enclavaments facilitin un millor flux de vianants, 
es facilita la mobilitat, i es permet posar en valor els edificis catalogats com a A, 
amb el seu entorn de protecció. 

Indica que el Pla és només una de les eines necessàries per recuperar la Rambla 
i que els barcelonins i les barcelonines tornin a sentir-la seva, i subratlla que caldrà 
la col·laboració de tots els agents implicats (equipaments culturals, forces 
polítiques, i agents socials, comercials i veïnals), a més del desenvolupament 
d’altres eines. 

En darrer lloc, remarca que el Pla especial de la Rambla no és d’un govern o 
d’un altre i que la necessitat de recuperar la Rambla no és patrimoni de ningú, sinó 
un deure de ciutat. 

 
El Sr. Martí observa que el Govern municipal ha trigat onze mesos a portar el 

document a aprovació definitiva, quan és pràcticament igual que el document 
preparat per l’anterior Govern. Concreta que les úniques modificacions són la 
definició dels quioscos que es mantenen i l’explicitació de la impossibilitat de tornar 
a implementar els antics quioscos d’ocellaires. Atès que el document pràcticament 
no ha variat, el Grup de CiU hi votarà a favor. 

Exposa que per primer cop es va proposar una regulació específica per a la 
Rambla, que va tenir com a antecedent el Pla d’usos de Ciutat Vella de l’any 2013, 
i assenyala que l’objectiu del seu grup —que el Govern actual manté com a propi— 
era disposar d’un instrument de protecció i ordenació integral per preservar i posar 
en valor els trets d’identitat únics de la Rambla, així com un conjunt patrimonial 
immaterial de la ciutat i, en definitiva, recuperar la Rambla per als barcelonins. 

 
El Sr. Blanco coincideix que el document ha estat molts mesos aparcat, i indica 

que el seu grup n’ha d’avaluar les modificacions introduïdes, encara que en siguin 
poques. 

Entén que les modificacions són positives atès que permeten guanyar espai en 
el passeig central dels vianants, tot i que no saben si les modificacions han estat 
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consensuades amb totes les persones afectades. En qualsevol cas, troba encertat 
que s’afavoreixi l’ús ciutadà de l’avinguda. 

Observa que el document original plantejava tres solucions i se n’ha de 
concretar la definitiva, i manifesta l’opinió del seu grup que caldria salvaguardar 
les activitats que dignifiquen la Rambla (sobretot les dels professionals que fa 
dècades que hi treballen en els quioscos de premsa o de flors, els professionals de 
la restauració i els artistes) i, en canvi, eliminar-ne els usos que la degraden. 
Entén que per regular adequadament tots els usos cal dialogar amb totes les parts. 

Per acabar, anuncia la reserva de vot del seu grup, que abans del Ple avaluarà 
les darreres notícies rebudes sobre el Pla. 

 
El Sr. Coronas manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que no es pot 

endarrerir més l’aprovació del Pla, que considera alhora resultat d’una feina prèvia 
i principi a partir del qual cal continuar avançant en la recuperació de la Rambla 
per part dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, sobretot dels veïns i veïnes de 
Ciutat Vella. 

Valora especialment que el Pla defineixi espais de pas lliures de terrasses i 
quioscos en els encreuaments, confrontant carrers i places a banda i banda, que 
intenti deixar l’espai central lliure col·locant els elements entre els escocells dels 
arbres, i que intenti ordenar les instal·lacions. 

Opina, però, que el Pla té molts aspectes millorables i es limita a aplicar algunes 
mesures «de maquillatge» i ordenació amb poca ambició i poques actuacions 
immediates. Observa, a més, que el Pla no soluciona el veritable problema de la 
Rambla (la sobresaturació d’activitat turística), parla de buscar espais d’estada per 
als ciutadans però no els identifica, i apunta tres possibles propostes d’urbanització 
però no en tria cap, de manera que no aporta gaire a la recuperació de la Rambla 
per part dels barcelonins i barcelonines. 

D’altra banda, considera que el tema de les distàncies de les terrasses i els 
quioscos dels edificis catalogats amb nivell A, que en són pocs, s’hauria de fer 
extensiu als de nivell B, i estudiar les visuals d’aquests edificis o entorns, ja que 
sovint no és qüestió de la distància sinó dels angles de visió. Entén que a l’hora de 
col·locar aquestes terrasses i quioscos també s’hauria de tenir en compte, com 
s’ha fet en les zones de creuament de carrers, la situació dels equipaments i dels 
edificis susceptibles de generar activitat cultural, i sobretot dels fluxos i els 
moviments de la gent que va d’un lloc a l’altre, ja que això permetria evitar 
obstacles en el recorregut. 

En darrer lloc, pregunta en quina situació quedarà la terrassa del Cafè de 
l’Òpera, comerç emblemàtic. 

 
El Sr. Mòdol comenta que el PSC va tenir ocasió de treballar el Pla —que pot 

considerar-se el complement o el revers del que es coneixia com «el Pla Cor»— 
amb l’anterior Govern abans de l’aprovació inicial. Coincideix que el procés 
d’aprovació s’ha allargat, però celebra que hagi arribat l’aprovació definitiva d’un 
pla que el seu grup ha seguit de prop, i manifesta el seu vot favorable. 

Recorda que recentment el Govern va acceptar un prec del PSC per a la 
convocatòria d’un concurs que permetés avançar en la definició d’alguns aspectes 
que el Pla no pot incloure i necessiten una resolució en detall, i subratlla que, 
independentment de la fórmula que s’utilitzi, cal avançar en la transformació de la 
Rambla. 

Respecte a la informació rebuda a última hora, manifesta preocupació per la 
modificació que afecta els quioscos de premsa. Concreta que en la versió inicial 
s’autoritzaven els models de quioscos que justificadament fossin compatibles amb 
els objectius generals del servei de la Rambla sense que els nous models 
poguessin superar les mides dels existents. Considera que els quioscos de premsa 
formen part de la identitat de la Rambla i, per tant, són patrimoni de tots; la 
Rambla forma part de l’imaginari de la ciutat, no només dels turistes sinó també 
dels ciutadans de Barcelona, i hi ha determinades activitats que formen part 
d’aquest imaginari d’aquest paisatge i potser té tot el sentit del món mantenir-les 
o, si més no, establir unes condicions perquè no formin part del gruix d’activitats 
que no afavoreixin el bon ús i la mobilitat dels vianants, i el paisatge urbà d’aquest 
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entorn. Entén que el Govern vetllarà perquè aquesta activitat i aquests elements 
del paisatge urbà puguin tenir cabuda en la nova Rambla. 

 
El Sr. Mulleras considera que tothom comparteix la necessitat de recuperar la 

Rambla —actualment envaïda pels turistes— per als barcelonins, però entén que el 
Pla no respon a aquest objectiu, per al qual caldrien altres mesures, com ara un 
pla de mobilitat per fer una rambla amable per als barcelonins i una millora de la 
convivència entre barcelonins, la gent que treballa a la Rambla, la gent que hi viu i 
els turistes. 

Entén que el Pla no afronta els veritables problemes existents a la Rambla, com 
ara les activitats econòmiques il·legals pel que fa a la venda de begudes, els 
llauners, els manters, la prostitució, la manca de seguretat o els problemes de 
convivència veïnal que es produeixen sobretot a la nit, qüestions que cal resoldre 
per fer atractiva la Rambla perquè els barcelonins puguin gaudir-ne. 

El Pla tampoc no resol temes com el de les parades d’animals, els pintors o les 
terrasses. 

Per això, el Grup del PP hi votarà en contra. 
 
La Sra. Lecha afirma que el Pla endreça i pacifica la Rambla, i tècnicament 

parlant ho fa bé, i valora positivament l’ajustament a la regulació dels quioscos i la 
inclusió de les estacions de Bicing. Considera, però, que tot això s’hauria d’haver 
plantejat amb unes millores globals a tot el districte, amb un pla d’usos, ja que, 
altrament, s’està fent un pegat. 

D’altra banda, observa que la descongestió de la Rambla s’abocarà als barris del 
voltant, i que la millora del passeig en potenciarà l’atractiu turístic, de manera que 
encara atraurà més turistes. El Grup de la CUP entén que cal elaborar un pla 
general per tractar la invasió turística de la Rambla, que genera queixes dels veïns, 
i la poca viabilitat de poder viure a la Rambla. Per això, vota en contra de la 
proposta. 

 
La Sra. Pin agraeix algunes de les aportacions i, a continuació, respon a algunes 

de les qüestions plantejades. 
Repeteix que el Pla especial, tot i ser important, és només una de les eines que 

mostra les intencions de l’Administració a l’hora d’intervenir a la Rambla, però que 
caldrà desenvolupar-ne d’altres. 

Explica que en l’aprovació definitiva passa de voluntària a obligatòria la reducció 
dels quioscos i la situació entre escocells dels quioscos de premsa, però això es 
farà un cop finalitzades les concessions, el 8 de setembre del 2030. Indica que, 
d’altra banda, com que es tracta de quioscos que han estat premis FAD, caldrà 
treballar conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes per veure com es pot 
mantenir l’estructura i el disseny. 

Diu al Sr. Coronas, que ha preguntat per la terrassa del Cafè de l’Òpera, que 
tota l’ordenació de terrasses dependrà de l’ordenació singular, i que el Pla especial 
diu on no podran ubicar-se terrasses. Comenta que la petita afectació en el cas de 
la terrassa del Cafè de l’Òpera per la seva proximitat a les escales del metro no 
significa que el Cafè es quedarà sense terrassa, sinó que dependrà de l’ordenació 
singular. 

Observa que els quioscos de premsa han de dedicar-se a l’activitat de vendre 
premsa i no tant a la de vendre souvenirs, i cal revisar quin percentatge es dedica 
a souvenirs i quin a premsa. Entén que hi ha consens general sobre la preservació 
dels quioscos de flors, que donen nom a la rambla de les Flors. 

Està d’acord que la millora d’un espai el fa més atractiu per als turistes i que 
això pot suposar un perill en zones massificades, però entén que no per això s’han 
de deixar de millorar espais, sinó que cal aplicar diferents eines per arribar a la 
millor solució. 

Coincideix també que cal un pla de mobilitat, i anuncia que durant aquest 
mandat s’elaborarà un pla de mobilitat del districte. Observa que per pensar en la 
mobilitat de la Rambla cal pensar també en la mobilitat de via Laietana i tenir 
present que la Rambla, de baixada, nodreix tota la part del Raval. 
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Observa que la Rambla, tenint en compte que cada any rep més de 100 milions 
de visites, és un passeig força segur, i això és gràcies a la feina dels diferents 
cossos policials. Entén, per tant, que cal evitar fer alarmisme. 

Pel que fa al concurs internacional esmentat pel Sr. Mòdol, informa que hi ha el 
compromís del Govern que es convoqui com a màxim a la tardor per poder 
començar les obres durant aquest mandat. Indica que en aquestes obres es podran 
concretar molts dels detalls que s’han anat comentant. 

Clou la intervenció dient que a partir de l’esquelet normatiu cal trobar la manera 
d’intervenir a la Rambla per recuperar-la, atès que hi ha un mandat ciutadà per 
recuperar Ciutat Vella per als veïns i les veïnes. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, ERC i PSC, amb la 

reserva de vot de C’s i amb el posicionament contrari del PP i CUP.  
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
9. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres 
activitats al barri del Poble-sec al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, 
amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció 
de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta. 
 
La Sra. López indica que l’objecte del Pla d’usos és regular la intensitat dels usos 

de pública concurrència i millorar la relació d’aquests usos entre ells i amb relació a 
l’espai públic. 

Explica que el Pla concreta diferents zonificacions en funció bàsicament de 
l’amplada de carrers: la zona 1 són els carrers de més de 20 metres; la zona 2, 
carrers d’entre 11 i 20 metres; les àrees on hi ha més densitat i concentració 
d’activitats i establiments reben un tractament molt específic, com també les 
considerades zones saturades (Blai, Blesa, Nou de la Rambla) i les àrees de 
concentració d’equipaments socials i culturals (com ara la plaça Margarida Xirgu). 

 
El Sr. Martí anuncia el seu vot favorable a aquesta regulació, que va ser 

impulsada pel Govern de l’alcalde Trias i pel Govern de l’antic regidor del Districte 
de Sants-Montjuïc, i posa en valor el procés de participació veïnal, iniciat molt 
abans de l’aprovació inicial, que ha donat lloc a un consens social amplíssim de les 
principals entitats del Poble-sec, que hi han introduït millores tant en la primera 
fase de la participació, en l’aprovació inicial, com en la darrera fase prèvia a 
l’aprovació definitiva. 

Subratlla que el Poble-sec feia molts anys que necessitava una regulació dels 
establiments de pública concurrència per evitar o aturar la degradació del barri i 
per millorar-ne la convivència. Remarca que totes les persones que hi han treballat 
de valent, amb molta energia positiva, pel barri, mereixen aquesta aprovació 
definitiva d’aquest Pla d’usos que posarà ordre i seny en una tendència alcista en 
l’obertura d’establiments de tota mena que ha fet que la convivència hagi arribat a 
ser molt difícil en alguns casos. 

Comenta que el Govern de Trias va fer l’aprovació inicial del Pla en la part final 
de l’anterior mandat, malgrat que les fases finals d’un mandat municipal no són les 
millors per trobar consensos ni polítics ni socials, perquè va entendre que valia la 
pena ser arriscats, valents i ambiciosos i treballar amb la línia estratègica de 
mantenir l’equilibri entre la necessària activitat econòmica que ha de tenir la ciutat 
i la garantia del descans veïnal i la bona convivència, que no sempre és fàcil. 

Celebra que s’hagi continuat la feina del Govern anterior i que s’hi hagin 
introduït petites millores, no solament regulant els carrers i les places i les seves 
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densitats, sinó també afegint la regulació de distàncies en alguns casos, la qual 
cosa evitarà l’excés d’oferta i de tensió. 

 
El Sr. Blanco manifesta el vot favorable del seu grup, que valora molt 

positivament la feina dels tècnics municipals i que entén que el Pla té el vistiplau 
de la Coordinadora d’Entitats del Barri, a més del de dos grups ben diferents, que 
se n’atribueixen l’autoria. 

 
El Sr. Coronas observa que no s’han treballat de la mateixa manera el Pla d’usos 

del Poble-sec i el de Gràcia: amb el de Gràcia hi ha hagut l’oportunitat de debatre, 
de negociar políticament i d’introduir-hi modificacions que no s’han considerat 
substancials; en el cas del Pla del Poble-sec, en canvi, coses molt similars que 
s’han plantejat sí que han estat considerades substancials i no s’han acceptat. 

A continuació, enumera alguns dels aspectes negatius del Pla: 
- L’exclusió de l’avinguda del Paral·lel és incomprensible: les activitats que es 

col·loquen a la vorera del Poble-sec tenen una gran repercussió en els carrers 
veïns, més que no pas en la vorera del davant. 

- La delimitació de les zones és poc creïble: per passar d’una zona d’alta 
densitat a una altra de més baixa només cal allunyar-se dues o tres parcel·les. 
Això fomentarà que les zones de més intensitat s’expandeixin. 

- No es fomenta el decreixement en les zones que ho necessiten. 
- No es regulen els locals de plats preparats (take away), que produeixen un 

gran impacte en la via pública. El Pla d’usos de Gràcia, en canvi, sí que els regula. 
- Es prohibeixen els bars musicals i les discoteques en algunes zones, però no es 

té en compte que els bars podran oferir música en directe sempre que compleixin 
unes condicions, de manera que tots poden acabar assimilant-se a bars musicals. 

- Hi ha zones on els bars i els bars musicals no es comptabilitzen conjuntament, 
cosa que pot provocar que es concentrin. 

- En les zones d’alta intensitat no es prohibeixen les botigues de conveniència, 
quan a les nits especialment acaben funcionant gairebé com a bars. 

- L’article 19, que parla de les distàncies d’usos protegits, estableix que les 
activitats musicals han d’estar a 100 metres dels usos protegits, però s’oblida 
d’especificar-los i, per tant, entra en contradicció amb l’Ordenança municipal 
d’activitats d’establiments de concurrència pública de Barcelona, que especifica 
que les activitats musicals, els locals d’exhibició sexual, sex shops i prostitució no 
poden estar a menys de 200 metres dels usos protegits i dels locals amb afluència 
de menors. 

D’altra banda, entén que el cens s’hauria d’haver fet abans del Pla per poder 
tenir una visió més clara de la situació, i que caldria haver implementat més 
recursos inspectors per tal de garantir el compliment del Pla. 

Per acabar, lamenta que no hagi tingut lloc la negociació final amb els grups 
municipals, i anuncia l’abstenció d’ERC. 

 
El Sr. Mòdol manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que el Pla té un 

ampli suport al territori i que s’hi ha fet una bona feina, per exemple, a l’hora 
d’acostar-se a la realitat urbana de cada àmbit. Entén que la feina feta amb aquest 
Pla en aquest sentit hauria de servir com a referència per a la feina amb altres 
plans. 

Celebra que el Pla faci referència a les amplades de carrer, a la identificació de 
zones saturades i, sobretot, a àmbits i espais urbans. Subratlla que la identificació 
precisa d’espais i de singularitats urbanes dóna més fortalesa a la redacció del Pla. 

 
El Sr. Mulleras posa de manifest que el document incorpora algunes 

modificacions respecte al que es va aprovar inicialment, com ara l’adaptació a la 
regulació dels albergs i les residències col·lectives del PEUAT o el nou paràmetre de 
distàncies entre locals de restauració i aliments amb degustació. 

Anuncia que el seu grup vol analitzar més detingudament el Pla, que inclou tant 
aspectes negatius (com ara, massa limitacions a les activitats) com positius, i per 
això hi farà una reserva de vot. 
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La Sra. Lecha indica que el Pla té mancances, com ara que no hi ha una 
quantificació de comerços ni dels tipus i no té en compte la preservació del comerç 
de proximitat davant de botigues que sobreviuen a força de no respectar els drets 
de les treballadores. Proliferen les botigues de conveniència i els supermercats 
davant les botigues de queviures de tota la vida. 

D’altra banda, assenyala que el Pla només conté un tipus d’ordenació 
d’establiments de pública concurrència, sense que en cap cas es pugui obrir una 
escletxa a l’alternativa de fer un barri per a tothom, on es pugui viure. 

Per això, el seu grup s’hi abstindrà. 
 
La Sra. Sanz agraeix les aportacions de tothom. 
A continuació, diu al Sr. Coronas que al districte de Sants també ha tingut lloc 

una bona negociació i un bon treball, amb molta feina amb els consellers i 
conselleres, i que cada territori té unes particularitats que fan que les actuacions 
requerides també siguin diferents. Per exemple, l’impacte dels establiments de 
menjar preparat no és el mateix a Gràcia que al Poble-sec, on es va decidir no 
regular aquesta activitat després d’haver fet l’estudi i la diagnosi corresponents. 

Comenta que sempre s’ha incorporat la perspectiva i la veu dels veïns i veïnes, i 
subratlla que el fet d’haver incorporat totes les al·legacions presentades per 
l’Associació Alerta Poble-sec i per la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec en el 
text que es va realitzar en l’aprovació inicial permet tancar un document que doni 
cobertura a totes les necessitats que s’han expressat de manera immediata. 

En darrer lloc, agraeix els vots favorables i les abstencions, i espera la resolució 
de les reserves de vot en el Plenari. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s i PSC, amb 

l’abstenció d’ERC i CUP i amb la reserva de vot del PP.  
 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la 
situada al carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta. 
 
La Sra. López explica que el Pla fa un ajust de la volumetria prevista en el 

document anterior, aprovat el 2015, que va preveure la cessió de tota la zona 
verda, que es començarà a urbanitzar properament. Es va veure que el sostre 
gairebé no era possible d’encabir en la volumetria prevista, i per això es proposa 
ajustar-la mitjançant una lleugera prolongació de l’edifici en la part més alta i un 
ajustament del sòcol. 

 
El Sr. Martí expressa la reserva de vot del seu grup. 
 
El Sr. Alonso expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Coronas expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mulleras expressa el vot favorable del seu grup. 
 
La Sra. Lecha expressa el vot favorable del seu grup. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, ERC, PSC, PP i CUP i 

amb la reserva de vot de CiU. 
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Districte de Gràcia 
 
11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica 
de la parcel·la situada a la travessera de Dalt, núm. 97-99, i modificació puntual 
del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA. 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta. 
 
La Sra. López comenta que es tracta de la modificació d’un pla que es va 

aprovar el 2005 que ordenava la parcel·la on hi ha l’ermita de la Mare de Déu de la 
Salut. El pla aprovat preveia una edificació que se superposava per sobre de la 
capella i preveia el manteniment d’un petit pati davant de la travessera de Dalt, 
així com tapar les mitgeres que en aquest moment queden al descobert. 

La proposta actual preveu deixar exempta la capella i acumular l’edificabilitat 
tant en la façana de la ronda de Dalt com en la part de darrere del carrer Mare de 
Déu de la Salut, preveient un espai lliure que arriba fins a travessera de Dalt, per 
mantenir les visuals actuals cap a la capella. 

 
El Sr. Martí expressa la reserva de vot del seu grup. 
 
El Sr. Alonso expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Coronas expressa l’abstenció del seu grup. 
Exposa que el santuari de la Mare de Déu de la Salut, barreja d’estil neogòtic i 

neoclàssic, anava lligat a una casa, ja destruïda, i té un nivell de protecció C (bé 
d’interès urbanístic). 

Explica que, tot i valorar positivament que en la nova proposta la capella estigui 
deslligada de les edificacions existents i quedi com una peça exempta, i tot i 
conèixer l’edificabilitat permesa a la parcel·la i la bona voluntat de reconstruir el 
coronament del campanar de la capella, entén que les ordenacions que permeten 
edificis de vuit pisos separats per tres metres d’un edifici protegit són una agressió 
al patrimoni. 

D’altra banda, considera que no té gaire sentit reconstruir la façana de l’edifici 
veí que existia antigament —una altra qüestió seria per què es va permetre que 
s’enderroqués—, ja que seria fer un fals històric. 

Per acabar, observa que fa temps que en cada pla que afecta una parcel·la on hi 
ha un edifici patrimonial sorgeix un conflicte entre patrimoni i edificabilitat, de 
manera que caldria començar a revisar les lleis i ordenances necessàries. 

 
El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mulleras expressa el vot favorable del seu grup. 
 
La Sra. Lecha expressa el vot contrari del seu grup. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, PSC i PP, amb la 

reserva de vot de CiU, amb l’abstenció d’ERC i amb el posicionament contrari de la 
CUP.  

 
12. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres 
activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 
què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; 
informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen 
a aquest acord. 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta i dóna la paraula al regidor de Gràcia. 
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El Sr. Badia comenta que les motivacions principals del Pla són la constatació 

d’una saturació quant als usos, que requeria buscar l’equilibri entre oci i 
convivència, i l’aparició de nous usos, que no estaven regulats. 

Exposa que el Pla tipifica tres zones de treball: zona saturada, zona verda, que 
no té el mateix nivell de saturació, i zona blava, on la regulació és més laxa. 
D’altra banda, les àrees que envolten les zones de places tenen tractaments 
específics. La metodologia permet fomentar la descongestió i atacar de forma 
diferenciada la realitat del districte, amb nivells de saturació diferenciats. 

Agraeix la feina feta per CiU en les primeres fases del Pla: un procés participatiu 
que va tenir molt bona acollida i un document ben treballat. El Govern actual n’ha 
fet l’últim pas: tancar el document, que incorpora diferents propostes del grup 
promotor, bàsicament acabar de consolidar la zona de saturació. 

Esmenta els tres ajustos principals introduïts en el document des de la 
presentació al districte (alguns, fruit de les converses amb les diferents 
formacions): la simplificació zonal (abans la complexitat de variables dificultava el 
seguiment, la inspecció i el compliment); el perfil dels marges (amb la introducció 
d’elements com Gal·la Placídia, que avui ja està sent un punt d’atracció que també 
podria ser una zona a protegir, i tota la reforma que vindrà del canvi a la 
travessera de Dalt, que serà una zona a incorporar dintre d’aquest àmbit de 
protecció i de garantia de convivència), i el vincle amb el PEUAT (el Pla ha de tenir 
en compte el PEUAT, i viceversa). 

Posa de manifest la dificultat d’assolir l’objectiu de reduir el nombre de 
llicències: en els darrers anys en el districte de Gràcia només s’ha tancat una 
llicència. Cal, doncs, interpretar com hauria de ser una distribució raonable, tot 
tenint en compte que en aquest pla urbanístic la majoria de llicències es troben 
disconformes, cosa que apunta que d’alguna manera s’està en un procés de 
reversió. 

Destaca que s’ha activat un treball de transparència i d’inspecció que es durà a 
terme des del Districte conjuntament amb l’Àrea d’Urbanisme per fer un seguiment 
de les llicències. 

En darrer lloc, comenta que el Pla permetrà que una sala de música en viu com 
l’Heliogàbal, històrica en el districte, comenci les obres i el setembre, per primer 
cop, hi hagi una cartellera reglada, amb les llicències en ordre, i es pugui gaudir de 
la música en viu a Gràcia, al districte i a tota la ciutat. 

 
El Sr. Martí entén que les primeres fases del Pla es van desenvolupar 

correctament, amb col·laboració i mantenint els dos criteris bàsics amb els quals 
se’n va impulsar l’aprovació inicial (blindar les zones que es consideraven més 
saturades i oferir facilitats a les àrees que necessitaven activitat econòmica), però 
que en la fase final no hi ha hagut el diàleg que havia caracteritzat tota l’etapa 
anterior: el Govern del Districte i de la ciutat han intensificat la cerca d’acords amb 
determinats col·lectius en detriment del diàleg amb alguns grups polítics, com ara 
CiU, que s’ha sentit poc atès. 

Per això, el Grup de CiU es reserva el vot, i espera recuperar part del diàleg 
abans del Plenari. 

 
El Sr. Blanco felicita els tècnics per un pla molt ben treballat: respecta la 

legalitat vigent, detalla tots els usos, basa els raonaments en estudis i conclusions 
ben justificats, compatibilitza activitat econòmica i convivència, simplifica les zones 
per simplificar-ne la interpretació i el compliment, i és revisable (una comissió de 
seguiment el revisarà cada quatre anys, aspecte que troba molt positiu). 

Per tot això, el Grup de C’s considera que és un molt bon pla i hi vota a favor. 
 
El Sr. Coronas agraeix al regidor Badia i al conseller tècnic del Districte de 

Gràcia la disponibilitat per parlar i acceptar aportacions finals al Pla. 
Indica que el Pla recull consideracions del seu grup, com ara la incorporació de 

la zona de la ronda del Mig i travessera de Dalt dins la zona específica de contenció 
de la Vila de Gràcia, per poder controlar les activitats en les portes d’entrada a la 
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Vila, o la simplificació d’algunes zones, amb l’eliminació de la regulació específica 
del carrer Gran de Gràcia. 

Tanmateix, tot i que hi votarà favorablement, lamenta que algunes de les seves 
reivindicacions principals no hagin estat recollides. Per exemple, a la zona 
perimetral de Sarrià-Sant Gervasi s’aplica una regulació massa laxa, ja que permet 
la implementació de locals d’activitats musicals cada 50 metres, i de locals 
d’activitats de restauració sense cap mena de condicionant. Aquesta regulació es 
justifica dient que s’aplica la regulació de la vorera de Sarrià-Sant Gervasi per tal 
de no crear diferències entre una vorera i l’altra. Cal tenir en compte, però, que les 
activitats que es generen en un cantó de la via Augusta tenen incidència en els 
carrers perpendiculars que hi desemboquen i no en l’altra vorera, de manera que 
convindria aplicar-hi els criteris de la zona específica de contenció de la Vila de 
Gràcia, com s’ha fet amb la modificació que incorpora la plaça Gal·la Placídia, i 
tenint en compte que, segons el plànol de densitat d’establiments de pública 
concurrència, la via Augusta té la mateixa densitat que Gran de Gràcia. 

D’altra banda, la simplificació de la zonificació en alguns casos ha generat més 
permissivitat. Per exemple, abans no es permetien locals amb activitat musical en 
els passatges del Camp d’en Grassot i ara, en canvi, sí que estan permesos, encara 
que amb algun condicionant. 

Com a aspectes positius, destaca que a més dels albergs de joventut, s’ha inclòs 
l’epígraf de les residències col·lectives destinades a allotjament temporal, que es 
regulen segons les indicacions del PEUAT (només se’n permet un creixement 
contingut en el barri del Coll i a la part nord del barri de Vallcarca i Penitents), i 
l’aportació del cens, amb implementació de mecanismes de decreixement. 
Observa, però, que caldria haver augmentat —encara es pot fer— el nombre de 
recursos en inspectors del districte per facilitar el complement del Pla. 

 
El Sr. Mòdol manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que el Pla 

incorpora algunes qüestions previstes pel PSC i fruit dels diàlegs amb diferents 
grups, i felicita tant l’actual Govern com l’anterior, en especial la regidora Fandos, 
per la feina feta. 

 
El Sr. Mulleras subratlla que de vegades —ha passat amb aquest Pla d’usos i en 

altres àmbits— el Govern del Districte de Gràcia fa més cas a grups que no se sap 
a qui representen que no pas als grups municipals, representants de la ciutadania, 
que els ha triat democràticament. 

D’altra banda, entén que el Pla no equilibra els usos residencials, els usos 
comercials i els usos turístics, i que s’adapta al PEUAT, amb el qual el Grup del PP 
no està d’acord. 

Considera que el Pla limita la llibertat de comerç i dificulta l’activitat comercial: 
nombrosos emprenedors i autònoms no podran endegar un negoci a Gràcia, 
perquè s’hi limita molt l’entrada d’activitat. 

Assenyala que els problemes a l’espai públic s’han de combatre, per exemple, 
fent complir l’Ordenança del civisme, no actuant sobre altres qüestions, com ara 
regulant locals o activitats que es desenvolupen dintre de les activitats privades, 
actuacions que no resoldran els problemes d’ordre públic. 

Conclou que el Pla no soluciona els problemes de Gràcia, i manifesta el vot 
contrari del seu grup. 

 
La Sra. Lecha anuncia el vot contrari de la CUP, que entén que el Pla no ha 

evolucionat gaire respecte a l’anterior, o és pitjor, i enumera tres disjuntives en les 
quals el Govern ha triat malament. 

En primer lloc, entre regulació i desregulació, ha triat desregulació: es conceben 
zones perimetrals poc regulades en pro de la lliure competència, i s’incorre en una 
contradicció, ja que les zones que limiten amb Sant Gervasi i l’Eixample queden 
molt poc regulades, mentre que la zona fronterera amb el Guinardó queda 
regulada, quan l’Eixample és una zona de molta densitat turística. 

En segon lloc, entre decreixement i contenció, ha triat contenció: no s’ofereixen 
mecanismes per a un decreixement real, que és el que necessiten moltes zones de 
Gràcia. 
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En tercer lloc, entre Gràcia i Barcelona, ha triat Barcelona: la problemàtica 
s’enfoca des d’una òptica llunyana, i no s’incorporen qüestions com les botigues de 
records, les terrasses, les grans superfícies o els allotjaments turístics, amb 
l’excusa que es regularan a escala de ciutat. Considera que, independentment que 
calgui una regulació de ciutat i fins i tot metropolitana, no es poden obviar 
elements sense els quals no es pot incidir realment en el model socioeconòmic dels 
barris. Per exemple, la zonificació del districte pràcticament no amplia les zones de 
saturació. De saturació i contenció, cal ampliar la primera i endurir la segona. La 
fixació dels topalls de llicències que s’ha fet constata la realitat, però no serveix 
per canviar-la. I no s’aborda el tema des del territori descentralitzat, ni de manera 
autènticament global regulant tots els àmbits. 

Conclou que s’ha renunciat a optar per mecanismes per un canvi de model com 
el que representa, per exemple, la definició d’una àrea de tempteig i retracte, o 
l’adquisició municipal de llicències, que seria una de les mesures que podria aturar 
tota la voràgine que està vivint Gràcia. D’altra banda, es tendeix a simplificar les 
subzones de la zona de contenció, les corones, amb la qual cosa s’incrementa la 
restricció en algunes zones, però en d’altres hi ha una regulació més laxa, com a 
Camp d’en Grassot, que malgrat tenir entramat de l’Eixample, passarà a tenir 
criteris d’amplada de 10 metres a 5, de carrers propis de Gràcia Nova. També la 
zona del carrer Còrsega queda escassament regulada, malgrat trobar-se en un 
punt de gran flux de visitants i tenir una zona de saturació absoluta de pisos 
d’allotjaments turístics. 

 
El Sr. Badia posa de manifest que s’ha introduït la Comissió de Seguiment del 

Pla arran de les converses mantingudes darrerament amb CiU, i afirma que el Pla, 
malgrat les modificacions fruit de les aportacions d’altres formacions, manté 
l’esperit del que va iniciar aquest grup. 

Aclareix que les propostes que s’han incorporat provenen del procés participatiu 
i del grup motor, dissenyat pel Grup de CiU, i nega que s’hagi fet més cas a unes 
entitats determinades. Manifesta sorpresa per aquesta afirmació del PP, que en 
l’últim Plenari del Districte va demanar —cosa que també li sembla sorprenent— 
que es fes cas als comerciants de Lesseps i es digués que era més curt accedir al 
parc Güell des de Lesseps que des de Vallcarca, petició davant la qual el Govern va 
dir que tenia la responsabilitat d’oferir la informació verídica i tècnicament 
demostrable i objectiva. 

No està d’acord que tots els conflictes d’espai públic es resolguin amb 
l’Ordenança de civisme; entén que la gestió d’una ciutat també es fa mitjançant 
plans urbanístics. 

Diu a la CUP, amb qui el Govern ha parlat molt sobre el Pla, que aquest no pot 
regular souvenirs, terrasses o tempteig i retracte. Afirma que el Grup de BC 
sempre està obert a debatre totes les propostes, però observa que la resposta no 
pot ser sempre expropiar. Entén que cal dir quins volums econòmics es volen 
destinar a l’expropiació, on, quan i per què, i indica que quan es diu que no s’està 
d’acord amb la compra i venda de llicències, perquè hi ha especulació, quan es 
parla d’expropiació, depenent de quins moviments expropiatoris es facin, també 
s’aproparien més a aquesta tesi que no a una altra. 

Subratlla que el Govern ha estat molt sincer i rigorós amb què podia fer el Pla 
d’usos i quines eren les limitacions existents i, per acabar, agraeix els vots 
favorables i explicita que en el Plenari es coneixerà el vot de CiU. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, ERC i PSC, amb la 

reserva de vot de CiU i amb el posicionament contrari del PP i CUP. 
 

Districte d’Horta-Guinardó 
 
13. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 09 Hortal, al barri del Carmel i 
entorns, promogut per Ducsa Barcelona, SL, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord. 
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El Sr. Mòdol enuncia la proposta. 
 
La Sra. López explica que el Pla regula un dels àmbits de transformació que 

preveia la modificació del Carmel, un sòl amb 13 metres de desnivell entre un 
carrer i l’altre. El Pla ha de definir quina part d’aquest sòl es destinarà a 
equipament i quina a edificabilitat privada. Indica que es tracta de menys de 
1.500 m² de superfície (800 d’equipament i 100 i escaig de vial). 

Indica que el Pla regula la part d’edificabilitat privada, com s’ha d’ajustar amb la 
diferència topogràfica entre un carrer i l’altre; marca una volumetria on després es 
podrà desenvolupar el projecte. 

Amb relació al sòl d’equipament, comenta que com que no hi ha una previsió 
concreta d’ús d’equipament, en el moment en què es desenvolupi o que el Districte 
tingui un programa, es concretarà mitjançant un pla que definirà l’equipament i la 
volumetria. Assenyala que la idea bàsica dels volums és tapar mitgeres dels edificis 
del costat. 

 
El Sr. Martí expressa la reserva de vot del seu grup. 
 
El Sr. Alonso expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Coronas expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mulleras expressa el vot favorable del seu grup. 
 
La Sra. Lecha expressa el vot favorable del seu grup. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, ERC, PSC, PP i CUP i 

amb la reserva de vot de CiU.  
 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als 
carrers de Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núm. 46-52; i del Vent, núm. 5-9B, 
promogut per Lassus Internacional, SL, amb les modificacions a què fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; determinar que, a l’empara de 
l’article 92.1.a del text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeix d’ofici la prescripció 
següent: «Els espais de sortida a la coberta des dels habitatges de la planta 
inferior tindran les dimensions i alçada estrictament necessàries per a la seva 
funció, i no podran constituir, en cap cas, espais habitables per als habitatges». 

 
El Sr. Mòdol enuncia la proposta. 
 
La Sra. López indica que el Pla concreta l’edificabilitat d’una parcel·la que en 

part està ocupada per un edifici patrimonial que cal conservar, a l’entorn del qual 
gairebé s’han substituït totes les edificacions de la mateixa època. El Pla preveu el 
manteniment de la volumetria de l’edifici catalogat, i situa la diferència 
d’aprofitament (la resta de sostre) en la cantonada de Chapí amb Vent. Preveu, 
d’altra banda, una alçada de planta baixa més tres, que permetrà acabar o tapar 
les façanes, les mitgeres, dels edificis del costat, que són de planta baixa més 
quatre. 

 
El Sr. Martí expressa la reserva de vot del seu grup. 
 
El Sr. Alonso expressa el vot favorable del seu grup.  
 
El Sr. Coronas expressa el vot contrari del seu grup. 
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Exposa que l’edifici del carrer Martí i Alsina és un casalot de planta baixa i pis 
del segle XIX declarat bé d’interès urbanístic (nivell C); la casa té un ampli jardí 
lligat a l’edifici i, segons la fitxa de Patrimoni, les intervencions han de mantenir 
l’edificació original i la tipologia, i es permet la reubicació de l’edificabilitat permesa 
dins de la mateixa parcel·la, des del carrer del Vent. 

Posa de manifest que, a part d’alguns dubtes, com si són necessàries les tres 
plantes d’aparcament o el que es busca és fer-ne negoci, allò que veritablement 
preocupa al seu grup és la destrucció del jardí d’aquesta parcel·la i de la del costat. 
Indica que una incongruència del PGM fa que la parcel·la estigui definida com a 
clau 13B (zona de densificació urbana semiintensiva) quan en realitat té les 
característiques de la trama del voltant (clau 12, nucli antic). Un cop més, hi ha un 
conflicte entre edificabilitat i patrimoni, i, en aquest cas, també amb el verd. 

Recorda que l’Ajuntament pot pagar per preservar les zones verdes existents, 
que cal recuperar zones verdes i que hi ha l’objectiu d’arribar a tenir un metre 
quadrat de verd per habitant, per la qual cosa insta a treballar en aquest sentit. 

Per acabar, remarca que caldria, en la línia del que ERC defensa reiteradament, 
elaborar un pla especial per preservar els verds dels nuclis històrics, que també 
són patrimoni i que són molt necessaris per al benestar dels veïns i veïnes. 

 
El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Mulleras expressa el vot favorable del seu grup. 
 
La Sra. Lecha expressa el vot contrari del seu grup. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, PSC i PP, amb la 

reserva de vot de CiU i amb el posicionament contrari d’ERC i CUP.  
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
15. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala comunitària 
de la finca ubicada al carrer Madrazo 130 (que compta de planta baixa i sis 
alçades), de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2014; concedir a la 
Sra. M. Angeles Coupet Molins la bonificació del 90% sobre la quota de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit 
d’11 de juny de 2014 de les obres ubicades a la finca de carrer Madrazo 130 
consistents en la instal·lació d’un ascensor en l’interior de l’edifici, tramitat a 
l’expedient 05-2014CD20318 (essent la quota total de l’ICIO de 2.412 euros, 
aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 241,2 euros, la 
qual consta que va ser abonada per la interessada); atès que les obres emparades 
per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les 
persones amb discapacitat i aquestes no s’integren en obres o construccions 
d’abast general. Aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que 
resulti de la inspecció final de l’obra; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
16. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la tala de part 

de l’arbrat existent a la finca de l’avinguda J. V. Foix 116-220, deguda a l’afectació 
per grafiosi que pateix, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2016; 
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concedir a Centro Asturiano de Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del 
comunicat diferit de 28 de gener de 2016 tramitat a l’expedient 05-2015CD70038 
(essent la quota total de l’ICIO abonada la de 287,43 euros, aplicant la bonificació 
del 65% la quota resultant exigible és la de 100,60 euros); atès que les obres 
emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense 
ànim de lucre, la tala de l’arbrat es realitza en terrenys qualificats d’equipaments 
(clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada 
per un equipament esportiu-recreatiu; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de 
la CUP. S’aprova. 

 
17. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de 

conservació o reparació menor de l’edifici catalogat ubicat al carrer Lleó XIII, 4, i 
de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2016; concedir a Anthouse, 
amb CIF B60263332, la bonificació del 35% sobre la quota de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat de 17 
de febrer de 2016 tramitat a l’expedient 05-2016CI06893, per a la realització de 
les obres ordinàries de conservació o reparació menor de l’edifici ubicat al carrer 
Lleó XIII, 4, consistents en el sanejament dels revestiments que es troben en mal 
estat a la planta baixa i a la planta soterrani de l’edifici, atès que s’ajusten a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es realitzen en un 
edifici urbanísticament protegit (nivell de protecció C, segons es desprèn de 
l’informe del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic obrant a 
l’esmentat expedient); essent la quota total de l’ICIO de 510.04 euros, aplicant la 
bonificació del 35% la quota resultant exigible és la de 331,53 euros, la qual 
consta que va ser abonada per la interessada; aplicar el mateix tipus de bonificació 
al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de 
la CUP. S’aprova. 

 
18. Aprovar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la realització d’unes obres, incloses les actuacions en façanes, en 
edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, 
llevat de les obres de conservació o reparació menor; reforma interior en locals, 
entitats sense ús d’habitatge, sense afectar l’estructura de l’edifici; i obres de 
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, ubicades al carrer Sant 
Antoni Maria Claret, 167, de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2015. 
Concedir a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau la bonificació del 
65% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
generada pel comunicat d’obres, presentat el 30 de juny de 2015, que suma la 
quantitat de 22.793,05 euros, essent la quota total de l’ICIO de 35.066,23 euros i 
aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 12.273,18 euros 
(35% restant) atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, 
les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres 
acompleixen una indiscutible funció d’interès social. Aplicar el mateix tipus de 
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra; i 
donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
contrari de la CUP. S’aprova. 

 
19. Deixar sense efecte la bonificació concedida a Residencial Nou Hebron, SL 

per acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 13 de desembre de 
2012, d’un 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per 
construir un conjunt edificatori de 54 habitatges de protecció oficial, en règim d’ús 
de lloguer, de 25 anys, de règim general, situat al passeig Vall d’Hebron, núm. 
120, atès que els habitatges de protecció oficial inicialment previstos finalment han 
estat executats per una altra societat, LNC de Inversiones, SA; donar-ne trasllat a 
la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
El Sr. Mulleras sol·licita que es justifiqui aquesta denegació d’ICIO. 
 
La Sra. Sanz explica que es deu al canvi de l’empresa que havia d’executar els 

habitatges socials: es denega la subvenció de l’ICIO a la promotora que havia de 
fer inicialment els habitatges i s’atorga a la que els farà finalment. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
c) Proposicions 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
20. 1. Aprovar inicialment la modificació del contingut de la disposició transitòria 

segona de l’Ordenança de terrasses, de manera que el seu redactat quedi de la 
manera següent: «Llicències vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança. Les 
llicències que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança siguin 
susceptibles de renovació s’han d’adaptar a les condicions d’aquesta Ordenança en 
els terminis màxims següents: a) A partir de l’1 de gener del 2018 les condicions 
de distàncies previstes als articles 10 i 11, les condicions d’ubicació previstes a 
l’article 9 i el nombre de sanitaris i condicions d’accessibilitat de l’establiment 
d’acord amb l’article 29. b) A partir de l’1 de gener de 2021 en el cas de les 
terrasses situades en el Port de Barcelona i en el Port Olímpic, o en el moment en 
què entri en vigor el decret d’ordenació singular de l’espai corresponent. 2. 
Sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies hàbils. 

 
El Sr. Mulleras explicita que es tracta d’una proposició pertanyent a la part 

executiva atès que és una proposició normativa que va ser presentada pel seu 
grup. 

 
Exposa que a l’estiu del 2015 va sorgir el problema de l’aplicació de la normativa 

de terrasses, que afecta 2.500 terrasses de Barcelona, i subratlla que en onze 
mesos el Govern municipal no ha fet res per solucionar el problema, tot defugint la 
seva responsabilitat. Vol saber per què en gairebé un any el Govern no ha 
presentat una proposta d’ordenança de terrasses ni ha explicat quin és el seu 
model de terrasses per a Barcelona. 

Observa que del programa electoral de BC i de les seves propostes es desprèn 
que voldrien una ordenança molt més restrictiva, ja que està en contra de les 
terrasses, com està en contra de moltes activitats econòmiques, cosa que frena el 
progrés, l’activitat econòmica, els llocs de treball i les oportunitats a la ciutat. 
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Recorda que en el Plenari extraordinari del 24 de juliol es va aprovar, a través 
d’una proposició d’acord, iniciar els tràmits per a la revisió de l’Ordenança de 
terrasses, i a la Comissió d’Urbanisme del 18 de novembre es va aprovar una 
proposició del PP on es demanava que es presentés una modificació dels articles 
10 i 11 el mes següent. Davant la inacció del Govern municipal malgrat les 
propostes aprovades per la majoria dels grups polítics de l’Ajuntament, el Grup del 
PP al desembre va decidir «fer de govern des de l’oposició» i iniciar aquest tràmit 
de proposició normativa amb la intenció d’actuar sobre el veritable problema de 
l’aplicació de l’Ordenança: els articles 10 i 11 i les distàncies amb el mobiliari urbà. 
Subratlla que les accions del Govern municipal només són pegats que no 
solucionen els problemes de fons i que mantenen la incertesa jurídica i econòmica 
del sector de terrasses. 

Informa que la proposició ha rebut una esmena a la totalitat per part de la CUP 
que ha estat rebutjada, i clou la intervenció afirmant que l’aprovació de la 
proposició —que tindria caràcter executiu i per a la qual s’obriria un període 
d’al·legacions públiques d’un mes— solucionaria el problema que afecta 2.500 
terrasses de Barcelona i 14.000 llocs de treball, i es guanyarien dos anys per 
consensuar un nou règim de distàncies, de manera que millorarien la convivència i 
l’ús veïnal de l’espai públic. 

 
El Sr. Blasi observa que l’origen de l’Ordenança de terrasses i la conflictivitat 

que hi ha hagut ha estat una qüestió mediàtica i objecte de debat constant en 
aquesta Comissió. 

Comenta que en part comparteix l’àmplia exposició del Sr. Mulleras, però que no 
entrarà a valorar el contingut de la proposició normativa. Coincideix, però, a posar 
de manifest la iniciativa normativa dels grups municipals de l’oposició, que es 
contraposa amb la manca d’iniciativa, de lideratge i d’acció del Govern. 

Assenyala que si la proposició prospera, s’iniciarà un període d’exposició pública, 
de presentació d’esmenes i de possibles modificacions, i hi haurà la possibilitat de 
debatre, així com de comprovar si realment el Govern hi ha treballat —com ha 
reiterat— mitjançant grups de treball i reunions amb els gremis, les entitats, les 
institucions i el sector afectat. Si no prospera, a més de perdre l’oportunitat de 
debatre, es constatarà la complicitat de determinats grups municipals davant d’una 
qüestió que genera una paràlisi, un problema i un malestar. 

Conclou que el seu grup hi votarà favorablement i que espera que el Govern hi 
comenci a actuar. 

 
El Sr. Alonso expressa el vot favorable del seu grup, que havia presentat 

propostes similars. 
 
El Sr. Coronas expressa el vot contrari del seu grup, i recorda que el PP el gener 

va presentar una proposició de grup, que no va ser aprovada, per endarrerir fins a 
l’1 de gener del 2018 l’aplicació de l’article 10, referent a les distàncies mínimes als 
elements urbans i als edificis, i de l’article 11, referent a l’aplicació de l’Ordenança 
en voreres diferenciades de la calçada, qüestions que ja s’estan començant a 
aplicar. 

Observa que el caos entorn de la difícil planificació de l’aplicació de l’Ordenança 
va dur el Govern a aprovar en plenari extraordinari, el 24 de juliol, l’inici d’un 
procés de revisió i modificació de l’Ordenança. El Grup d’ERC troba lògic que es 
repensi la normativa tenint en compte les diferències entre districtes (dimensions, 
densitats d’ús de l’espai públic, etc.) i restriccions poc raonables que es podrien 
flexibilitzar, sempre vetllant per la convivència i l’equilibri entre l’activitat 
econòmica de les terrasses i l’ús de l’espai públic. 

Indica que si bé el març el seu grup va votar a favor de la modificació puntual 
de la disposició transitòria segona de l’Ordenança per ajornar fins a l’1 de gener 
del 2018 l’entrada en vigor de les condicions d’ubicació de les terrasses davant la 
façana (article 9), previstes inicialment per a l’1 de gener del 2016, i les condicions 
d’accessibilitat dels establiments i nombre de sanitaris (article 29), previstes per a 
l’1 de gener del 2017, no es pot fer un paral·lelisme amb els articles 10 i 11. 
D’altra banda, repeteix que les distàncies ja s’han començat a aplicar, i assenyala 
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que, per raons de sostenibilitat de l’espai públic, caldria aplicar urgentment els 
articles 10 i 11 i, si escau, adaptar la normativa en funció de les peculiaritats de 
cada barri i/o de l’espai mitjançant ordenacions singulars. 

 
El Sr. Mòdol posa de manifest l’objectiu àmpliament compartit de disposar d’una 

ordenança de terrasses nova al més aviat possible, i insta el Govern a avançar en 
la definició d’un tema que s’ha començat a enquistar. Observa, però, que els 
responsables de la situació actual no són els membres de l’actual equip de govern. 

A continuació, manifesta el vot contrari del seu grup, que té en compte els 
informes jurídics de l’Ajuntament que posen en qüestió el tràmit que s’està fent 
servir o la manera com s’està fent servir. 

 
La Sra. Lecha expressa el vot contrari del seu grup. 
 
La Sra. Sanz diu al Sr. Mulleras que el Govern actual ha de resoldre un problema 

que és obra del Grup de CiU i del Grup del PP, concretament del Sr. Trias i del 
Sr. Fernández Díaz. 

Critica que la proposició del PP es limita a demanar una moratòria dels 
articles 10 i 11 en lloc de fer un articulat de com pensa que haurien de ser les 
distàncies que recullen aquests articles. Observa que s’està proposant el mateix 
que es va pactar el 2013 en el moment de fer l’Ordenança, quan es va dir que les 
distàncies no s’aplicarien durant el 2014, sinó a partir del 2015. Recorda, però, que 
el Govern actual, en arribar a l’Ajuntament, va veure que durant els primers sis 
mesos del 2015 tampoc no s’havia aplicat. Subratlla que la proposta del PP no 
soluciona res. 

Explica que el Govern des del primer moment ha treballat a peu de territori 
moltes de les aplicacions de l’Ordenança i ha estudiat la manera d’interpretar d’una 
forma diferent els articles 10 i 11, i portar-ho a Comissió de Govern per poder-ho 
flexibilitzar i equilibrar en els territoris, d’acord amb les particularitats de cada 
districte. Indica que s’ha impulsat la moratòria dels criteris (18 i 19) perquè no 
entressin en vigor, de la mateixa manera que havia passat anteriorment, i 
subratlla que en tot moment s’ha actuat d’acord amb el criteri de Serveis Jurídics. 

Exposa que el Govern ha impulsat diferents ordenacions singulars, ha impulsat 
les distàncies prèvies i s’ha trobat amb el gremi i amb molts dels afectats: hi ha 
treballat i espera poder presentar al més aviat possible una proposta de 
modificació de l’Ordenança que doni cobertura a totes les situacions i que deixi de 
representar nyaps i pegats. Observa que per redactar això i per fer-ho bé cal 
temps, i que durant el mandat anterior va haver-hi dos anys per redactar un text 
sobre el qual ara els mateixos que van participar en l’elaboració diuen que no 
serveix. 

Pel que fa a l’apartat b de la proposició, afirma que el que es planteja ja és així, 
atès que la concessió de les terrasses va vinculada a la concessió dels ports. 

En darrer lloc, explicita el vot contrari de BC. 
 
El Sr. Mulleras subratlla que el seu grup és perseverant amb els problemes que 

afecten les persones de Barcelona, com ara aquest, que afecta 2.500 emprenedors 
i 14.000 llocs de treball, a diferència d’altres grups, que porten a l’Ajuntament de 
Barcelona temes que no tenen relació amb la ciutat, com ara el del Delta de l’Ebre. 

Observa que aquesta proposició demanava un acord de consens amb relació a 
les distàncies dels articles 10 i 11, i insisteix que el Govern en gairebé un any no 
ha fet res en relació amb les terrasses més que posar excuses i parlar del passat. 

Afirma que la no-aprovació d’aquesta proposició es deu al fet que el vot del PSC 
avui és radicalment diferent del seu vot del novembre i el desembre, fet que 
demostra que aquest grup no defensa les terrasses de Barcelona. 

Per acabar, cita el pare Manel: «Busco feina per a la gent que surt de la presó, 
al sector de l’hostaleria hem pogut col·locar moltes persones. És una font de treball 
molt important. Si no troben feina, acaben tornant a delinquir.» Les terrasses de 
Barcelona són una font de riquesa i de treball per a molta gent. Amb aquesta 
Ordenança i la seva aplicació aquest Govern municipal i els que li donen suport 
estan destruint llocs de treball. 
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La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot contrari d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot contrari del PSC, el Sr. 
Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de 
la CUP. Es rebutja. 

 
V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal BC: 
 
21. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Instar el Parlament 

de Catalunya i el Govern de la Generalitat a determinar els sistemes d’abastament 
i sanejament d’aigua en alta com a béns comuns i com a servei que atén un dret 
humà essencial per a la vida, per tant com a estructures d’estat no objecte d’afany 
de lucre i, per tant, no privatitzables. 2.- Instar el Govern de la Generalitat i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat a retirar els seus recursos al TSJ contra les 
sentències del TSJC d’anul·lar la concessió de gestió a Acciona sobre ATL. 3.- 
Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del 
sistema ATL i que torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que 
resti integrada dins l’Agència Catalana de l’Aigua de manera transitòria. 4.- Que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori insti aquesta 
nova empresa pública a la creació d’un reglament que prevegi els espais necessaris 
de participació ciutadana que faciliti els mecanismes imprescindibles de 
transparència, control municipal i també de control ciutadà. 5.- Instar el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori a revisar els criteris 
jurídics que han portat a la conclusió de no rescindir el contracte en funció de les 
irregularitats detectades per l’Oficina Antifrau de Catalunya. 6.- Instar el Govern 
de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la gestió pública 
d’ATL. 7.- Comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a ATL Concessionària de la Generalitat de Catalunya i a la 
Plataforma Aigua És Vida. 8.- Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de 
titularitat municipal. 

 
La Sra. Herrero indica que la proposició, que té com a objectiu principal instar el 

Govern de la Generalitat a recuperar la gestió directa del sistema d’ATL, reprodueix 
una moció elaborada per la plataforma Aigua És Vida. 

Recorda que el 2012 el Govern de CiU va decidir privatitzar la gestió d’ATL i va 
iniciar un concurs per atorgar la concessió de la gestió de l’abastament en alta, 
que es va adjudicar a l’empresa Acciona. De seguida se’n van veure les 
conseqüències per a la ciutadania: un increment de les tarifes del servei als 
municipis que es van repercutir a les tarifes d’abastament en baixa. 

Exposa que, més enllà de l’error d’una decisió política que mercantilitzava 
l’abastament en alta de l’aigua a Catalunya, el procés administratiu d’adjudicació 
de la concessió va ser anul·lat per sentència judicial i investigat per l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, que va concloure que el Govern havia d’anul·lar 
l’adjudicació per les nombroses irregularitats detectades. El Govern de la 
Generalitat no va reconèixer l’error comès i va recórrer les sentències. 

En darrer lloc, explicita que BC vol que s’anul·li aquest contracte no per tornar a 
iniciar el procés de concessió, sinó per tornar a crear una empresa pública que 
gestioni l’abastament en alta, com ho feia ATL, ja que considera que aquestes són 
les estructures d’estat que necessita la ciutadania de Catalunya per garantir 
l’interès públic i comú d’un dret i un bé bàsic com és l’aigua. 

 
La Sra. Vila considera que la presentació d’aquesta proposició (un instrument 

propi de l’oposició) per part de BC respon a interessos partidistes, ja que pretén 
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utilitzar les institucions per donar veu als seus posicionaments ideològics (l’acord 
es publicitària als mitjans de comunicació de titularitat municipal). 

Entén que el tema que es planteja —i que presenta la comissionada i no un 
regidor o tinent d’alcalde— no és de competència municipal, i que el Govern, 
respecte al model de gestió de l’aigua, un recurs fonamental, hauria d’actuar amb 
responsabilitat i, per tant, promoure un debat asserenat, sense apriorismes ni 
dogmatismes, que inclogui tots els grups, i del qual es puguin derivar consensos 
com més amplis millor. Aquest debat s’hauria de centrar en com prestar un servei 
més eficient i de més qualitat que promogui l’estalvi d’aigua i tingui un cost menor 
per als usuaris. 

Conclou que, atès que el seu grup no vol sumar-se a posades en escena 
populistes, votarà en contra de la proposició. 

 
El Sr. Alonso manifesta l’abstenció del seu grup, motivada pel fet que està 

d’acord que la concessió que es va fer a ATL va ser desencertada, tant des del 
punt de vista administratiu, com demostren les sentències, com per la privatització 
que es va fer, però, alhora, entén que aquest tema s’ha de tractar en el Parlament 
de Catalunya, que és qui en té les competències. Recorda que ja s’hi treballa en la 
modificació de la llei, amb informes jurídics per entendre les conseqüències 
d’aquestes sentències judicials. 

 
El Sr. Coronas comparteix que el subministrament d’aigua, un recurs bàsic, ha 

de ser de gestió pública, però entén que abans de prendre cap determinació, cal 
esperar la resolució de l’expedient obert contra l’empresa Acciona i la sentència del 
Tribunal Suprem. 

Indica que, pel que fa a l’expedient obert per suposades irregularitats d’Acciona, 
arran de l’informe de l’Oficina Antifrau, el Govern està actuant amb diligència i està 
portant a terme la tramitació de l’expedient informatiu que determinarà quin és el 
grau d’incompliment per part de l’empresa; i pel que fa als processos judicials 
existents respecte a l’adjudicació de la concessió, un cop finalitzin i hi hagi les 
sentències corresponents, la Generalitat haurà de dur a terme les accions 
necessàries per recuperar la gestió pública d’Aigües Ter-Llobregat. Observa que 
l’anul·lació unilateral de la concessió en aquests moments podria comportar una 
indemnització d’uns 1.200 milions d’euros. 

Per acabar, subratlla que cal tenir en compte les conseqüències de prendre 
decisions a destemps, i anuncia l’abstenció del seu grup. 

 
El Sr. Mòdol assenyala que el contracte a què fa referència la proposició, que no 

ha beneficiat ni els interessos públics ni els ciutadans, i el procés administratiu del 
qual ja ha estat anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia, no s’hauria pogut 
plantejar sense la Llei òmnibus, aprovada per la Generalitat l’any 2011. 

Manifesta sorpresa per la referència que alguns grups fan als estaments de 
l’Estat espanyol, i recorda que hi ha un informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
que demana la rescissió del contracte d’Acciona per haver inflat unes factures en 
13,3 milions d’euros, però que el conseller Rull va explicar que es limitarien a 
posar una sanció. Entén que aquest deu ser un tema sensible per a Junts pel Sí i 
que això justifica la posició d’algun dels grups. 

Considera que aquests arguments validen la petició de la plataforma Aigua És 
Vida, i comenta que diferents ajuntaments de governs socialistes han aprovat 
mocions similars. Per això, donarà suport a la proposició. 

 
El Sr. Mulleras recorda que Aigua És Vida també va denunciar davant dels 

tribunals membres del Consell Metropolità per la concessió metropolitana del Cicle 
Integral de l’Aigua. 

Coincideix que la proposició fa referència a una competència del Parlament, que 
és on s’hauria de presentar la proposició, o bé a l’Àrea Metropolitana, però no a 
l’Ajuntament, que no té capacitat legal per dur a terme les actuacions plantejades. 

Considera que BC, més que presentar proposicions reals, efectives i factibles, 
vol aparèixer en fotos i fer-se publicitat. 
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Subratlla que un servei no és bo o dolent pel fet de ser gestionat de manera 
pública o privada, sinó que s’ha de treballar perquè es gestioni de la millor manera 
possible independentment de qui ho faci, i si la titularitat és pública, amb més 
responsabilitat, atès que hi ha en joc els diners dels ciutadans. 

Observa que la gestió pública de l’ACA i d’ATL —per part de consellers d’ICV, 
sòcia fundadora de la BC d’Ada Colau— va deixar unes pèrdues de 2.230 milions 
d’euros. 

Per això, el seu grup votarà en contra de la proposició. 
 
La Sra. Lecha coincideix que la proposició busca més la foto que una altra cosa, 

però entén que també pot ser una crida a la coresponsabilitat de l’Àrea 
Metropolitana per remunicipalitzar l’aigua i posar fi a les concessions que la 
privatitzen. 

Recorda que ATL es va crear el 1990 i s’encarregava de subministrar l’aigua als 
dipòsits de capçalera de gairebé 5 milions d’habitants de Catalunya. Fins al 2012 
fou una empresa pública que s’encarregava de la gestió d’aigua en alta, de la 
captació d’aigua a la font, de la seva potabilització fins als dipòsits municipals, a 
partir dels quals s’inicia el subministrament (gestió en baixa, de competència 
municipal). Per tant, l’empresa ATL assumia una responsabilitat ecològica, ja que 
gestionava l’extracció de l’aigua, cosa que afecta els ecosistemes, i social, ja que 
permetia l’accés a l’aigua a 5 milions de persones. L’any 2010 va ser considerada 
la segona millor empresa pública del món. Paradoxalment, dos anys després, amb 
la recent arribada de CiU al Govern, s’iniciava el procés de privatització a través 
d’una simple disposició addicional a la Llei òmnibus, una privatització que només 
buscava eixugar el dèficit de la Generalitat a canvi d’hipotecar l’aigua de la 
població per cinquanta anys. La Generalitat va decidir vendre’s l’empresa amb 
l’excusa del deute, tot i no estar al programa electoral de cap partit polític. 
Finalment, el deute el va assumir la Generalitat, i potser s’hauria pogut solucionar 
amb la pujada del preu de la factura del 70% que va precedir la privatització d’ATL 
per tal de fer la licitació més sucosa. L’operació de mercantilització de l’aigua 
portava un cànon concessional a la Generalitat de 1.000 milions d’euros, 
298 milions a pagar durant la signatura del contracte. Aquest cànon s’haurà 
d’afegir a la factura de l’aigua de més de 1.600 milions de costos financers, 
1.668 milions de beneficis per a Acciona, comptabilitzats al contracte, i entre 700 
i 900 milions d’euros d’impostos de societats que no es pagarien com a empresa 
pública. Això significa uns 5.000 milions d’euros que s’afegiran a la factura de 
l’aigua. Per tant, es va permetre que s’enfonsés una empresa exemplar per 
vendre-la a multinacionals de l’aigua per eixugar el deute de la Generalitat, que els 
ciutadans pagaran amb escreix durant cinquanta anys. 

Observa que hi ha tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que anul·len el concurs de concessió per incompliment del plec de licitacions, i que 
la Generalitat hi ha presentat un recurs. D’altra banda, hi ha un informe de 
l’Oficina Antifrau que demana anul·lar la concessió per inflar factures per valor de 
13 milions d’euros. 

Per totes les explicacions exposades, el seu grup hi vota a favor. 
 
La Sra. Herrero manifesta sorpresa per algunes intervencions, i no entén que 

algunes formacions vulguin situar el debat en una esfera exclusivament tècnica, 
com si la qüestió fos si la millor manera de prestar un servei és mitjançant gestió 
directa o indirecta. 

Subratlla que la gestió d’un bé bàsic com l’aigua afecta la ciutadania de 
Barcelona, que ha hagut de suportar, entre altres coses, per un sobrecost de les 
tarifes, implementat justament abans de fer la concessió per aplanar el camí a la 
privatització. 

Observa que és normal voler difondre una moció d’Aigua És Vida, que ha estat 
aprovada per diferents ajuntaments, i recorda que la decisió de privatitzar ATL es 
va prendre sense consultar els ajuntaments, quan havien estat aquests els que 
havien aportat bona part del patrimoni d’ATL. 

En darrer lloc, diu al Sr. Coronas que sembla que hagi parlat més com a 
membre de Junts pel Sí que del Grup Municipal d’ERC, i que els seus arguments 
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recorden molt els que va fer servir el conseller Rull quan va anunciar que no es 
rescindiria el contracte sinó que simplement es posaria una multa de 4 milions 
d’euros (una quarta part de les factures emeses de més, per valor de 13 milions). 

 
La Sra. Vila observa que Aigua És Vida és una associació que fa la seva feina, 

respectable, però que sorprèn que sigui la comissionada d’Ecologia de l’Ajuntament 
qui presenti aquesta proposició. Indica que el Govern reiteradament agafa 
documents o demandes d’entitats i els presenta tal qual, sense adaptar-los. 
Subratlla que aquesta no és la manera de fer, i que si el Govern vol abordar un 
debat que és prou important, ha d’utilitzar els instruments rigorosos i seriosos. En 
aquest cas, hauria de portar el debat on s’hi pugui aprofundir i aportar els diferents 
punts de vista. 

 
El Sr. Coronas subratlla que parla com a membre d’ERC, com a representant i 

membre electe de l’Ajuntament de Barcelona que compleix la funció de servir els 
votants de Barcelona que van votar per ERC i defensar els interessos de tota la 
ciutadania. 

Aclareix que el que no vol el seu grup és que perquè algú vol fer un gest polític, 
la Generalitat hagi de pagar una indemnització de 1.200 milions d’euros, diners 
que s’han de dedicar a altres coses. Observa que si les sentències es confirmen, no 
hi haurà els costos que s’han esmentat, i demana paciència i que es respectin els 
processos, així com que ningú no vulgui donar lliçons de moralitat i que tothom es 
limiti a servir la ciutadania. 

 
La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila expressa el vot 

contrari de CiU, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas expressa 
l’abstenció d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot contrari del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal CiU: 
 
22. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal a realitzar al llarg de 2016 els projectes de reurbanització del carrer 
Balmes entre plaça Molina i plaça Kennedy incorporant les corresponents partides 
al pressupost de l’any 2017, per tal de que les obres finalitzin al llarg del present 
mandat. 

 
El Sr. Martí enuncia la proposició i subratlla que Balmes és un carrer 

importantíssim de la ciutat amb problemàtiques que afecten molta gent (trànsit 
dens, contaminació, soroll, manca d’accessibilitat en alguns espais, etc.). 

Recorda que en l’anterior mandat es va fer una remodelació del tram central del 
carrer molt ben valorada en termes generals i que ha deixat aquesta part central 
com calia des de feia molts anys. Ara, es demana continuar aquesta remodelació 
en els trams nord. 

Coneix la previsió incorporada a la modificació de crèdit recent de 130.000 euros 
per encarregar els projectes necessaris per desenvolupar el tram de plaça Molina a 
plaça Joaquim Folguera, però entén que caldria ser més ambiciosos i preveure, 
d’aquí al final del mandat, la incorporació també del projecte de remodelació fins a 
la plaça Kennedy. 

D’altra banda, posa de manifest la discriminació inversora que pateixen alguns 
barris de Barcelona per part de l’Ajuntament, com ara els de Sarrià-Sant Gervasi, i 
subratlla que aquest districte mereix la mateixa mitjana d’inversió que la resta. 

 
El Sr. Alonso manifesta el vot favorable del seu grup, que està a favor de 

qualsevol millora de l’espai públic, és conscient de les reclamacions veïnals i 
d’entitats, i comparteix els arguments exposats. 

D’altra banda, proposa que s’estudiï també l’avinguda Príncep d’Astúries 
(objecte del punt 25 de l’ordre del dia), ja que potser es podria fer una 
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reestructuració de la mobilitat a la zona i, en lloc que hi hagi carrers de dos sentits, 
fer-los d’un sentit i organitzar una mica millor la mobilitat. 

 
El Sr. Coronas manifesta el vot favorable del seu grup, que al programa 

electoral portava aquesta reforma, que afecta Sant Gervasi-la Bonanova, Sant 
Gervasi-Galvany, i el Putxet i el Farró, i que milloraria la mobilitat circulatòria i dels 
vianants. 

Observa que el tram del carrer a què fa referència la proposició suposa una 
frontera que separa ambdós costats del carrer, de manera que calen, a més de les 
ampliacions de voreres, operacions de cosit per connectar dues trames actualment 
molt desvinculades. 

Indica que cal un pla integral que tingui en compte tota la longitud de Balmes, i 
les operacions que es facin a l’avinguda Príncep d’Astúries, per tal d’aportar-hi 
coherència. D’altra banda, cal tenir especial cura amb l’encontre i encreuament 
amb la ronda del Mig, i intentar donar solució a la plaça Kennedy perquè 
esdevingui un espai més amable i funcional per als veïns. Cal també estudiar si en 
ampliar les voreres del carrer Balmes es pot introduir verd en el carrer i si aquest 
pot connectar amb el que hi ha als voltants, com ara el parc de la Tamarita i el de 
Monterols. Per acabar, cal tenir en compte les connexions amb els equipaments del 
voltant, com ara el mercat del Putxet i les entrades a les parades dels Ferrocarrils, 
per tal que tot quedi integrat en un sol espai i que aquest no es fragmenti. 

 
El Sr. Mòdol manifesta l’opinió del seu grup que és lògic continuar treballant en 

qualsevol obra que estigui parcialment en remodelació. Entén, però, que no és 
funció dels grups de l’oposició executar ni dotar de partides pressupostàries. 
Subratlla que està a favor que es continuï el projecte i que es tinguin en compte 
les aportacions de C’s i d’ERC, però que no els correspon determinar la inversió ni 
el calendari, motiu pel qual s’hi abstindrà. 

 
El Sr. Mulleras manifesta el vot favorable del seu grup, que sempre ha defensat 

aquesta reforma com a necessària per millorar la qualitat de vida dels veïns i dels 
comerciants de la zona i per dinamitzar aquesta part del carrer. Recorda que el 
Grup del PP ja incloïa aquesta reforma en l’acord d’inversions de l’any 2013, però 
el Govern municipal no la va desenvolupar. 

 
La Sra. Lecha entén que l’actuació s’hauria de fer en dos trams separats, ja que 

la situació és diferent de plaça Molina a ronda General Mitre, que requereix una 
actuació urgent, ja que diversos elements deixen un espai molt reduït a les 
voreres, fet que posa en perill els vianants quan van amb cadira de rodes o porten 
un cotxet, etc., i de ronda General Mitre a plaça Kennedy, amb voreres més 
amples i que requereix una actuació molt més parcial. Indica que són dos trams 
absolutament insuficients i que està en contra de començar el 2017 el tram de 
General Mitre fins a plaça Kennedy —hi votaria a favor si fos fins a General Mitre—, 
motius pels quals s’hi abstindrà, ja que considera que s’hauria de fer en dos trams 
separats i no per al 2017. 

 
La Sra. Sanz indica que el Govern pot compartir la motivació de la necessitat de 

plantejar projectes de transformació de molts carrers de la ciutat, però entén que 
seria absurd que en cada comissió els grups plantegessin propostes de 
reurbanització de nous carrers, i que el que caldria és una reflexió i un debat 
globals sobre la ciutat i la definició del Pla d’actuació municipal. 

Explicita que aquesta proposició vol continuar una reforma iniciada el mandat 
anterior, i manifesta l’abstenció del seu grup, que no es pot comprometre a 
desenvolupar tots els projectes que es vagin presentant a la Comissió, tot i que 
comparteix la necessitat d’actuar en aquest àmbit. 

 
El Sr. Martí agraeix el suport dels grups i subratlla que, tot i que entén que és 

una qüestió de prioritats, la majoria coincideix en la necessitat de dignificar aquest 
espai, de manera que entén que tard o d’hora el Govern haurà de tirar endavant 
aquest compromís en benefici dels veïns. 
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La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable 

de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el 
vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal C’s: 
 
23. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que es constitueixi un 

àmbit d’actuació urbanística que inclogui la totalitat de l’avinguda de Roma junt 
amb les illes de cases circumdants, per tal d’estudiar, conjuntament amb 
empreses, comerciants i entitats presents a la zona, mesures efectives que 
promoguin la realització de les obres pendents i la dinamització comercial i 
ciutadana de l’avinguda de Roma. 

 
El Sr. Alonso enuncia la proposició, referida a una avinguda en la qual s’han fet 

reformes però no han aconseguit que esdevingués un punt de trobada i de passeig 
per als ciutadans ni promoure la zona des d’un punt de vista comercial i donar-hi 
vida; ha esdevingut bàsicament una avinguda de trànsit de vehicles. 

 
El Sr. Martí manifesta l’abstenció del seu grup, que comparteix l’objectiu de 

millorar i dignificar l’avinguda de Roma d’acord amb els criteris exposats, però 
entén que l’eina proposada no és l’adient. Comenta que un pla d’usos tindria una 
capacitat d’influència mínima en la transformació de l’espai, i que seria més adient 
una eina sectorial de potenciació del comerç i, en qualsevol cas, la incorporació en 
el PAD i en el PAM dels equipaments que calgués impulsar des de la iniciativa 
municipal. 

 
El Sr. Coronas exposa que actualment hi ha enllestides dues fases de la reforma 

de l’avinguda de Roma (de Casanova a Urgell i d’Urgell a Viladomat) i en manca la 
tercera (de Viladomat a l’estació de Sants), aturada des de fa aproximadament deu 
anys. Segons té entès, el Govern municipal vol incloure al PAM la reforma des de 
Calàbria fins a l’estació de Sants, d’uns 700 metres de llargada. Comenta que 
estava previst eixamplar les voreres laterals i crear una rambla central amb espai 
per als veïns, continuant les dues reformes ja fetes en els altres trams, però que el 
Govern planteja obrir un procés participatiu amb els veïns. 

Indica que, segons les últimes notícies, la reforma està aturada pels conflictes 
amb Adif, i observa que cal tenir en compte diverses qüestions. La reforma 
d’aquest tram va lligada a les obres del tren d’alta velocitat. Esmenta l’estació de 
Sants, la plaça dels Països Catalans i l’estació dels autobusos, projecte de 
modificació de l’estació de Sants de l’època del PSC, que preveia un hotel de 
quatre plantes més i la urbanització de l’entorn; i la recuperació de la presó Model, 
qüestió que ERC insisteix que es desencalli i hi ha una partida pressupostària 
enguany per poder facilitar que això sigui així. Indica que això permetria estudiar 
connectar-la amb una via per a vianants amb l’avinguda de Roma i Josep 
Tarradellas mitjançant el carrer de Nicaragua; connectar el verd que es projecti a 
l’avinguda amb el parc de l’Espanya Industrial; la façana, els entorns i l’ús a què es 
destini l’edifici Estel, la façana sobretot, perquè és un element molt important. 
Recorda que aquest edifici és una mena de búnquer molt gran a l’avinguda de 
Roma, i que l’actuació que es faci a la façana incidirà molt en el que es faci a 
l’avinguda de Roma, i també les superilles de l’Esquerra de l’Eixample. 

Afirma que està a favor que s’acabi la remodelació de l’avinguda de Roma, unes 
obres molt reclamades pels veïns i veïnes que fa temps que estan aturades, però 
no entén que s’hi inclogui tota l’avinguda, quan els veïns estan contents amb les 
reformes dels trams anteriors: no cal refer coses que ja funcionen. 

També coincideix que es facin campanyes de dinamització amb veïns i 
comerciants perquè l’avinguda esdevingui un eix cívic i dinamitzador del barri i de 
la ciutat, però no entén per què la proposició demana crear un àmbit d’actuació 
urbanística. Planteja la possibilitat que es vulgui fer per amagar les responsabilitats 
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d’Adif o perquè hi pugui haver alguna interpretació que es pugui fer per més 
endavant fer alguna operació urbanística en algunes pastilles de l’avinguda, com 
per exemple a l’edifici Estel. 

Atesos els dubtes, el seu grup s’hi abstindrà. 
 
El Sr. Mòdol felicita C’s per una proposta molt ben plantejada. 
Posa de manifest que el grup proposant especifica les tasques pendents de 

realitzar i els possibles agents que caldria implicar per assolir els objectius en un 
projecte d’arquitectura urbana, on tan important és el que passa en el pla de terra 
com el que passa en els edificis, especialment a les plantes baixes. 

Comenta que respecte a la reurbanització de l’avinguda Roma pendent 
d’execució hi ha un projecte executiu disponible als calaixos de l’Ajuntament. 

Indica que l’eix té un punt singular que durant els darrers anys va ser objecte de 
polèmica: l’edifici Estel, una magnífica construcció de Francesc Mitjans que en 
finalitzar l’activitat que hi feia Telefónica va ser espoliada pel vandalisme. 
L’activació d’aquest punt, els usos en planta baixa i l’efecte sobre l’espai públic són 
fonamentals per dinamitzar aquesta avinguda. 

Considera que l’avinguda de Roma és en si mateixa una unitat de paisatge urbà, 
que té projecte propi, on la conjugació d’intervencions en l’arquitectura de 
l’avinguda, algunes parts del patrimoni arquitectònic i en el seu espai públic poden 
rellançar i dinamitzar aquesta zona. 

Entén, però, que cal tenir en compte el que ha costat aconseguir recursos per 
fer algunes coses que el Grup del PSC considera prioritàries, per la qual cosa s’hi 
abstindrà. 

 
El Sr. Mulleras entén que la proposició de C’s planteja la reforma del tram que 

va de Viladomat a l’estació de Sants, no pas tornar a reformar la part ja 
reformada, i afirma que aquesta tercera fase, que disposa de projecte executiu, es 
pot executar al marge de la situació d’Adif. 

Manifesta el vot favorable del seu grup, que considera que cal finalitzar al més 
aviat possible les obres que van quedar incompletes per aconseguir que, des del 
punt de vista comercial i veïnal, l’avinguda sigui un element d’unió i no de frontera. 

D’altra banda, subratlla que cal posar fi a les polítiques paralitzadores del 
Govern de la Sra. Colau i arreglar l’edifici Estel, actualment en runes i amb aspecte 
fantasmagòric, duent-hi a terme la millor actuació per a l’interès públic. 

 
La Sra. Lecha assenyala que la proposició no parla d’un tram de l’avinguda sinó 

de l’avinguda sencera («que inclogui la totalitat de l’avinguda de Roma»), i que no 
esmenta els veïns («per estudiar, amb empreses, comerciants i entitats 
presents»). Qualifica el text d’ambigu, i comenta que no queda clar quin model es 
defensa, però que cal tenir en compte que hi haurà un supercomplex de pisos de 
luxe al costat. 

A continuació, expressa l’abstenció del seu grup, que a través de la gent del 
barri, gent combativa que lluita pel barri, coneix les obres ja desenvolupades. 

 
La Sra. Sanz manifesta l’opinió del Govern que, tot i compartir la necessitat 

d’abordar els projectes de transformació i reurbanització de moltes vies —n’hi ha 
moltes que requereixen intervencions—, cal un plantejament de ciutat que 
identifiqui quines són les vies on cal desenvolupar la transformació durant aquest 
mandat. Per això, el seu vot ha de ser l’abstenció. 

 
El Sr. Alonso manifesta sorpresa per les reaccions que ha provocat la proposició, 

que únicament volia posar a l’agenda urbanística de la ciutat un arranjament 
pendent, si bé el seu grup també voldria, com la resta, que es pogués reformar 
alhora tota la zona (plaça dels Països Catalans, la Model, etc.). 

D’altra banda, comenta que caldria comprovar si existeixen instruments 
urbanístics més adients, així com si el projecte executiu continua sent vàlid. 

 
La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa l’abstenció de 

CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa 
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l’abstenció d’ERC, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
24. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern de la 

ciutat que es comprometi a millorar la seguretat entorn de la convivència entre 
vianants, ciclistes i conductors de vehicles de motor mitjançant la millora de la 
senyalització i el desplegament de campanyes de conscienciació i pedagogia 
ciutadana en relació amb la normativa vigent, per tal que la generalització d’un 
mitjà de transport saludable i sostenible com és el de la bicicleta es dugui a terme 
d’una manera ordenada, tot garantint la bona convivència entre vianants, ciclistes i 
vehicles de motor a la via pública, fins al desplegament total i definitiu de 
l’Ordenança de la circulació de vianants i vehicles en relació amb aquest ús. 

 
El Sr. Coronas celebra la generalització de l’ús de la bicicleta com a mitjà de 

transport sostenible i saludable a Barcelona: molts desplaçaments que fins ara es 
feien en vehicle de motor es fan ara en bicicleta, mitjà que ha anat guanyant 
adeptes fins arribar als més de 136.000 desplaçaments diaris, prop de l’1,7% del 
total. 

Coincideix amb el Govern, però, que la ciutat encara no està del tot preparada 
per a aquest canvi i que cal plantejar mesures que contribueixin a pal·liar els 
freqüents conflictes entre vianants, ciclistes i vehicles de motor i per tal que la 
bicicleta respecti i sigui respectada. Per assolir aquest objectiu, serà clau el 
desplegament de més carrils bici, que ja s’està duent a terme, i la implantació de 
les superilles, que pacificaran el trànsit i faran viable la circulació de ciclistes per la 
calçada. 

D’altra banda, caldrà desplegar totalment l’aplicació de l’Ordenança de circulació 
de vianants i vehicles amb relació a la bicicleta, que estableix com ha de ser el 
comportament de vianants, ciclistes i vehicles de motor en els diferents espais de 
la via pública i quines normes han de seguir els usuaris. 

En darrer lloc, considera claus les campanyes informatives de conscienciació i 
pedagogia, així com l’adequació de l’educació i la formació amb relació a la 
bicicleta i la seguretat viària. Les campanyes (en xarxes socials, televisió, etc.) 
haurien d’anar acompanyades d’una millora de la senyalització dels carrils bici, 
especialment els de doble sentit de circulació. 

 
El Sr. Blasi puntualitza que si bé la ciutat no està preparada per a la 

generalització de la bicicleta, tampoc no ho està la majoria dels veïns i les veïnes i 
la gent que visita la ciutat. 

Indica que, malgrat el baix percentatge que representen els desplaçaments amb 
bicicleta, aquest mitjà de transport té una capacitat de mobilització 
importantíssima. 

Considera que les voreres haurien de reservar-se gairebé exclusivament per al 
vianant i que, d’altra banda, cal formar tant les persones que són usuàries de la 
bici com les que no en educació vial (cal reforçar i complementar la feina de la 
Guàrdia Urbana a les escoles), què representa anar amb bicicleta, quines mesures 
de seguretat cal prendre tant quan vas amb bici com quan hi cocircules, etc. 

Per acabar, subratlla que en l’ordre de preferència, primer se situarien els 
vianants, i anuncia el vot favorable del seu grup. 

 
El Sr. Alonso manifesta el vot favorable del seu grup, que està d’acord amb tota 

mesura que millori la convivència entre vianants, ciclistes —subratlla el valor de la 
bicicleta com a transport sostenible, saludable i no contaminant— i conductors. 

 
El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup, que valora especialment les 

campanyes de civisme i la millora de la senyalització. 
Comenta que darrerament són massa freqüents les notícies d’accidents a la via 

pública, i observa que cal actuar-hi per la via del civisme i, per tant, educar la gent 



4230 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

i conscienciar-la de la necessitat de compartir amb ordre i de respectar l’ús de 
l’espai públic, que, si no es controla, es col·lapsarà per l’ús intensiu que se’n fa. 

 
El Sr. Mulleras expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la 

proposició ha estat molt ben defensada pel Sr. Coronas, amb dades importants i 
d’interès. 

Coincideix que cal cercar una bona convivència entre els cada vegada més 
diversos mitjans de transport a través d’una regulació adequada i apel·lant al 
civisme i a la responsabilitat de totes les persones que comparteixen l’espai públic, 
ja es desplacin a peu, amb bici, amb cotxe, amb moto, amb un vehicle de mobilitat 
personal o amb qualsevol altre. 

 
La Sra. Lecha expressa el vot favorable del seu grup, que celebra que es defensi 

la convivència i un transport saludable. Entén, però, que la proposició és bastant 
oportunista i enganyosa. 

Exposa que el 2015, només 1 persona va ser atropellada a la via pública per 
bicicleta, també 1 va ser atropellada per taxi, 25 per turismes, 18 per 
motocicletes, 7 per furgonetes, 2 per ciclomotors i 6 per autobús. Subratlla que a 
Barcelona, els vehicles amb motor són agressius contra les persones pel que fa al 
soroll i a la contaminació, i per la invasió de les voreres. Subratlla que no és gens 
adient parlar d’un problema de convivència amb un vehicle que és l’alternativa a 
una problemàtica de salut, que és ecològic i barat, i que el problema que té és que 
Barcelona no li ofereix tots els camins per poder circular. Observa que els mitjans 
de comunicació contribueixen a estendre la percepció que hi ha un problema amb 
la bicicleta arran de dues desgràcies que hi ha hagut, de dues persones que 
travessaven en vermell. 

Indica que per garantir una convivència perfecta cal oferir drets abans que 
deures i mitigar el risc per als vianants i les persones que van amb bicicleta 
permetent que els vianants circulin lliurement per la vorera, sense interferències, 
sobretot de les de motor, que són les que fan més mal, i que les bicicletes tinguin 
carrils bici a tota la ciutat. 

 
La Sra. Vidal manifesta el vot favorable del Govern, que celebra la unanimitat 

generada per una proposició que troba molt pertinent, igual que les apreciacions 
dels diferents grups. 

Assenyala que les campanyes publicitàries i pedagògiques per treballar els 
problemes de convivència són un tema central en la mesura de govern que es va 
presentar sobre l’estratègia de la bicicleta. Comenta que la campanya —se’n 
mostrarà part del material als grups— no es dirigeix únicament als ciclistes, ja que 
els problemes de convivència no s’han de focalitzar en la bicicleta, l’ús de la qual 
s’ha d’integrar i normalitzar. 

Exposa que s’estan prenent nombroses mesures, com ara incrementar la xarxa 
de carrils bici i facilitar eines tant als que van en bicicleta com als que no perquè 
coneguin l’Ordenança i, per tant, sàpiguen com s’han de comportar en cada cas en 
relació amb la bicicleta. També cal aconseguir que els ciclistes se sentin segurs a la 
calçada, ja que cal reservar les voreres per als vianants per reequilibrar l’ús de 
l’espai públic. 

En darrer lloc, indica que el Govern ha augmentat els aparcaments i ha redactat 
un manual de senyalització específic per als carrils bici, que inclou com han de ser 
els carrils bidireccionals. 

 
El Sr. Coronas agraeix el suport —malgrat les puntualitzacions— de tots els 

grups, que demostra que es tracta d’un tema important —com ho són tots els 
relacionats amb la mobilitat, per qüestions de contaminació, convivència a l’espai 
públic o seguretat vial— sobre el qual hi ha consens, cosa que celebra. 

Afirma que per a ERC, quan es parla de convivència, primer van els vianants, 
després els ciclistes i finalment, els vehicles a motor, i que davant l’increment 
d’elements a l’espai públic, la ciutadania s’ha d’adaptar als canvis. Amb aquest 
objectiu, i per tal d’evitar que es produeixin fets que indiquen que hi ha un 
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problema, cal llançar campanyes de comunicació i conscienciació sobre el respecte 
a les normes, als espais i a tots els usuaris. 

Per acabar, diu al Govern que els llibrets com el que ha fet sobre aquesta 
qüestió estan bé, però que cal dur a terme campanyes efectives que arribin a la 
majoria de la gent mitjançant una comunicació clara, directa i senzilla. 

 
La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
25. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern 

municipal iniciï les actuacions necessàries per tal de remodelar l’avinguda Príncep 
d’Astúries, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat ambiental, fer-la més amable i 
més segura per als veïns, així com més adequada per a les activitats econòmiques. 

 
El Sr. Mòdol saluda els membres de la Plataforma de Veïns i Comerciants per la 

Pacificació de l’Avinguda Príncep d’Astúries, promotors d’aquesta proposició que el 
PSC es limita a vehicular. 

Indica que els problemes que pateix l’avinguda des de fa anys (soroll, 
contaminació, accidentalitat ocasionada per la velocitat dels vehicles, etc.) estan 
majoritàriament vinculats al seu caràcter de via bàsica rodada i a les seves 
característiques de traçat i secció, i perjudiquen tant els veïns com l’activitat 
comercial. 

Exposa que la via té cinc carrils de circulació en una secció de 20 metres, 
voreres estretes d’escassament 2,50 metres, sovint amb contenidors a la vorera. 
Això és un obstacle també per a la dinamització econòmica del carrer. 

El seu grup proposa que s’iniciï un procés de participació, d’acord amb els veïns, 
que reculli totes les inquietuds relacionades amb el projecte i un acord sobre la 
intervenció quan hi hagi recursos econòmics en aquesta via, amb relació a la plaça 
Lesseps, però que doni resposta a la seva condició de frontera entre dos districtes. 

Indica que la proposició vol posar sobre la taula la necessitat de pensar sobre 
aquest espai en clau ciutadana, d’espai públic, de pacificació del trànsit i de 
paisatge urbà (segurament hi ha les façanes més fosques de la ciutat per la 
presència de l’alta intensitat i densitat de vehicles que hi passen cada dia). 

 
El Sr. Martí dóna la benvinguda, en nom del Grup de CiU, a tots els veïns i 

promotors d’aquesta iniciativa, amb els quals s’ha reunit les últimes setmanes, i 
manifesta el vot favorable del seu grup, que preferia, però, la proposició sense 
transaccionar. 

Recorda que en el darrer Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es va 
aprovar una proposició de CiU per instar el Govern del Districte a convocar una 
reunió amb tots els grups polítics i veïns i entitats del Farró i de Gràcia per 
començar el procés participatiu en l’àmbit de Sarrià-Sant Gervasi, un dels dos 
districtes afectats. Subratlla que cal deixar enrere immediatament l’espera d’uns 
veïns davant d’una injustícia de dècades d’inacció municipal, i dignificar un espai 
que, com tota la ciutat, mereix aquesta dignificació. 

Per acabar, indica que CiU vetllarà, tant als districtes com a la ciutat, perquè el 
procés participatiu no s’eternitzi i que es comencin a assolir acords i a aprovar 
avantprojectes. 

 
El Sr. Alonso manifesta el vot favorable del seu grup, que només veu elements 

positius en el fet d’intervenir en l’avinguda per fer-la més habitable (mitjançant 
l’ampliació de les voreres, la il·luminació, la millora de l’asfalt i de la mobilitat, la 
reducció del soroll, etc.) i dinamitzar l’activitat econòmica, el comerç i l’ús per part 
dels ciutadans. 
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El Sr. Coronas manifesta el vot favorable del seu grup, que coincideix, però, que 
el redactat inicial era millor. Tanmateix, entén que el que importa és donar 
resposta a una reivindicació veïnal justa de la Plataforma de Veïns i Comerciants 
per la Pacificació de l’Avinguda Príncep d’Astúries (mesures d’insonorització i 
pacificació del trànsit, etc.), amb qui el seu grup s’ha reunit recentment. 

Subratlla que durant més de seixanta anys no s’ha fet cap actuació important a 
l’avinguda, i considera que caldria aconseguir tenir un projecte abans d’acabar 
aquest mandat i, fins i tot, fer en aquest període alguna actuació de millora de la 
seguretat vial i la mobilitat en general. 

Fa un incís per comentar que hi ha també la reivindicació per canviar el nom del 
carrer i, a continuació, subratlla que si bé no es poden resoldre tots els problemes 
de cop, és important començar-hi a treballar de seguida per intentar tenir un 
projecte a punt —i, també, algunes actuacions fetes— abans d’acabar el mandat. 

 
El Sr. Mulleras dóna la benvinguda en nom del Grup del PP, que donarà suport a 

la proposició, als veïns i comerciants de Príncep d’Astúries, i els agraeix l’esforç 
d’haver-se quedat fins que s’ha arribat a aquest punt de l’ordre del dia. 

Subratlla que fa dècades que els veïns esperen una reforma i una pacificació 
d’una avinguda que sovint s’utilitza més com a via ràpida de cotxes que com a 
passeig o carrer per al gaudi dels veïns i dels comerciants. 

Considera que les demandes veïnals (ampliació de voreres, nou arbrat, bancs, 
millor enllumenat, etc.) millorarien el benestar dels veïns i dels comerciants i 
donarien més seguretat a tothom. Per això, el seu grup espera que les reformes es 
duguin a terme al més aviat possible, i vetllarà perquè sigui així. 

 
La Sra. Lecha manifesta el vot favorable del seu grup, que comparteix els 

arguments exposats. 
Observa que l’avinguda ha d’anar en sintonia amb el carrer Gran de Gràcia i, a 

continuació, posa èmfasi en la reivindicació veïnal que demana el canvi de nom 
d’«avinguda Príncep d’Astúries» per «riera de Cassoles», nom amb què es coneixia 
antigament. Afirma que la proposta apareix en el PAM, té molt de consens, queda 
lliure de controvèrsies polítiques i religioses, i no ret homenatge a cap personalitat. 

 
La Sra. Sanz dóna la benvinguda als veïns i veïnes presents, i els agraeix que 

hagin esperat fins a aquest moment. Així mateix, agraeix al PSC la voluntat de 
transacció. 

Explica que si bé davant les proposicions de CiU i de C’s, que plantejaven dos 
reurbanitzacions específiques amb unes partides pressupostàries i uns calendaris 
concrets, ha dit que calia un debat de ciutat per identificar-ne totes les necessitats 
i establir-hi prioritats, en aquest cas el que es demana (començar a treballar en un 
procés participatiu que permeti que en aquest mandat s’elabori un projecte amb 
uns calendaris, uns criteris i uns objectius comuns i, potser, dur a terme algunes 
actuacions) és absolutament factible, per la qual cosa el Govern donarà suport a la 
proposició. 

En darrer lloc, comenta que tant la reurbanització de l’avinguda com el canvi de 
nom es troben en el PAM que va presentar el Govern, i assegura que s’hi 
començarà a treballar de seguida. 

 
El Sr. Mòdol agraeix el suport de tots els grups i afirma que el PSC vetllarà pel 

compliment de la proposició. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal 

iniciï el procés participatiu per tal de definir els criteris per remodelar l’avinguda 
Príncep d’Astúries, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat ambiental, fer-la més 
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amable i més segura per als veïns, així com més adequada per a les activitats 
econòmiques. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
26. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Donar suport 

públicament a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als actes que 
s’organitzin al municipi per difondre la seva tasca. 2. Manifestar al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l’Ajuntament de Barcelona al 
Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel Govern espanyol. 
3. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a les zones humides dels 
nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre, que evitin el seu deteriorament i els 
permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 4. Ratificar que, com 
marca la Directiva marc de l’aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot estar en 
mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos 
usuaris. 5. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre (c/ Enric d’Ossó, 23, Tortosa, 43500) i al 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

 
La Sra. Lecha explicita que la proposició vol donar suport a la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre en la lluita contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
A continuació, explica com s’ha arribat a la situació actual: 
- El 8 de gener, el Consell de Ministres del Govern d’Espanya aprova aquest Pla 

hidrològic, els errors del qual cal revisar. Amb un govern en funcions, però, sembla 
que es tira endavant. 

- Terres de l’Ebre, ja el 2007, aprova una proposta de cabals ecològics que 
permet continuar la vida a totes les zones humides, i referent als rius de la conca 
de l’Ebre i del territori català. 

- La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori, amb un 
bagatge en la lluita per la defensa de l’Ebre, denuncia totes aquestes operacions, 
la manca de cabals ecològics i l’apropiació d’aigua del riu. 

- La Plataforma inicia una campanya contra el Pla hidrològic a l’Estat espanyol 
amb una denúncia al Tribunal Suprem; a Europa amb una queixa a la Comissió de 
Medi Ambient perquè obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol, i al carrer 
amb nombroses mobilitzacions des del 7 de febrer i que continuaran el 5 de juny 
amb una manifestació massiva. 

Per acabar, enuncia la proposició, el text de la qual ha estat aprovat en molts 
llocs del territori català, com ara Vilafranca del Penedès, Sant Cugat, el Vendrell, 
Ulldecona o Deltebre. 

 
La Sra. Vila manifesta l’abstenció del seu grup, que està d’acord amb el fons de 

la proposició, però que no ha tingut temps de treballar unes esmenes que 
considera importants. 

 
El Sr. Alonso manifesta l’abstenció del seu grup, que comparteix absolutament 

algunes qüestions de la proposició (respecte als cabals ecològics, la qualitat de 
l’aigua, el bon estat ecològic dels rius, l’equilibri natural, la convicció que l’aigua és 
un patrimoni públic), però entén que quan es parla del riu cal tenir en compte el 
riu complet i no fer debats territorials. 

D’altra banda, entén que el Pla hidrològic, si bé conté elements que el seu grup 
modificaria, té elements positius i ha estat aprovat en les confederacions 
hidrològiques, on estan representades totes les administracions, entitats, usuaris i 
regants que afecta el riu. 

 
El Sr. Coronas manifesta el vot favorable del seu grup, que, un cop més, dóna 

suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre en la lluita contra el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre, com ha fet participant en la mobilització que va organitzar la 
Plataforma a Amposta el 7 de febrer, presentant mocions a diversos municipis, o 
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mitjançant la proposició no de llei debatuda al Congrés dels Diputats que exigia la 
retirada del Pla hidrològic, a la qual PP i C’s no van donar suport (el PSOE s’hi va 
abstenir). 

Subratlla que el Pla atempta contra l’equilibri ambiental de la zona, ja que no 
respecta els cabals ecològics mínims i entra en conflicte amb zones de la xarxa 
Natura 2000. El Pla posa en evidència la gestió centralitzada dels recursos hídrics 
que duu a terme l’Estat espanyol, que incompleix de manera reiterada les 
directrius que fixa la Unió Europea en aspectes com la Directiva marc de l’aigua pel 
que fa, entre altres coses, a la definició dels cabals ambientals, els plans de 
regadiu o la política d’embassaments. 

Puntualitza que qui en presenta una visió territorial esbiaixada és l’Estat 
espanyol, ja que planteja un pla hidrològic que obvia una part molt important del 
riu Ebre, la desembocadura, i tot el que representa per a les Terres de l’Ebre, una 
font de riquesa natural i econòmica, a la qual no es pot renunciar en benefici d’una 
altra zona perquè algú s’hi entesti (el PP fa molts anys que ho busca). 

En darrer lloc, subratlla que es tracta d’un projecte antidemocràtic, impulsat per 
un govern en funcions i aprovat a través d’un decret, sense voluntat de diàleg ni 
de consens amb el territori, amb l’objectiu de generar divisió social, aprofundir en 
el conflicte d’interessos, i agitar l’enfrontament entre regants i ambientalistes. 
Afirma que el Pla vol reservar legalment el màxim d’aigua possible a la part inicial 
del riu i deixar el tram final amb cabals exigus i una qualitat de l’aigua insuficient, 
de manera que posa en perill el futur social, econòmic i ambiental de les Terres de 
l’Ebre, cosa que no es pot permetre. 

 
El Sr. Mòdol manifesta el vot favorable del seu grup, que comparteix 

absolutament els arguments exposats pel grup proposant i que entén que el Pla no 
garanteix els cabals ecològics suficients i, per tant, incompleix les normatives 
europees. 

A continuació, recorda que el Grup del PSC de l’Ebre, pocs dies després que el 
Consell de Ministres aprovés el Pla, va presentar al Parlament una proposta de 
resolució que manifestava el rebuig al Pla, donava suport a les iniciatives i 
mobilitzacions en contra, i instava el Govern de la Generalitat a convocar la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per liderar una resposta 
unitària; demanava a la Comissió Europea que vetllés per l’adequació i el 
compliment del Pla hidrològic de les directives europees; exigia el compliment de 
tots els projectes i inversions proposats per la Comissió de Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre, relatius a la millora ambiental i econòmica vinculats al riu, al delta 
i als pobles riberencs, i exigia el compliment dels acords de la Comissió de 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, especialment pel que fa als cabals ecològics. 

 
El Sr. Mulleras manifesta el vot contrari del seu grup. 
 
La Sra. Herrero informa que intervé en aquest punt de l’ordre del dia com a 

representant del Grup Municipal de BC i no com a comissionada. 
 
La Sra. Vila pregunta si un comissionat pot intervenir com a representant d’un 

grup municipal, cosa que podria generar confusió. Entén que el Govern pot delegar 
la paraula en qualsevol altra persona, amb limitacions, però que quan es parla en 
nom d’un grup, han de parlar els càrrecs electes. Demana que s’aclareixi aquest 
punt. 

 
La Sra. Castañer respon que els comissionats poden intervenir, però l’emissió 

del vot, l’assumpció de la responsabilitat de la posició del Govern, és del regidor. 
 
La Sra. Vila pregunta si un grup municipal pot deixar intervenir, per exemple, un 

tècnic que l’assessora. 
 
La Sra. Sanz recorda que també en el mandat passat un comissionat contestava 

els precs i les preguntes. 
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La Sra. Vila insisteix que allò que voldria saber és si un comissionat, una 
persona no electa, pot respondre en nom d’un grup municipal. 

 
La Sra. Castañer respon que entén que la comissionada intervé com a grup del 

Govern, com a Govern, però que el posicionament l’ha de fer formalment un 
regidor. Afirma que la intervenció, com en altres moments i en altres mandats, la 
poden fer els comissionats. 

 
La Sra. Vila torna a preguntar si un tècnic de qualsevol grup municipal por 

intervenir per delegació del grup. 
 
La Sra. Castañer indica que no es tracta d’un tècnic. 
 
La Sra. Vila insisteix a preguntar si una persona que assisteixi un dia a la sessió 

pot prendre la paraula en nom del Govern municipal. 
 
El Sr. Mulleras proposa tractar aquesta qüestió a la Junta de Portaveus. 
 
La Sra. Herrero reprèn la seva intervenció. 
Expressa el vot favorable de BC, que entén que el Pla hidrològic de la conca de 

l’Ebre significaria la mort del delta de l’Ebre i del seu ecosistema natural. 
Considera que encara és possible evitar que s’executi el Pla i que, per tant, els 

interessos urbanístics en altres conques s’anteposin als impactes ecològics sobre el 
delta. Per això, el Grup de BC donarà suport a la Plataforma en totes les iniciatives 
que dugui a terme en aquest sentit: el recurs al Tribunal Suprem, la queixa davant 
la Comissió Europea i les mobilitzacions socials convocades, com ara la del 5 de 
juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Barcelona, que s’espera que sigui encara 
més multitudinària que la del 7 de febrer a Amposta. Indica que BC col·labora amb 
la Plataforma en totes les peticions que fa perquè aquesta manifestació sigui 
possible logísticament. 

 
La Sra. Lecha celebra que s’aprovi la proposició i subratlla la gran importància 

que tenen les zones humides d’arreu del Principat. Observa que els sistemes 
naturals no són patrimoni de l’Estat espanyol, sinó del planeta Terra, i recorda que 
les zones humides formen part d’una gran ruta d’ocells migratoris que vénen del 
nord d’Europa i se’n van cap a l’Àfrica. 

A continuació, esmenta algunes de les nombroses organitzacions (Jóvens de les 
Terres de l’Ebre, la Plataforma, Enginyeria sense Fronteres, ERC, la FAVB, Arran, 
Aigua És Vida, Associació Naturalista de Girona, Coordinadora per la Salvaguarda 
del Montseny, la CUP) que donen suport a la manifestació que se celebrarà a 
Barcelona per salvar les conques i les desembocadures. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila expressa l’abstenció 

de CiU, el Sr. Alonso expressa l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot 
favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot contrari del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. 
S’aprova. 

 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
27. Instar el Govern municipal que prengui les mesures necessàries en el 

transcurs dels propers 6 mesos per reduir en un 25% el frau en el transport públic, 
desenvolupant mesures tant de tipus coercitives com pedagògiques. Per potenciar 
aquestes mesures és imprescindible que el Govern municipal denunciï públicament 
el frau en el transport públic de manera clara i unívoca. 

 
La Sra. Vila formula el prec, motivat per unes declaracions de l’alcaldessa en 

què justificava que les persones utilitzessin el transport públic sense validar els 
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tiquets, i per la constatació d’un augment del frau a TMB, que té un impacte 
econòmic d’11 milions d’euros anuals en aquesta empresa pública, i que genera 
problemes de convivència entre les persones que paguen i, en molts casos, fan un 
esforç, i les que no, que de vegades per passar sense validar un títol s’arramben a 
una persona que sí que el valida i hi ha confrontacions. 

 
La Sra. Vidal assegura que el frau en el transport públic preocupa el Govern, 

motiu pel qual treballa amb els operadors i l’ATM implementant mesures tant 
dissuasives com, sobretot, pedagògiques per disminuir encara més el frau, que, tot 
i tenir unes xifres absolutes elevades atès l’elevat nombre de viatgers, té un dels 
índexs més baixos de les empreses de transport públic d’Europa. Explicita que el 
prec s’accepta. 

 
La Sra. Vila agraeix l’acceptació del prec, que ha estat transaccionat, i espera 

que el Govern expliqui com es desenvoluparà el conjunt d’iniciatives. 
 
Es dóna per tractat amb el redactat següent: Instar el Govern municipal que 

prengui les mesures necessàries en el transcurs dels propers 12 mesos per reduir 
en un 15% el frau en el transport públic, desenvolupant mesures tant de tipus 
coercitives com pedagògiques. Per potenciar aquestes mesures és imprescindible 
que el Govern municipal denunciï públicament el frau en el transport públic de 
manera clara i unívoca. 

 
Del Grup Municipal C’s: 
 
28. Que el Govern municipal impulsi una aplicació flexible de l’Ordenança de 

terrasses, tal com reclamen sindicats i patronal, per tal que el Zurich pugui 
mantenir íntegrament la seva activitat a la via pública com ho ha estat fent fins 
ara, i no s’hagi de veure greument afectada per una disminució dràstica del 
nombre de taules. 

 
El Sr. Alonso formula el prec, referent al Cafè Zurich, un establiment emblemàtic 

que existeix des de fa més d’un segle i que és punt de trobada per a visitants i 
barcelonins i element de referència de la ciutat que forma part de la seva història. 
Observa que amb l’aplicació de l’Ordenança de terrasses se’n retirarien 70 taules i 
es posarien en perill 32 llocs de treball, per això es demana que es busqui una 
fórmula, mitjançant una ordenació singular o un altre mecanisme, per 
salvaguardar aquesta terrassa. 

 
La Sra. Sanz exposa que s’ha iniciat un procés de participació ciutadana en 

paral·lel a la redacció de l’ordenació singular de la plaça Catalunya, del qual ha 
tingut lloc la primera sessió, en què es va presentar el marc normatiu, l’anàlisi de 
la situació i les singularitats de l’emplaçament. Els serveis tècnics estudien i 
comptabilitzen els requeriments de l’espai públic (accessibilitat universal, 
condicionants d’accés, modificació d’algun element de mobiliari urbà, etc.) amb el 
manteniment del major nombre de terrasses possible en aquell entorn, on no hi ha 
veïns i, per tant, hi ha menys molèsties que en altres espais. 

Indica que es preveu presentar una primera proposta d’ordenació per a la seva 
discussió en la segona sessió de participació, i hi haurà una tercera sessió de 
treball abans de presentar-la a la Comissió Tècnica de Terrasses, per elevar-la a 
aprovació inicial, quan passen per la Comissió de Govern i, a més, hi ha un període 
d’exposició al públic de 30 dies. 

Observa que l’ordenació singular d’alguns emplaçaments de la ciutat fa que 
s’hagin d’adaptar a una interpretació diferent de la normativa, però que en aquest 
cas hi ha un conflicte perquè hi ha la terrassa enganxada a la façana, cosa que 
vulnera les normatives d’accessibilitat universal, ja que les persones amb 
discapacitat visual no hi poden passar. Demana a tothom responsabilitat en aquest 
aspecte. 

Comenta que davant l’elaboració de la proposta de l’Ordenança de terrasses en 
el mandat anterior, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i diferents 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4237 
 

col·lectius van impulsar moltes al·legacions, ja que, tal com està establert 
mèdicament, han de tenir un espai de referència i, en aquest cas, és la façana, la 
paret. Afirma que aquest és el màxim conflicte que hi pot haver a l’hora de 
reordenar aquest àmbit. 

Per acabar, indica que el prec es rebutja en espera del treball que es 
desenvolupi en el marc de les sessions participatives. 

 
El Sr. Alonso lamenta que es rebutgi el prec. Subratlla que el Grup de C’s dóna 

suport a les reivindicacions de les persones amb diversitat funcional, però no sap si 
aquest argument és més una excusa que un raonament tècnic. Insisteix que la 
terrassa fa un segle i mig que hi és. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
29. Que es convoqui una sessió extraordinària del Grup de Treball sobre el 

Model de Futur del Zoo de Barcelona per tal d’abordar els aspectes més immediats 
que afecten la gestió del Parc i el futur d’algunes de les seves espècies. 

 
El Sr. Coronas exposa que fa uns mesos es va constituir el Grup de Treball sobre 

el Model de Futur del Zoo, un espai molt reivindicat que pretén definir com ha de 
ser el zoo dels propers anys, a partir de reunir al voltant d’una mateixa taula tots 
els agents implicats (partits, associacions, experts i representants de la Direcció i 
dels treballadors del zoo) per desenvolupar un procés que es preveu que finalitzi 
entre finals d’enguany i principis del 2017. 

Indica que ja en la primera reunió del grup de treball, un òrgan clau atès el seu 
elevat grau de representació, es va constatar la necessitat de no deixar de banda 
aspectes immediats que afecten la gestió del zoo i el futur d’algunes de les seves 
espècies, com ara el futur del delfinari i els quatre dofins que continuaran habitant 
al parc, o la instal·lació de la sabana. 

En darrer lloc, formula el prec, tot entenent que el grup de treball no té caràcter 
executiu, però que seria interessant per als responsables polítics i per a la Direcció 
del Zoo escoltar l’opinió dels experts i de les entitats abans de prendre decisions o 
actuar sobre determinats aspectes. 

 
La Sra. Herrero explicita que l’objectiu del grup de treball és definir de manera 

conjunta i consensuada el model de futur del zoo. 
Considera que, atès que hi ha decisions que es poden prendre actualment que 

poden condicionar el futur, val la pena abordar-les en el marc d’aquest grup de 
treball. Pensa que no seria adequat, en canvi, barrejar aspectes de gestió 
quotidiana amb l’objectiu del grup de treball, ja que la gestió quotidiana no està 
directament relacionada amb el benestar animal pròpiament dit, amb la 
competència que es té o amb l’objectiu de la Comissió. 

Informa que es va prendre la decisió d’aturar el projecte de construcció d’un nou 
delfinari perquè s’entenia que portar a terme aquest projecte sí que buidava de 
contingut el grup de treball i condicionava totalment la decisió que es podia 
prendre respecte al futur. 

Indica que el prec s’accepta, perquè qüestions com la solució per a la situació 
dels dofins s’han de tractar en aquest grup de treball, que no ha de tractar, com ha 
dit, temes de gestió quotidiana —moltes entitats tenen aquesta inquietud—, sinó 
temes o decisions que es puguin prendre en el present i que condicionen el futur. 

Per acabar, comenta que la convocatòria no es podrà fer de manera immediata, 
atès que cal esperar a acabar l’estudi comparat d’alternatives, però es convocarà 
tan aviat com sigui possible. 

 
El Sr. Coronas subratlla que el tema del benestar dels dofins i de quin ha de ser 

el futur del delfinari —actualment, una banyera que alberga quatre dofins, cosa 
que no es pot permetre— no és un tema de quotidianitat, sinó de decisió 
estratègica, que ha de garantir el benestar dels animals, i que si el Grup d’ERC ha 
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volgut emmarcar el debat dins del grup de treball ha estat per respecte a tota la 
feina que s’hi fa i per l’àmplia visió que té gràcies a la representació de 
treballadors, Direcció, Govern, partits i entitats. No entén que es digui que aquest 
no és l’espai adient per debatre aquesta qüestió. 

 
La Sra. Herrero es disculpa per no haver-se explicat bé. Aclareix que justament 

volia dir el que acaba de dir el Sr. Coronas. Subratlla que comparteix plenament 
que cal fer el debat, i per això es va prendre la decisió de no tirar endavant el 
projecte i s’ha acceptat el prec. D’altra banda, repeteix que altres aspectes de 
gestió quotidiana no són objecte d’aquesta Comissió. 

 
El Sr. Coronas remarca que ell no ha plantejat cap aspecte de gestió quotidiana, 

sinó dos temes concrets, que són urgents i que són estratègics, i per això no entén 
que es digui que aquest no és l’espai on s’ha de debatre aquest tema. 

 
La Sra. Sanz diu que sí que l’és. 
 
El Sr. Mòdol convida el grup proposant i el Govern a aclarir aquest aspecte 

després de la sessió. 
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
30. Que el Govern municipal iniciï en els propers mesos la gestió urbanística del 

polígon d’actuació urbanística definit a la MPGM a l’illa delimitada pels carrers del 
Danubi, del Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i la travessera de les Corts i entorns. 

 
El Sr. Mòdol recorda que el 15 de novembre del 2010 es va aprovar 

definitivament la modificació del Pla general metropolità a què fa referència el 
prec, per a un sector amb una estructura urbana tradicional de cases de cos i una 
peça industrial catalogada. Exposa que el Pla va desafectar la major part de les 
cases i va proposar una agenda i un itinerari de gestió urbanística; concretament, 
defineix un polígon d’actuació urbanística a partir del qual es poden obtenir els sòls 
per a zones verdes, equipaments i la parcel·la on s’ha de construir l’edifici per als 
reallotjaments. 

A continuació, formula el prec. 
 
La Sra. Sanz observa que hi ha dos àmbits d’actuació: d’una banda, el de pensar 

com s’endreça l’entorn on hi ha les afectacions específiques, les desafectacions, i el 
reallotjament de les mateixes afectacions; i, d’altra banda, una actuació més 
complexa que també depèn d’altres treballs a escala de ciutat, i des d’una 
perspectiva de la valoració de l’immoble que hi ha en aquell entorn. 

A continuació, indica que el prec s’accepta, tot entenent que es parla 
específicament d’aquest àmbit i que «els propers mesos» pot ser en el transcurs 
del 2016. 

 
El Sr. Mòdol agraeix l’acceptació del prec, que beneficiarà els veïns que fa sis 

anys que esperen que s’iniciï aquest procés. 
 
Es dóna per tractat. 
 
31. Que el Govern municipal consideri les necessitats específiques 

d’estacionament, càrrega i descàrrega de les empreses de reformes de cuines, 
banys i similars, i col·labori, si escau, amb els gremis respectius, a l’hora de 
renovar la definició de les àrees de descàrrega urbana de mercaderies (DUM) i 
altres mesures que s’hi puguin relacionar. 

 
El Sr. Mòdol subratlla la importància que té per al seu grup l’impuls de l’activitat 

econòmica relacionada amb l’activitat de rehabilitació i reforma. Recorda que el 
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PSC va presentar, juntament amb el Govern, un pla de rehabilitació que és 
segurament el més ambiciós dels que ha plantejat mai l’Ajuntament, cosa de la 
qual estan orgullosos. 

Indica que el prec, que formula, vol solucionar una problemàtica concreta del 
Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, un sector molt important 
majoritàriament format per pimes, micropimes i autònoms —i, per tant, molt 
afectat per la crisi econòmica—, amb unes necessitats específiques pel que fa a la 
càrrega i descàrrega i a l’estacionament pròxim del vehicle. 

Posa de manifest que el gremi ha treballat una proposta de col·laboració amb 
l’Ajuntament que caldria estudiar i, si és el cas, coordinar amb la política general 
de les àrees de DUM i la regulació de les zones blaves i verdes, tot tenint en 
compte els objectius de l’Ajuntament pel que fa a l’assoliment d’una mobilitat més 
sostenible, i mantenint l’esperit de rotació implícit de les àrees de DUM. 

 
La Sra. Vidal accepta el prec i subratlla que l’Ajuntament treballa en la millora 

contínua de la gestió de la distribució urbana de les mercaderies. 
Informa que s’està treballant una aplicació per controlar millor la qüestió: la 

informació facilitada per l’aplicació ajudarà a resoldre els problemes de saturació 
de les zones de càrrega i descàrrega, i es tindran en compte les diferents 
necessitats logístiques de cada sector. 

Recorda que hi havia sis gremis que disposaven d’un permís especial per 
aparcar de forma il·limitada, a diferència de la resta de gremis, que tenien un límit 
de trenta minuts. Altres setze gremis demanaven tenir també aquest permís 
especial. Molts d’ells duen a terme activitats equiparables amb les dels gremis amb 
el permís especial, de manera que no es podia justificar que uns el tinguessin i uns 
altres no. Com que tampoc no es podia donar un permís de tot el dia a tots els 
gremis sol·licitants, per la necessària rotació contínua que hi ha d’haver a les zones 
de càrrega i descàrrega, es va decidir treure aquests permisos i que aquells sis 
gremis operessin com la resta. 

En darrer lloc, afirma que es treballarà per resoldre les necessitats específiques 
de càrrega i descàrrega de tots els gremis —davant una qüestió col·lectiva no es 
poden prendre decisions a la carta, com s’havia fet en el passat—, en el marc del 
Pacte per la mobilitat i de l’equip que treballa la distribució urbana de mercaderies. 

 
El Sr. Mòdol agraeix l’acceptació del prec, reconeix els esforços que està fent el 

Govern, i valora el desenvolupament de l’aplicació, que proporcionarà informació 
que pot ser molt valuosa. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
32. Instar el Govern municipal a garantir que el projecte de la ronda de Dalt 

asseguri la cobertura en tots els trams pendents, i que, en cas negatiu, el Govern 
municipal expliqui la seva proposta i les seves implicacions en el territori. 

 
Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm.3. 
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
33. Quin és el capteniment del Govern municipal envers les afectacions 

urbanístiques del Pla general metropolità de 1976 del túnel d’Horta i els barris 
afectats de Font del Gos i Can Papanats? 

 
La Sra. Vila formula la pregunta. 
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La Sra. Sanz comenta que el Govern ha valorat totes aquestes qüestions amb 
els veïns i veïnes de la Font del Gos, de Can Papanats i de Cal Notari, i subratlla 
que cada emplaçament urbanístic té una situació complexa diferent, amb 
afectacions diferents i amb relació a planejaments diferents: alguns estan vinculats 
amb el desenvolupament del parc de Collserola, d’altres amb la xarxa Natura 2000 
i altres qüestions estan vinculades amb el PGM. Cal veure com es desenvolupa 
cadascuna. 

Remarca que cal oferir una solució a uns habitatges afectats pel PGM des dels 
anys setanta, i indica que el Govern treballa per abordar la transformació dels 
barris de muntanya, no només d’aquest àmbit sinó de tota la ciutat, durant tot el 
mandat. 

 
La Sra. Vila reconeix que la situació és complexa, però assenyala que en el 

mandat anterior es va preparar un pla de millora que permetia endegar diferents 
serveis en aquests barris. Vol saber si s’implementarà aquest pla de millora, si hi 
haurà aquestes inversions per millorar l’enllumenat, la recollida d’aigua, les 
voreres, les papereres i la recollida d’escombraries, entre altres qüestions, i quin 
és l’estat de l’inventari. Explica que es va deixar a punt per començar a fer un 
inventari de la situació dels habitatges, des del punt de vista urbanístic i de 
salubritat, i es va començar a implementar el criteri que qui s’hi volgués quedar, 
s’hi podia quedar si la situació ho permetia. Comenta que, a partir d’aquí, hi havia 
una qüestió només de planejament i de PGM, o de voluntat política de tirar 
endavant un canvi de planejament. Demana que s’expliciti en quin sentit treballarà 
el Govern. 

 
La Sra. Sanz insisteix que es vol treballar conjuntament amb tots els barris de 

muntanya, i que, amb aquest objectiu, s’ha creat un espai de reflexió amb ells 
específicament. 

Diu a la Sra. Vila que en la presentació que va fer al Districte va quedar palès 
que moltes de les qüestions —que sovint no impliquen només l’Ajuntament— no es 
podien abordar tal com estaven plantejades, i subratlla que no es poden donar 
respostes parcials a problemes transversals i complexos. Afirma, però, que alguns 
elements sí que es poden recuperar. 

Conclou que es continua treballant per la millora i el desenvolupament d’aquests 
entorns on viuen moltes famílies. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal C’s: 
 
34. Quin és el protocol de neteja específic per tal de garantir la salut pública a la 

platja experimental per a gossos i el seu entorn? 
 
El Sr. Alonso formula la pregunta. 
 
La Sra. Herrero comença manifestant la disposició del Govern per fer tots els 

possibles per maximitzar els beneficis i minimitzar els perjudicis d’aquesta prova 
pilot. 

A continuació, confirma que hi haurà un dispositiu de neteja especial específic 
per a aquesta platja: es preveu una neteja de la zona habilitada per a gossos i dels 
entorns repetitiva durant el matí i durant la tarda. Aquesta feina consisteix a 
passar el rasclet pels racons, buidar papereres i passar, en cas que sigui necessari, 
una garbelladora manual. També hi haurà connexió a una mànega per mullar les 
bases de la tanca per evitar possibles males olors, i a la nit es farà un garbellat 
mecànic de tota la superfície amb el tractor. D’altra banda, els informadors i 
informadores de les platges informaran diàriament els usuaris sobre què poden fer 
i què no, i sobre el comportament cívic que s’espera de la seva estada. 

Per acabar, recorda que abans de permetre que els gossos viatgessin al metro, 
va haver-hi moltes opinions contràries, però finalment hi viatgen amb normalitat 
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sense que hi hagi cap incident. El Govern espera que en aquest cas passi el 
mateix. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
35. Quin és l’estat i els terminis d’execució de les expropiacions previstes en els 

àmbits de planejament del Carmel i els entorns (la Vall d’Hebron i els Tres turons) i 
al nucli antic de Sant Andreu? 

 
El Sr. Coronas formula la pregunta. 
 
La Sra. Sanz recorda que l’objectiu per a aquest mandat respecte a la 

modificació del PGM del Carmel és definir criteris de revisió del planejament vigent 
i poder fer una reflexió global a partir de les afectacions que planteja i començar-lo 
a treballar. 

Explica que pel que fa a la modificació del PGM de Tres Turons, s’està 
desenvolupant la recuperació de la feina que s’havia fet i començant a definir els 
objectius concrets per desenvolupar les actuacions que esdevinguin posteriors, 
però sempre —també en el cas del Carmel— des del consens i des del treball amb 
el territori. 

Respecte a Sant Andreu —la setmana passada en parlava amb els veïns i veïnes 
de l’Associació de Veïns de Sant Andreu—, afirma que és una de les qüestions 
presents a la llista de necessitats a impulsar, perquè hi ha algunes actuacions 
fixades per la mateixa modificació que es va aprovar, però ara s’estan 
comptabilitzant totes les actuacions que és necessari desenvolupar, i la llista és 
infinita: Vallcarca, colònia Castells, els barris de muntanya, Sagrada Família, 
afectacions viàries, Sant Andreu, Gràcia, Danubi, etc. 

Clou la intervenció explicant que en la definició del PIM i del PAM s’estan 
prioritzant les actuacions més necessàries en funció del pressupost i de les 
possibilitats de l’Ajuntament, i s’estan estudiant les viabilitats i repensant el que 
sigui necessari des de la perspectiva de l’interès general. 

 
El Sr. Coronas indica que la pregunta ve motivada per la publicació d’algunes 

peticions d’expropiació que han fet propietaris de Sant Andreu, el Carmel i Tres 
Turons a qui els correspondria per calendari, però a qui han dit que no els 
correspon fins al 2020. 

És conscient que hi ha moltes més afectacions, però el preocupa especialment la 
modificació del PGM del Carmel, impulsada en el mandat 2007-2011, que va viure 
molt intensament. Diu a la Sra. Sanz que segurament a la seva predecessora, la 
regidora Elsa Blasco, li faria molta pena saber que es vol modificar un planejament 
sobre el qual va costar tant arribar a un consens suficient perquè s’aprovés, igual 
que a la majoria d’entitats que van estar al darrere de l’aprovació, algunes de les 
quals van renyar ERC perquè s’havien reduït aproximadament a la meitat les 
afectacions, després d’anar casa per casa, parlant veí per veí, veient realment què 
feia falta. 

Quant a Tres Turons, qualifica de surrealista que es diguin les mateixes coses 
que deia CiU el mandat anterior: ara es planteja revisar planejaments aprovats en 
el mandat 2007-2011, quan governava ICV-EUiA. Entén que potser preocupa el 
pes econòmic d’allò que es va aprovar, que era un compromís, i per això s’hi 
plantegen modificacions. 

Explicita que l’ha sobtat la resposta. 
 
La Sra. Sanz rectifica les paraules del Sr. Coronas. Repeteix que el que es fa 

amb Tres Turons és recuperar la feina que s’havia fet i impulsar-la, tenint en 
compte les prioritats però no pas retocant res. Recorda que fa unes comissions el 
Grup de CiU va presentar una proposició i el Govern, com ERC, hi va votar en 
contra, precisament per reivindicar tota la feina desenvolupada. 
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Assegura que el Govern és plenament conscient de tota la feina feta el 2010 i de 
quant va costar tirar endavant la modificació del PGM del Carmel. L’únic que es vol 
fer és intentar incorporar-hi algunes demandes veïnals, de manera que cal una 
feina d’estudi, de reflexió global sobre l’afectació de tot plegat. 

Quant al cas de Sant Andreu, informa que s’està revisant, atès que s’ha detectat 
que aquesta expropiació no corresponia fins a la data especificada pels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament. 

Insisteix que no ha parlat de revisar el tema de Tres Turons, sinó que ha parlat 
de recuperar la feina que s’havia fet i començar a definir els objectius per tirar 
endavant les expropiacions resultants. Diu al Sr. Coronas que, en cas de dubte, es 
pot consultar el vídeo, i que potser hauria d’estar una mica més atent. 

 
El Sr. Coronas demana que no se li falti al respecte, perquè està absolutament 

atent i entén les coses. Subratlla que simplement ha dit a la Sra. Sanz que havia 
parlat de «revisar», però si ella diu que no, es revisarà el vídeo i s’esvairan els 
dubtes, però cal que tothom guardi les formes i no falti al respecte. 

 
La Sra. Sanz subratlla que tothom ha de guardar les formes. 
 
El Sr. Coronas respon que ell no li ha faltat el respecte a ella, però ella a ell sí. 
 
El Sr. Mòdol demana que, per respecte a la Comissió, es doni per finalitzat 

aquest punt. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
36. En quins planejaments urbanístics o acords municipals de la ciutat de 

Barcelona s’han cedit solars municipals a cooperatives d’habitatges, sindicats, 
operadors i entitats sense afany de lucre per a la construcció d’habitatges de 
protecció de lloguer i/o lloguer social en els últims 10 anys i en quina data 
(especificant l’adreça de cadascun dels solars, a qui s’ha cedit cadascun d’aquests 
solars, en quins d’aquests solars no s’han iniciat les obres i per quins motius, en 
quins s’han iniciat les obres i actualment estan en construcció i en quins han 
finalitzat les obres i en quina data es van iniciar i en quina van finalitzar, i detallant 
el règim d’adjudicació dels habitatges i número d’habitatges, l’entitat responsable 
de l’adjudicació, el procés d’adjudicació i la publicitat que s’ha donat a cadascun 
d’aquests processos i en quines dates)? Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit 
de la resposta que es doni en aquesta comissió. 

 
El Sr. Mulleras formula la pregunta. 
 
El Sr. Montaner confirma que disposa de les dades demanades i observa que, 

atès que es refereixen als darrers deu anys, corresponen a tres mandats anteriors 
i, per tant, hi ha convenis que s’havien fet abans. 

A continuació, explica com s’està enfocant ara: 
Amb qui s’han fet més convenis (12) és amb la Federació d’Associacions de 

Veïns i Veïnes de Barcelona. Aquests convenis són de permuta, per un percentatge 
de sostre construït d’habitatge. S’han obtingut 103 pisos per a lloguer social, i en 
aquest moment s’estan realitzant dues obres, a Can Batlló i a la plaça de la 
Gardunya. 

S’han fet convenis amb tres sindicats (la UGT, CCOO i la USOC). En aquest cas, 
es paga un cànon pel sòl i els habitatges passen a ser propietat dels afiliats. 

També es van fer convenis, sobretot al principi del període pel qual es demana, 
el 2006, amb l’INCASOL i amb REGESA. Això es va aturar els últims anys i ara 
s’intenten recuperar dos projectes amb REGESA i dos amb l’INCASOL per portar 
endavant operacions d’habitatge. 

En l’anterior mandat es van iniciar, i s’està fent un esforç per acompanyar-ho, 
dos petits projectes amb dues cooperatives petites (la Borda, a Can Batlló, i Sostre 
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Cívic, al carrer Princesa), que són de dret de superfície d’habitatge protegit en 
règim de dret d’ús. 

Des del 2009, totes les adjudicacions s’han realitzat mitjançant el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, que es pot trobar al 
web del Registre i del Consorci de l’Habitatge. El Govern en el primer moment va 
crear una taula d’habitatge cooperatiu per promocionar els habitatges en 
cooperativa, en comunitat (cohousing), per ajudar al màxim des d’un punt de vista 
financer, tècnic, aportant sòl a aquestes cooperatives, així com per replantejar els 
convenis que s’havien fet anteriorment, perquè en tots els casos el sòl segueixi 
sent sempre públic. 

 
El Sr. Mulleras demana si els poden facilitar un interlocutor per aclarir els 

possibles dubtes que sorgeixin de la revisió de la informació que es faciliti per 
escrit. 

A continuació, subratlla que cal garantir la màxima transparència en aquestes 
adjudicacions, que han de passar pel control municipal i oferir les garanties socials 
d’aquest tipus d’habitatges: es tracta de sòl municipal, de concessions públiques, i, 
per tant, l’Ajuntament ha de vetllar perquè la finalitat de la concessió sigui la que 
correspon. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
37. L’Ajuntament de Barcelona té previst imposar algun tipus de sanció a 

l’empresa Gruporaga o rescindir el contracte de concessió i iniciar la 
municipalització del servei de poda de l’arbrat, que pertany a Parcs i Jardins? 

 
La Sra. Lecha indica que l’empresa per la qual es pregunta, Gruporaga, que 

presta serveis a Parcs i Jardins, comet diverses irregularitats tant a Barcelona com 
en altres ciutats de l’Estat espanyol. En el cas de Barcelona, no compleix la 
normativa de seguretat de Parcs i Jardins amb relació a la senyalització dels espais 
de treball; la plantilla ha denunciat que no es paguen els plusos de perillositat 
previstos; no es cobreixen les vacants temporals ni definitives, i dues treballadores 
van ser acomiadades per negar-se a quedar-se més enllà del seu horari de feina, 
ja que se’ls va dir que per aquestes hores no tindrien cap compensació. Se’ls va dir 
que «això els seus pares ho havien viscut però elles ja no». 

A continuació, formula la pregunta. 
 
La Sra. Herrero informa que el 9 de maig, en conèixer els fets relatats per la 

Sra. Lecha, es va incoar un expedient informatiu a l’empresa Gruporaga amb 
l’objectiu d’obtenir documentació i testimonis que permetessin analitzar si s’havia 
produït algun incompliment per part de l’empresa. En el cas que es demostri que hi 
ha hagut incompliments, es determinarà si procedeix imposar una sanció o 
rescindir el contracte. 

Subratlla que és la primera vegada que Parcs i Jardins incoa un expedient 
informatiu a una empresa, i assegura que si hi ha incompliments, no quedaran 
impunes. 

D’altra banda, assenyala que el 84% dels treballadors i treballadores que fan 
poda a Barcelona són treballadors propis de Parcs i Jardins, i només un 16% 
pertany a l’empresa externa, Gruporaga. Comenta que hi ha l’objectiu a mitjà 
termini de prestar el servei de poda totalment amb personal propi, 
independentment del desenllaç d’aquests fets. 

 
La Sra. Lecha diu al Govern que suposa que sap de quines treballadores es 

tracta, i que van ser acomiadades amb l’excusa que el servei que prestaven ja no 
era necessari, però immediatament després es van incorporar dues treballadores al 
mateix servei. 

Agraeix la resposta i demana que s’informi de la resolució de l’expedient 
informatiu. 
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Es dóna per tractada. 
 
38. Sota quins criteris es realitzen les externalitzacions de gats i gossos del 

CAAC? Aquestes externalitzacions garanteixen el benestar dels animals així com el 
seu seguiment per part del CAAC i de les veïnes de la ciutat? Són les educadores 
canines d’Ethogrup incapaces de solucionar in situ els problemes d’inhibició i 
reactivitat d’alguns dels gossos? 

 
La Sra. Lecha formula les preguntes. 
 
La Sra. Herrero enumera els quatre casos generals en què els gats i/o els gossos 

es deriven a altres centres: 
1. Animals que estan en un estat delicat de salut, animals d’edat avançada que 

són ingressats en hospitalització o per als quals cal trobar una casa d’acollida. 
2. Situació sobrevinguda que fa superar la capacitat d’allotjament del CAAC 

(200 gossos i 150 gats). De vegades arriben més animals dels que es poden acollir 
i s’ha de buscar una alternativa. 

3. Obres a les instal·lacions. 
4. Animals amb requeriments específics d’espais i tractaments per motius de 

problemes de comportament. 
Assenyala que sempre és el professional veterinari qui determina la necessitat 

que els animals siguin atesos en instal·lacions que els garanteixen un millor 
benestar, i subratlla que no és una dinàmica habitual del centre, sinó que són 
casos excepcionals. Comenta que de vegades els tractaments són molt 
especialitzats i el personal del CAAC no té l’especialització requerida. 

 
La Sra. Lecha manifesta sorpresa davant l’afirmació que el personal no té 

l’especialització necessària, quan el centre té tres etòlogues, encara que no 
realitzin totes les hores que seria desitjable. Pregunta si no seria més econòmic 
focalitzar l’atenció sobre determinats animals, encara que s’haguessin d’ampliar les 
hores de les etòlogues, que externalitzar-ho i pagar aquestes externalitzacions 
durant una temporada, que en determinats casos pot ser llarga. 

 
La Sra. Herrero insisteix que no és una pràctica habitual sinó excepcional, i 

comenta que cal tenir en compte les limitacions de les instal·lacions, que de 
vegades no permeten separar determinats animals o fer una sèrie de tractaments 
diferenciats. Indica que caldrà estudiar la possibilitat de disposar de professionals 
que tinguin totes les especialitzacions davant de diferents situacions de problemes 
de comportament dels animals —ampliar el servei d’etologia és un dels objectius—, 
i subratlla que sempre que és possible es fa de manera directa. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment proposicions / Declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
39. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició M1519/3177, aprovada en la sessió de 20 d’abril 
de 2016: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 
municipal a promoure l’enderroc i/o enderrocar l’edifici de Can Vies per poder 
executar la rampa d’accés a la coberta del calaix de vies de Sants, prevista a 
l’espai on es troba actualment l’edifici, i per poder iniciar la tercera fase 
d’urbanització del calaix de vies de Sants. 

 
El Sr. Mulleras comenta que si bé es podria considerar que és massa aviat per 

portar la proposició a seguiment, atès que es va aprovar a la darrera sessió de la 
Comissió, el mes transcorregut ha estat molt intens sobretot pel que fa a les 
relacions entre BC i el PSC, que han fructificat en un preacord per governar 
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conjuntament l’Ajuntament, un preacord que no inclou l’enderroc de Can Vies, 
malgrat que el portaveu del PSC va posar l’enderroc com a condició per entrar al 
Govern municipal. 

 
La Sra. Sanz diu al Sr. Mulleras que pot presentar un seguiment amb relació a 

una proposta que es va acordar per veure quina és la seva execució, però que tota 
la resta sobra, perquè no és objecte d’aquesta Comissió. 

A continuació, explica que, tal com es va exposar a la sessió anterior, el 
compromís del Govern municipal és que el futur de Can Vies sigui decidit pels veïns 
i veïnes, així com pel teixit associatiu de les entitats del barri de Sants. Sobre la 
proposició aprovada, indica que es vol fer compatible el projecte de la rampa 
d’accés a la cobertura del calaix de les vies de Sants amb la preservació de l’edifici 
i la construcció de la passarel·la. Des del Districte també es treballa per avançar en 
la definició del projecte. 

 
El Sr. Mulleras afirma que per poder inaugurar la rambla verda del calaix de 

Sants en tres mesos cal enderrocar l’edifici, enderroc que faria prevaldre l’interès 
de tots i no l’interès privat d’alguns. 

Lamenta que abans de formalitzar-se el nou Govern municipal, el nou soci de 
govern ja faci determinades cessions, i espera que es doni compliment a la 
proposició que es va aprovar, de manera que quan es torni a portar a seguiment, 
sigui qui sigui qui hi doni resposta per part del Govern municipal, pugui dir que 
s’han iniciat les gestions per a l’enderroc de Can Vies, aprovat per la majoria dels 
representants municipals de l’Ajuntament, que són els representants dels 
barcelonins. 

 
La Sra. Sanz recorda que les atribucions de les proposicions que s’aproven en el 

marc d’aquesta Comissió no són les d’executar i ordenar l’enderroc de cap edifici, 
competències que corresponen directament al Govern municipal, com es va 
expressar també en el marc del Plenari municipal i va dir la mateixa alcaldessa. 

Subratlla que es continuarà treballant per garantir que un espai de referència 
per a molts veïns i veïnes —no només del barri ni del districte de Sants, sinó de 
tota la ciutat i d’altres zones, com a referent cultural i polític i amb una existència 
de més de dinou anys— continua existint i és compatible amb altres projectes que 
també es consideren necessaris. Insisteix que es buscarà el consens polític i que es 
treballarà amb els diferents grups, i el Govern espera que el Grup del PP entengui 
que aquestes situacions es poden resoldre a partir del diàleg, la convivència i el 
respecte a la memòria i a la identitat dels barris. 

 
Es dóna per tractada. 
 
VI) Mocions 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

23.23 h. 
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Acords  
 

Acords de les sessions del mes de juny de 2016 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
Sessió de 21 de juny de 2016. 
 
Part Decisòria / Executiva 
 

Proposta d’acord 
 
1. Adjudicar, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la societat 

Clear Channel España, S.L.U. (CIF núm. B-82539867) la concessió per a la 
conservació, subministrament, instal·lació, i explotació publicitària de determinats 
elements de mobiliari urbà de la Ciutat de Barcelona, amb subjecció al Plec de 
clàusules reguladores aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia i 
Hisenda del Consell Municipal en sessió de 19 d’abril de 2016 i les propostes 
derivades de la seva oferta; inadmetre, per extemporànies, les al·legacions 
presentades per l’empresa Clear Channel España, S.L.U. i per Ecologistes en Acció 
de Catalunya; formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a realitzar totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
2. La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1) Que el Govern Municipal elabori 

conjuntament amb el sector associatiu del comerç de Barcelona una mesura de 
govern que contempli la planificació, els protocols d’actuació en qüestions d’ordre i 
serveis de neteja i les ajudes a la dinamització per pal·liar les pèrdues en els eixos 
comercials i/o mercats de Barcelona a causa d’una manifestació, aldarull o altres 
esdeveniments. 2) Que aquest Pla es garanteixi pressupostàriament cada any de 
recursos suficients per poder-lo tirar endavant. 3) Presentar aquesta mesura en el 
termini de quatre mesos, així com presentar anualment a la Comissió d’Economia i 
Hisenda el balanç del mateix. 

 
Del Grup municipal C’s: 
 
3. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern Municipal prengui 

les següents mesures: Instar al Govern Municipal a negociar amb les empreses de 
mudances i activitats similars per poder assolir un acord majoritari d’aquest sector 
en relació a l'aplicació de la taxa “autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via 
pública per a rodatges de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització 
de maquetes i sessions fotogràfiques, mudances, bastides, grues i reserves”, 
sobretot pel que fa a: - Anul·lació o reducció de la taxa vigent de 86,31€, per 
l’exercici 2016 mitjançant el procediment més urgent possible. Aquesta reducció 
del nivell de cobertura del cost (que actualment suposa el 90%) de prestar aquest 
servei ha d’anar acompanyada, també, d’un increment progressiu en els propers 
anys de la taxa per arribar a aquest nivell de cobertura de costos del 90%. - 
Simplificació dels tràmits a realitzar mitjançant una racionalització de la 
documentació, evitant constants duplicitats i un treball burocràtic extraordinari que 
perjudica l’activitat de pimes i autònoms del sector; amb l’objectiu de reduir el cost 
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del servei. - Canvi del procediment de sol·licitud perquè, en cas de denegació del 
permís en una data concreta, l’empresa pugui sol·licitar una nova data sense 
duplicar-se la taxa, al no haver un canvi de les característiques del servei. - Anàlisi 
de la possibilitat d’aplicació d’un sistema municipal de gestió i control d’aquesta 
activitat mitjançant una base de dades en la que estiguin registrades les empreses 
i vehicles autoritzats, i així poder desenvolupar un pla de control sobre el mercat 
irregular que afecta a aquest sector i que opera a la ciutat. - Iniciar les converses 
necessàries amb els actors afectats per tal de desenvolupar una nova normativa 
per a l’exercici 2017, implementant un sistema més eficient i racional per a la 
gestió d’aquesta activitat a la ciutat de Barcelona. Bàsicament, a través de l'estudi 
per reduir considerablement aquesta taxa en la corresponent ordenança fiscal, 
fixant-la de forma anual i per vehicle tal i com es fa en altres principals ciutats 
espanyoles. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
4. La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- 

Presentar en el termini de 3 mesos la nova Estratègia per a l’Ocupació a Barcelona 
2016-2019 a la Comissió d’Economia i Hisenda i als agents econòmics, sindicals i 
socials implicats. 2.- Garantir la participació dels Grups Municipals i de tots els 
agents implicats en el procés d’elaboració d’aquesta estratègia. 3.- Presentar 
anualment davant de la Comissió d’Economia i Hisenda un informe dels resultats 
aconseguits mitjançant les mesures preses en l’Estratègia per a l’Ocupació a 
Barcelona 2016-2019. 

 
Del Grup municipal PP: 
 
5. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a 

autoritzar als grups municipals a la fiscalització de la partida pressupostària 76430 
de despesa de la classificació econòmica del Pressupost General de l'Ajuntament de 
Barcelona que inclou la transferència anual a Barcelona Regional i, per tant, a la 
fiscalització del detall dels seus comptes i factures, amb la major brevetat possible. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
Sessió de 21 de juny de 2016. 
 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
 
1. Aprovar inicialment la modificació dels articles 1r, 2on, 3r, 4rt, 6è, 7è, 8è, 

10è, 11è i disposició addicional Primera del Reglament del Consell Municipal de 
Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. Publicar-lo al Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona i sotmetre’l a exposició pública per un termini 
de 30 dies hàbils 

 
2. Prorrogar el contracte que té per objecte la concessió de la gestió de l'Escola 

Municipal de Música Can Ponsic, durant el període d'un curs escolar a comptar des 
de l'inici del curs 2016-2017, de conformitat amb allò que preveu la clàusula 
quarta del plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix el 
contracte; autoritzar, per fer front a aquesta pròrroga, la despesa de 410.381,22 
euros, que anirà a càrrec dels Pressupostos de l'Institut Municipal d'Educació dels 
següents anys: 164.152,49 euros del Pressupost de 2016; i 246.228,73 euros del 
Pressupost de 2017, condicionada aquesta darrera a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades d’aquest contracte en l’exercici 
corresponent; disposar-la a favor de l'Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb 
CIF núm. G-60073186, adjudicatària del contracte; i declarar la vigència de la 
garantia dipositada per a fer front al contracte, i que continuarà servint de garantia 
durant l'execució de la pròrroga. 
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Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
3. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al govern 

municipal a que es comprometi de forma inequívoca a realitzar la modificació 
pressupostària per dotar el Consorci d'Educació de Barcelona de l'import necessari 
per portar a terme aqust any totes les actuacions recollides a l'Auditoria de centres 
educatius 2016 com de treballs immediats. Que instauri els mecanismes necessaris 
per assegurar l'estabilitat pressupostària al Consorci per a la realització de la resta 
de tasques recollides a l'Auditoria, amb la dotació durant la resta del mandat d'un 
import anual mínim de 30 milions d'euros. 

 
Del Grup municipal C’s: 
 
4. Que el Govern municipal continuï apostant pel banc de productes de suport 

per a les persones amb diversitat funcional pel conjunt de la ciutat i reforci la 
xarxa d'entitats que formen part. Que el Govern municipal presenti aquesta 
iniciativa a la pròxima reunió del Consell Rector de l'IMPD. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Manifestar el seu 

suport a la tasca desenvolupada pel Museu Nacional d'Art de Catalunya en la 
conservació, l'estudi i la divulgació del seu fons i, molt especialment, a la defensa 
de la unitat de la col·lecció del museu que li ha permès articular un discurs ric i 
coherent sobre més de 800 anys d'història de la Corona catalanoaragonesa. 2. Que 
els representants de l'Ajuntament en el Patronat del MNAC, com a membre del 
Consorci del museu, es coordinin amb els de la Generalitat de Catalunya a fi de 
portar a terme les accions necessàries per a defensar la legalitat de les 
adquisicions de les obres d'art procedents del monestir de Sixena fetes per la 
Generalitat i el MNAC. 3. Instar a la Generalitat de Catlaunya a executar de 
manera clara i amb fermesa la seva competència jurídica, legislativa i 
administrativa en matèria de patrimoni cultural i a prendre les mesures 
necessàries per tal que aquestes obres, part inalienable del patrimoni del nostre 
país d'acord amb la legislació catalana, no puguin sortir en cap cas de Catalunya i 
continuïn formant part de les col·leccions del MNAC i del Museu de Lleida. 

 
Del Grup municipal PP: 
 
6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: 1. Condemnar les 

agressions que van patir persones que formen part de la Plataforma "Barcelona 
amb la Selecció" el passat dissabte 4 de juny al barri de Sant Andreu. 2. Mostrar la 
solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona a la Plataforma "Barcelona amb la 
Selecció", i especialment, a les persones agredides. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 
7. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Exigir la publicació 

del conveni que vincula l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) amb 
l'ICAM, així com la total transparència de la institució. 2. Instar a la Generalitat 
que impulsi la participació de tots els sindicats i la ciutadania (veïns i veïnes) per 
l'elaboració d'un codi ètic i de bones pràctiques de l'ICAM. Reclamar una nova 
governança de l'ICAM amb participació sindical i ciutadana. 3. Reclamar a la 
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Generalitat que s'aturin les derivacions de proves diagnòstiques a centres privats. 
4. Reclamar que les avaluacions siguin basades en criteris mèdics científics amb 
professionals del sistema públic. 5. Instar a la Generalitat a que exigeixi 
responsabilitats tant  a l'ICAM com a l'INSS per haver anteposat criteris econòmics 
per sobre de la salut de les persones. 

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

 
Sessió de 22 de juny de 2016. 
 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
 
1. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Susanna 
Porcar Portela, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte 
d’Horta-Guinardó -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de 
juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge 
del 75% per resolució de la Regidora del Districte de 29 de juliol de 2015- i 
l’activitat privada per compte propi que declara, com a professora de dret en la 
preparació d’oposicions per a l’accés a la funció pública. Aquesta autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa 
aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament 
dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. 

 
2. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Ivan David 
Bello Alriols, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 de 
juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un percentatge 
del 75% per resolució del Regidor del Districte de 8 de setembre de 2015- i 
l’activitat privada per compte propi que declara, com a advocat en exercici. No 
podrà ostentar, per sí mateix 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. 
Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i 
d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores 
del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstàncies relatives al mateix. 

 
3. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Joaquim 
Sangrà i Morer, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte 
de Nou Barris -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 
2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 
75%, a partir de l’1 de maig de 2016 en virtut de la resolució de la Regidora del 
Districte de 25 d’abril de 2016- i l’activitat privada per compte aliena que declara i 
que desenvolupa a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Aquesta 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
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desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i 
d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores 
del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present 
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstàncies relatives al mateix. 

 
4. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Javier 
Barreña Flores, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte 
de Nou Barris -per al qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 
2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 
75%, en virtut de la resolució de la Regidora del Districte de 3 de setembre de 
2015- i l’activitat privada per compte aliena, com a auxiliar administratiu al Partit 
Popular, entre els dies 2 i 30 de juny de 2016. Aquesta autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa 
aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament 
dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. 

 
5. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques del contracte núm. 16002540, d’Acord Marc de fixació de 
condicions per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius de 
veu, dades, mòbils, serveis de numeració especial i accés a Internet per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i 
organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona. 
Convocar procediment obert i tramitació ordinària per a la seva adjudicació, de 
conformitat amb els articles 196 i ss. i 203,3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
de text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Autoritzar la despesa 
corresponent a l’Ajuntament, per un import de 7.425.414,98 euros (IVA al 21% 
inclòs), amb càrrec als Pressupostos i Partides incorporats a les relacions que s’hi 
adjunten al present Acord, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el pressupost posterior a l’actual. Respecte a la resta del pressupost global de 
les entitats que inicialment estan adherides a l’Acord Marc, que s’estima en 
9.358.250 euros (IVA al 21% inclòs), s’incorporen a l’expedient els documents 
comptables aprovats pels òrgans competents de les entitats del Grup Municipal per 
un import d'1.932.835,02 euros (IVA al 21% inclòs).  

 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
6. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Instar al Govern municipal a vetllar per garantir la màxima 
transparència durant el procés de selecció i incorporació del nou personal interí 
procedent de les borses de treball. 2. Prioritzar que les noves incorporacions de 
places estructurals que es produeixin a la plantilla de treballadors i treballadores 
municipals siguin resultat de processos d'oferta pública d'ocupació. 3. Reforçar les 
possibilitats de promoció interna en els processos d'oferta pública que es 
convoquin amb l'objectiu de cobrir les baixes i jubilacions de personal funcionarial. 
4. Donar compte de les noves incorporacions i nomenaments d'interinatges que es 
produeixin al Despatx d'Ofici de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
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Participació i Seguretat i Prevenció indicant la seva numeració i antiguitat a la 
borsa de treball. 

 
Del Grup municipal C’s: 
 
7. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal compleixi amb l'estipulat al Pla Director 
respecte al Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona en els extrems 
següents: - Que es respectin les especialitats indicades dins de Bombers de 
Barcelona. - Que s'elabori el reglament sobre el funcionament de Bombers de 
Barcelona. - Que es procedeixi a la construcció d'un adequat Centre de Gestió 
d'Emergències. - Que hi hagi coordinació entre el 112 i 080 amb el Centre de 
Gestió d'Emergències.  

 
Del Grup municipal ERC: 
 
Moció d’urgència 
 
8. Que el Govern municipal exigeixi la dimissió, tant del Ministre de l'interior en 

funcions, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com del Director de l'Oficina Antifrau de 
Catalunya, el Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta 
informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l'intentar perseguir i 
reprimir ideològicament a polítics independentistes. 

 
Del Grup municipal PP: 
 
9. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Condemnar els actes de vandalisme i violència urbana que 
s'han succeït a diferents carrers del barri de Gràcia com a protesta pel 
desallotjament de l'anomenat "Banc Expropiat". 2. Instar al Govern municipal a 
realitzar les actuacions pertinents davant Fiscalia o altres organismes per garantir 
la no impunitat dels autors dels fets violents i per rescabalar i compensar als veïns 
i veïnes i comerciants pels perjudicis causats. 3. Donar tot el recolzaments als 
agents del Cos de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana. 4. Mostrar el suport 
de l'Ajuntament de Barcelona a tots aquells veïns i comerciants que hagin sofert 
pèrdues i perjudicis per les actuacions vandàliques que s'han produït. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 
10. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Reconèixer i regular la plataforma decidim barcelona com a 
canal democràtic per impulsar propostes populars. Aquest reconeixement haurà 
d'incloure, en el marc del debat sobre les Normes Reguladores de Participació 
Ciutadana, quin serà el percentatge de suport que ha de rebre cada proposta per 
ser considerada; els espais presencials que acompanyaran als processos que es 
duguin a terme a la plataforma; el seu encaix amb la realització de consultes o 
referèndums; la generació de contrapropostes; com es gestionarà la reiteració de 
propostes; i la regulació dels tempos dels processos per tal de garantir una 
participació de qualitat i inclusiva que tingui en compte l'escletxa tecnològica, entre 
d'altres aspectes. 2. Sotmetre a debat públic i consulta popular les propostes que, 
en el marc del PAM i el PAD, hagin rebut més suport a la plataforma decidim 
barcelona i no siguin aprovades pel Consell Municipal o, si s'escau, pel Consell 
Municipal de Districte. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
Sessió de 22 de juny de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 
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Propostes d’acord 
 
1. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de Manteniment de 

pavimentació de les calçades de la ciutat de Barcelona (2017-2020), i el foment de 
l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, amb 
núm. de contracte 16002053, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 25.314.536,96 euros, 
IVA inclòs, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Districtes de Ciutat Vella, 
Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, per un import de 
14.018.532,48 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, 
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, per un import d'11.296.003,48 euros IVA 
inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada 
quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 
mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 20.921.104,92 
euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 4.393.432,04 euros; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 
la seva autorització; declarar la improcedència de la revisió de preus amb motiu de 
la clàusula 17 del PCAP. 

 
2. Adjudicar el contracte núm. 16002516 Lot 1 Zona A, que té per objecte la 

Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2016-2019), i 
el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral, per un import de 17.374.923,70 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 31% 
sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Citelum Ibérica, SA, amb NIF A59087361, 
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 amb el següent 
desglossament: import net 14.359.441,07 euros, amb tipus impositiu del 21% 
d'IVA, i import de l'IVA de 3.015.482,63 euros. Formalitzar el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a 
responsable del contracte la Sra. Luisa Cabezas, Cap del dept. d’Enllumenat. 
Desestimar la sol·licitud de confidencialitat de l’oferta tècnica, presentada per 
l’empresa Imesapi, SA, per resultar extemporània, d’acord amb la clàusula 7 del 
plec de clàusules administratives particulars. 

 
3. Adjudicar el contracte núm. 16002517 Lot 2 Zona B, que té per objecte la 

Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2016-2019), i 
el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral, per un import de 17.641.863,60 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 
33,36% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a la Ute Enllumenat Bcn (SIM Rubatec, SA-
Urbalux, SA), amb NIF U66791211, 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 amb el següent desglossament: import net 
14.580.052,56 euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
3.061.811,04 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte la 
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Sra. Luisa Cabezas, Cap del dept. d’Enllumenat. Desestimar les al·legacions 
presentades per l’empresa SECE, SA, tot considerant ajustat a dret el càlcul 
efectuat per la consideració d’ofertes que podien incloure valors anormals o 
desproporcionats, de conformitat amb l’article 152 del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i 
l’article 86 del R.D 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Adjudicar el contracte núm. 16002518 Lot 3 Zona B, que té per objecte la 

Conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (2016-2019), i 
el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat 
laboral, per un import de 21.083.212,70 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 
29,8% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a l’empresa Imesapi, SA, amb NIF 
A28010478, 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 amb el 
següent desglossament: import net 17.424.142,73 euros, amb tipus impositiu del 
21% d'IVA, i import de l'IVA de 3.659.069,97 euros. Formalitzar el contracte en el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 
de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Designar com a 
responsable del contracte la Sra. Luisa Cabezas, Cap del dept. d’Enllumenat. 
Desestimar la sol·licitud de confidencialitat de l’oferta tècnica, presentada per 
l’empresa Imesapi, SA, per resultar extemporània, d’acord amb la clàusula 7 del 
plec de clàusules administratives particulars. 

 
Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
5. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern 

impulsi la creació d'una Comissió Especial d'Infraestructures, d'acord amb allò que 
estableix el Reglament Orgànic Municipal, amb l'objectiu de: a) Vetllar pel 
compliment dels acords existents per part dels diferents agents i administracions 
implicades en el desenvolupament i execució d'actuacions de transformació urbana 
i d'infraestructures cabdals per a la ciutat. b) Impulsar el desenvolupament 
d'aquelles actuacions en les quals hi participin d'una manera o altra, diferents 
administracions públiques. c) Informar als diferents Grups Municipals de l'estat de 
desenvolupament de les diferents actuacions. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
6. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern 

municipal a demanar la dimissió de la Ministra de Foment, Ana María Pastor Julián, 
per l'ocultació del resultat de l'auditoria encarregada pel Ministeri sobre les obres 
de BSAV (Barcelona Sagrera Alta Velocitat) a la Generalitat i a l'Ajuntament de 
Barcelona, i exigir que aquesta auditoria es faci pública. 
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Del Grup municipal PP: 
 
7. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a presentar el calendari per a l'execució del Pla Especial de Reforma 
Interior (PERI) de Torre Baró, aprovat definitivament el 22/03/1984, així com la 
possible desafectació d'habitatges del Pla, en la propera Comissió. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 
8. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Instem als i les 

representants de l'Ajuntament de Barcelona al consell d'administració del Consorci 
de la Zona Franca, a cedir la totalitat dels terrenys de les antigues casernes de 
Sant Andreu, a l'Ajuntament de Barcelona, per tal de poder desenvolupar el pla 
urbanístic proposat. 2) Que sigui l'Ajuntament de Barcelona qui defineixi els futurs 
usos de la parcel·la del passeig Torras i Bages, 122, que ara ocupa a precari la 
"Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona". 3) Demanem 
que mitjançant el Plenari del Consorci de la Zona Franca, i el Plenari de 
l'Ajuntament de Barcelona, se'ls hi notifiqui als actuals ocupants la necessitat 
d'abandonar l'espai per tal de poder començar l'enderroc de l'edifici. 

 
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès 
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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta municipal de Barcelona, 
 
Disposo 
 
Delegar l’autorització, disposició i obligació del pagament de les despeses 

derivades de sentències judicials condemnatòries contingudes en la base trenta-
unena del pressupost 2015 prorrogat pel 2016, en el Gerent de Recursos quan el 
seu import sigui inferior a 500.000 euros i en la Comissió de Govern quan el seu 
import sigui igual o superior a 500.000 euros i no superin els 6.010.121,04 euros. 

 
Barcelona, 30 de juny de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1926/2016) 
 

* * * 
 
Decret. D’acord amb les competències conferides a l’Alcaldia per l’article 

21.1.q) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 
l’article 13.1.p de la Carta Municipal de Barcelona, resolc: 

 
Disposo: 
 
Delegar en la Regidora de Mobilitat, l’adopció dels acords que s’atribueixen a 

l’Ajuntament per part de les Condicions per l’atorgament d’autorització municipal 
per circular per les vies de la ciutat als vehicles de mobilitat personal (VMP) amb 
motor per usos turístics o d’oci i les seves condicions de circulació, aprovades per 
Decret d’Alcaldia de 5 de febrer de 2016, i específicament, les facultats per 
denegar i revocar les autoritzacions atorgades, i per crear, modificar o suprimir les 
zones en que s’autoritza la circulació, en atenció a les circumstàncies concurrents, i 
de conformitat amb el que disposa el punt II de les esmentades condicions. 

 
Barcelona, 30 de juny de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1927/2016) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta municipal de Barcelona, 
 
Disposo: 
 
Primer. Designar l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica, 

mitjançant la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, com a 
òrgan municipal de referència en relació a les accions de “Implementació i 
desenvolupament del sistema integral cooperatiu Alencop: ocupació i creació 
d’empresa”, del Projecte impulsat per l’Associació per a la Promoció de Sistemes 
Socioeconòmics Cooperatius PROCOOP. 

 
Segon. Mantenir l’Àrea de Drets Socials com a òrgan municipal de referència en 

relació a les accions de “Atenció Social” del Projecte. 
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Tercer. Iniciar els tràmits per a la modificació pressupostària dirigida a 
l’assignació a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica de l’import de 
198.301,40 euros aprovat amb càrrec de la partida 0201-23163-48903 per a l’any 
2016, del pressupost de l’Àrea de Drets Socials. 

 
Barcelona, 30 de juny de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1931/2016) 
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PRESSUPOST GENERAL 

PLA ECONÒMIC I FINANCER CONSOLIDAT 2016-2017 DE L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 

 
El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 5-5-2016 adoptà el següent 

acord: 
Aprovar el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2016-2017 de l’Ajuntament de 

Barcelona (Exp. F-1603) que s’annexa, en virtut de Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la seva tramesa als 
òrgans competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per la seva 
aprovació. 

La Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 37.1.d) del Decret 
38/2014, de 25 de març, i l’article 10.1 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, va resoldre, en 
data 22 de juny de 2016: 

Aprovar el pla econòmic i financer per als exercicis 2016 a 2017 aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament de Barcelona el 5 de maig de 2016. 
 
ANNEX 
 
MEMÒRIA RELATIVA AL PLA ECONÒMIC I FINANCER CONSOLIDAT DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 2016-2017 PER INCOMPLIMENT DE LA 
REGLA DE DESPESA 

 
Nota prèvia 

 
Per decret d’alcaldia de 30 de desembre de 2015 s’ha prorrogat, amb els 

corresponents ajustaments, el pressupost de l’exercici 2015 per l’exercici 2016 (en 
endavant Pressupost 2016 prorrogat). D’acord amb els informes que integren 
l’expedient de pròrroga pressupostària, el Pressupost 2016 prorrogat donava 
compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de 
despesa que, en compliment de l’article 15 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (en endavant LOEPSF), el Govern de 
l’Estat va aprovar per l’exercici 2016 per acord del Consell de Ministres de 10 de 
juliol de 2015 en relació a les entitats locals. Aquests objectius són: 

 
Objectius per les Entitats Locals 2016 

Objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, 
Comptabilitat Nacional, en % PIB 

0,0 

Objectiu de Deute Públic, en % PIB  3,4 
Regla de despesa, en % 1,8 

 
D’altra banda, la Comissió d’Economia i Hisenda celebrada el 22 de març va 

aprovar inicialment l’expedient 3-010/2016 de modificació del pressupost 2016 de 
l’Ajuntament de Barcelona, consistent en suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris per import de 275.471.809,99€ i transferències de crèdit per import 
de 91.431.184,29€. Quant als crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
153.161.763,29€ es financen amb Romanent de Tresoreria per a Despeses 
Generals corresponent a la liquidació del Pressupost 2015 (aprovada per Decret 
d'Alcaldia de data 25 de febrer de 2016) i 122.310.046,70€ amb capítol 9 
d’ingressos. 

D’acord amb l’informe de la Intervenció i els informes que hi consten a 
l’expedient 3-010/2016, i en relació al compliment de la LOEPSF, s’exposa: 
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Afectació de la modificació de crèdit sobre l’estabilitat, mesurada en 
termes de capacitat de finançament: 

 
La modificació de crèdit consistent en crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdit, al estar finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals i 
capítol 9 d’ingressos, tindrà un impacte directe sobre la capacitat de finançament 
en termes de Comptabilitat Nacional. No obstant, les projeccions de liquidació de 
l’exercici incloses en l’expedient preveuen el compliment de l’objectiu d’estabilitat. 
I en tot cas, l’article 21.1 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que 
aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària (en endavant RLGEP-EL) en la seva aplicació a les entitats locals, 
exceptua de la necessitat d’elaborar un pla econòmic-financer fins la liquidació del 
pressupost, en el seu cas, quan es tracta de modificacions finançades amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Afectació de la modificació de crèdit sobre la regla de despesa 

 
La modificació de crèdit suposa un increment de la despesa computable, d’acord 

amb la definició que en fa l’article 12 de la LOEPSF, que alhora estableix que la 
variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la 
taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de 
l’economia espanyola. Aquesta està fixada en l’1,8% per l’exercici 2016. Per tant, 
l’execució d’aquesta despesa, juntament amb l’execució de la despesa prevista 
inicialment al pressupost 2016 prorrogat comportaria l’incompliment de la regla de 
despesa, d’acord amb les projeccions de liquidació de l’exercici incloses en 
l’expedient. 

 
La necessitat de sotmetre l’aprovació d’un pla econòmic-financer al Ple 
del Consell Municipal. 

 
L’article 21.1 de la LOEPSF estableix que en cas d’incompliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de despesa, 
l’Administració incomplidora formularà un pla econòmic-financer que permeti en 
l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 

 
D’acord amb l’article 23.4 de la LOEPSF aquest pla econòmic-financer ha d’estar 

aprovat pel Ple i ha de ser remès a la Generalitat de Catalunya per la seva 
aprovació i seguiment. 

 
D’altra banda, l’article 21.1 del RLGEP-EL estableix que l’aprovació del pla 

econòmic-financer per part del Ple podrà efectuar-se, mitjançant acord específic i 
separat, en la mateixa sessió que les modificacions de crèdit del pressupost que 
comportin l’incompliment dels objectius. 

 
L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 

financera dels ens locals, en el seu article 10 i a l’apartat 5 de l’annex 2, estableix 
que l’aprovació per acord plenari del pla econòmic-financer s’ha d’acreditar 
mitjançant la tramesa al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya de la següent documentació: 

 
a) Models PR-0 “Dades generals” i PR-1.2 “Previsions d'ingressos i despeses” 

(Formulari 9). Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens 
dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Aquest 
document ha de detallar les dades relatives a la darrera liquidació pressupostària 
aprovada i les previsions d'ingressos i despeses per als propers exercicis (l’any en 
curs i el següent). 

 
b) Memòria del president o de la presidenta de l'ens local relativa a les hipòtesis 

utilitzades en l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses. 
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L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (en endavant 
Ordre HAP/2015/2012) estableix al seu art. 9 que la Corporació Local, en el termini 
de cinc dies naturals des de l’aprovació del pla econòmic-financer per l’òrgan que 
exerceixi la tutela financera, el remetrà al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (en endavant MHAP) per a la seva publicació al seu portal web. 

 
Per tal de remetre la informació al MHAP, la Subdirección General de Relaciones 

Financieras con las Entidades Locales ha publicat el “Manual de la aplicación 
PEFEL2 sobre el modelo de Plan Económico-Financiero desarrollado en aplicación 
del Art. 21 de la LOEPSF”. Aquest manual introdueix, a l’empara de l’art. 5 de 
l’Ordre HAP/2015/2012, un model únic i normalitzat de PEF per al subsector 
Administració Local a elaborar en cas d’incompliment de les regles fiscals previstes 
a la LOEPSF. 

 
D’acord amb el manual, en virtut de l’art. 18.1 de la LOEPSF la constatació de 

l’incompliment de les regles fiscals es produeix amb la liquidació definitiva del 
pressupost. I estableix que, si fruit d’una modificació crèdit, aprovació del 
pressupost o emissió d’informe trimestral de seguiment es posés de manifest un 
possible incompliment al tancament de l’exercici que no pot ser solucionat amb 
mesures preventives, s’hauran d’adoptar mesures correctives (art. 20 i següents 
de la LOEPSF), entre elles, aprovar un pla econòmic-financer. 

 
Conclusions 
 
Amb l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona no es posa en risc 

els objectius d’estabilitat pressupostària (superàvit i límit d’endeutament). 
 
L’execució de la despesa ja prevista en el pressupost 2016 prorrogat juntament 

amb l’execució de la despesa prevista a la modificació de crèdit amb càrrec, 
principalment, a la incorporació de romanents de tresoreria per a despeses 
generals i el capítol 9 d’ingressos suposarà l’incompliment de la regla de despesa. 

 
D’acord amb els articles 20 i següents de la LOEPSF, en tant no es poden aplicar 

mesures preventives, cal aprovar un pla econòmic-financer. 
 
Al tractar-se d’un pla econòmic-financer com a conseqüència de la projecció 

d’incompliment de la regla de despesa derivada, bàsicament, de la incorporació de 
romanents de tresoreria, es preveu que un cop liquidat l’exercici 2016 de 
l’Ajuntament de Barcelona, es retorni automàticament a l’estabilitat. 

 
Per tant, vistes les consideracions anteriors, a continuació s’inclou el detall del 

Pla econòmic-financer consolidat 2016-2017 de l’Ajuntament de Barcelona per a la 
preceptiva aprovació per part del Plenari del Consell Municipal; i la posterior 
tramesa al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, òrgan competent per la seva aprovació i seguiment, i al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació. 
 
Contingut del Pla Econòmic i Financer / Escenari Pressupostari Plurianual 
 

L’article 20 del RLGEP-EL, estableix la informació mínima que ha de contenir el 
pla econòmic-financer, i és la següent: 

 
1. Relació d’entitats dependents. 
2. Informe d’avaluació d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

emès per la Intervenció General. 
3. Informació d’ingressos i despeses del pressupost que presenta desequilibri i 

les projeccions pressupostàries dels exercicis posteriors fins assolir l’equilibri. 
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4. Explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries 
d’ingressos i despeses per adequar-les als criteris establerts en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). 

5. Memòria explicativa de les variacions interanuals en les previsions d’ingressos 
i despeses, amb indicació de les activitats i mesures concretes a adoptar en 
cada exercici i els efectes econòmics de les mateixes en l’exercici, i en els 
successius fins a la finalització del pla. 

 
La LOEPSF d’acord amb la disposició derogatòria única, deroga el Text Refós de 

la LGEP i quantes disposicions s’oposin a allò previst a la Llei Orgànica. A falta d’un 
reglament específic de desenvolupament de la Llei Orgànica, i addicionalment a 
allò que disposa l’article 20 del RLGEP-EL, l’article 21.2 de la LOEPSF estableix que 
els plans econòmics financers han de contenir, com a mínim, la següent 
informació: 

 
1. Les causes d’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, 

d’incompliment de la regla de despesa. 
2. Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es 

produeixen canvis en les polítiques fiscals ni de despeses. 
3. La descripció, quantificació i calendari d’aplicació de les mesures incloses al 

pla. 
4. Les previsions de variables econòmiques i pressupostàries de les que parteix 

el pla, així com supòsits en els quals es basen les previsions. 
5. Un anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 
 
Alhora, l’Ordre HAP/2105/2012 estableix en l’article 9.2, pel que fa als plans 

econòmic-financers, que a més d’allò previst a l’art. 21.1 de la LOEPSF, el pla 
contindrà, almenys, la següent informació: 

 
1. Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, 

assenyalant la data de la seva implementació. 
2. La estimació i justificació dels ajustaments de comptabilitat nacional i la 

coherència amb el límit de despesa no financera, calculat en la forma que 
estableix la regla de despesa. 

3. La evolució del deute, el compliment del límit d’endeutament, les magnituds 
d’estalvi brut i net, l’estimació dels saldos de tresoreria, l’excés de 
finançament afectat i el romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 
El present Pla Econòmic i Financer 2016-2017 s’estructura en base a la 

informació prevista a l’Article 20 del RLGEP-EL, tot complint amb la informació que 
han de contenir els plans econòmics financers d’acord amb l’art. 21.2 de la LOEPSF 
i l’art. 9.2 de l’Ordre HAP/2015/2012, si s’escau.  

 
En concret, atesa la projecció temporal del pla i els motius pel qual és 

necessària la seva tramitació, no s’han incorporat els apartats específics següents: 
 
- No s’ha incorporat, atesa la projecció temporal del pla, un apartat específic que 

realitzi un anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.  
 
- No s’ha incorporat, atès que la causa de tramitació del pla és la projecció 

d’incompliment de la regla de despesa, un apartat específic de mesures correctores 
aprovades, quantificades i fonamentades, assenyalant la data de la seva 
implementació.  

 
1. Relació d’entitats dependents 
 

L’article 20.a) del RLGEP-EL preveu que el Pla Econòmic i Financer contingui la 
relació d’entitats dependents, amb indicació expressa a la forma jurídica, la 
participació total o parcial, directa o indirecta i la delimitació sectorial de cada una 
d’elles d’acord amb el SEC 10. 
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Els ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb l’article 2 del 
RLGEP-EL són els següents: 

 
 

Denominació social Participació Delimitació 
sectorial d’acord 
amb SEC 10 (1) 

 % Tipus 

Organismes autònoms locals    
IM de Persones amb Discapacitat 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM d’Educació de Barcelona 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM d’Informàtica de Barcelona  100,00 Directa S.13 AAPP 
IM d’Urbanisme 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM d’Hisenda de Barcelona 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM de Mercats de Barcelona  100,00 Directa S.13 AAPP 
Institut Barcelona Esports 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM de Serveis Socials 100,00 Directa S.13 AAPP 
Entitats públiques empresarials    
Institut de Cultura de Barcelona 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM Parcs i Jardins de Barcelona 100,00 Directa S.13 AAPP 
IM Fundació Mies van der Rohe 100,00 Directa S.13 AAPP 
Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona 100,00 Directa S.11 SNF 
Societats mercantils    
Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA 100,00 Directa S.13 AAPP 
Foment de Ciutat, SA 100,00 Directa S.13 AAPP 
Informació i Comunicació de Barcelona, 
SA 100,00 Directa S.13 AAPP 
Barcelona Activa, SA, SPM 100,00 Directa S.13 AAPP 
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA 100,00 Directa S.13 AAPP 
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 100,00 Directa S.13 AAPP 
Barcelona de Serveis Municipals, SA 100,00 Directa S.11 SNF 
Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 100,00 Indirecta S.11 SNF 
Cementiris de Barcelona, SA 100,00 Indirecta S.11 SNF 
Tractament i Selecció de Residus, SA 58,64 Indirecta S.11SNF 

Selectives Metropolitanes, SA 58,64 Indirecta S.11 SNF 

Solucions Integrals per als Residus, SA 58,64 Indirecta S.11 SNF 

Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, SA 50,69 Indirecta S.11SNF 

Consorcis    

Institut d’Infància i Món Urbà Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal – Besòs 

Nota (2) 
Directa S.13 AAPP 

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona Nota (2) Directa S.13 AAPP 



4262 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

Agència Local d’Energia de Barcelona Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Consorci del Besòs Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Consorci de les Biblioteques de 
Barcelona 

Nota (2) 
Directa S.13 AAPP 

Consorci LocalRet Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Consorci del Mercat de les Flors / Centre 
de les Arts de Moviment 

Nota (2) 
Directa S.13 AAPP 

Consorci El Far, Centre de Treballs del 
Mar  

Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Consorci Museu de Ciències Naturals Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(a) 

Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (a) Nota (2) Directa S.13 AAPP 

Fundacions i altres entitats    

Fundació Privada per la Navegació 
Oceànica Barcelona 

Nota (3) Directa S.13 AAPP 

Fundació Barcelona Cultura Nota (3) Directa S.13 AAPP 

Asociación Red Internacional de 
CiudadesEducadoras 

Nota (3) Directa S.13 AAPP 

Red de Juderías Nota (3) Directa S.13 AAPP 

Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals (a) 

Nota (3) Directa S.13 AAPP 

Fundació Barcelona Mobile World Capital 
(a) 

Nota (3) Directa S.13 AAPP 

Fundació Julio Muñoz Ramonet (a) Nota (3) Directa S.13 AAPP 

 
(1) S.13 AAPP: inclou totes les institucions públiques de no mercat, és a dir, aquelles que els 
seus ingressos de no mercat siguin superiors al 50% dels costos de producció. 
S.11 SNF (societat no financera): inclou, entre d’altres, les institucions públiques de mercat, 
és a dir, aquelles que els seus ingressos de mercat siguin superiors al 50% dels costos de 
producció. 
(2) Consoliden amb l’Ajuntament de Barcelona per la seva participació majoritària en funció 
del nombre de membres de l’Ajuntament de Barcelona o els seus ens dependents en els 
òrgans de govern. 
(3) Consoliden amb l’Ajuntament de Barcelona per la composició dels seus òrgans de govern 
i/o les seves fonts de finançament. 
(a) Classificada al 2015 per la IGAE (Intervenció General de l’Administració de l’Estat) com 
Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona. Es preveu la seva inclusió en el 
perímetre de consolidació de l’exercici 2016 
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L’article 4.1 del RLGEP-EL estableix que les entitats locals, el seus organismes 
autònoms i els ens públics dependents, que prestin serveis o produeixin béns no 
finançats majoritàriament amb ingressos comercials (entitats que corresponen a la 
delimitació sectorial S.13 AAPP), aprovaran, executaran i liquidaran els seus 
pressupostos consolidats ajustant-se al principi d’estabilitat pressupostària entès 
com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament 
d’acord amb la definició continguda en el SEC 10. La resta d’entitats dependents 
aprovaran, executaran i liquidaran els seus respectius pressupostos o aprovaran 
els seus respectius comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri financer, 
d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui d’aplicació.  

 
Per tant, el perímetre de consolidació del Pla Econòmic i Financer és el format 

per entitats que corresponen a la delimitació S.13 AAPP del SEC 10. 
 
2. Informe d’avaluació de l’incompliment de la regla de despesa emès per 
la Intervenció General 

 
L’article 20.b) del RLGEP-EL preveu que el Pla Econòmic i Financer contingui 

l’informe d’avaluació de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
emès per la Intervenció General. D’altra banda, l’art. 21.2 apartat 1 de la LOEPSF 
ho complementa establint que el pla econòmic i financer inclourà les causes 
d’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, d’incompliment de la regla 
de despesa. L’expedient que acompanya la present memòria inclou el preceptiu 
informe emès per la Intervenció General. En tot cas, cal assenyalar que el present 
expedient es fonamenta en la previsió d’incompliment de la regla de despesa i, per 
tant, no es tracta d’un pla d’ajust. 

 
3. Informació d’ingressos i despeses dels exercicis tancats i projeccions 
pressupostàries dels exercicis posteriors fins a assolir l’equilibri 

 
L’article 20.c) del RLGEP-EL estableix que el Pla Econòmic i Financer contingui la 

informació d’ingressos i despeses, a nivell de capítol, del pressupost i les 
projeccions pressupostàries d’ingressos i despeses de l’exercici o exercicis 
posteriors fins a assolir el reequilibri. 

 
Les projeccions pressupostàries han d’incloure les previsions d’inversió i la 

proposta per al seu finançament. 
 
Aquesta informació ha de ser consolidada i ha de contenir el desglossament 

individual que permeti verificar l’agregació de les diferents entitats dependents 
integrades i els corresponents ajustos de consolidació.  

Seguint aquestes disposicions, a continuació es mostra el Pla Econòmic i 
Financer 2016-2017 en termes consolidats: 
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PLA ECONÒMIC I FINANCER CONSOLIDAT 2016-2017 

 
INGRESSOS  Pressupost 

Liquidat 2015 
Pressupost 
prorrogat 

2016 

Projecció 
Liquidació 

2016 

Pressupost 
previst 2017 

1. Impostos directes 1.039.071.823 943.767.320 1.001.012.570 1.019.820.000 
2. Impostos indirectes 58.511.913 55.749.790 55.479.613 58.390.000 
3. Taxes i altres ingressos, dels quals: 384.992.988 327.527.749 321.523.447 325.381.823 

contribucions especials i quotes 
urbanístiques 0 0 0 0 

4.  Transferències corrents 1.172.648.978 1.084.716.549 1.058.498.582 1.117.389.548 
5. Ingressos patrimonials 54.849.540 48.399.717 49.469.171 50.061.971 
Total operacions corrents 2.710.075.242 2.460.161.125 2.485.983.383 2.571.043.342 
6. Vendes d’inversions reals 9.288.435 100.090 4.500.090 4.500.010 
7. Transferències de capital 34.742.521 13.625.381 24.764.592 14.067.586 
Total operacions de capital 44.030.956 13.725.471 29.264.682 18.567.596 
8. Actius financers 5.255.751 8.426.676 7.252.963 7.252.963 
9. Passius financers 161.517.158 157.708.738 161.550.001 127.675.001 
Total operacions financeres 166.772.909 166.135.414 168.802.964 134.927.964 
TOTAL INGRESSOS 2.920.879.107 2.640.022.010 2.684.051.029 2.724.538.902 

 
El pressupost 2016 modificat incorpora les modificacions de crèdit realitzades i en 
tràmit fins 31 de març de 2016 

 
 

DESPESES  Pressupost 
Liquidat 2015  

Pressupost 
prorrogat 

2016 

Projecció 
Liquidació 

2016 

Pressupost 
previst 2017 

1. Despeses de personal 593.838.915 593.901.412 689.256.736 624.439.334 
2. Despeses en béns 
corrents i serveis 937.473.974 868.695.706 914.670.158 943.473.467 

3. Despeses financeres 24.083.990 35.141.757 25.205.414 25.185.000 
4.  Transferències corrents 569.414.227 591.868.502 599.189.357 596.768.184 
Total operacions 
corrents 2.124.811.106 2.089.607.377 2.228.321.665 2.189.865.985 

5. Fons de contingència 0 6.625.180 3.697.443 8.795.964 
6. Inversions reals 406.425.585 276.139.481 362.604.806 269.738.000 
7. Transferències de capital 53.614.588 15.552.562 41.397.712 0 
Total operacions de 
capital 460.040.173 291.692.043 404.002.518 269.738.000 

8. Actius financers 16.330.437 24.450.662 24.543.483 27.955.000 
9. Passius financers 296.916.321 157.735.632 157.735.632 127.675.000 
Total operacions financeres 313.246.758 182.186.294 182.279.115 155.630.000 
TOTAL DESPESES 2.898.098.037 2.570.110.894 2.818.300.741 2.624.029.949 

 
El pressupost 2016 modificat incorpora les modificacions de crèdit realitzades i en 
tràmit fins 31 de març de 2016 
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INDICADORS 
Pressupost 

Liquidat 2015 
Pressupost 
prorrogat 

2016 

Projecció 
Liquidació 

2016 

Pressupost 
previst 2017 

Estalvi brut  
(sense contribucions especials i quotes 
urbanístiques) 

585.264.136 370.553.748 257.661.718 381.177.357 

Estalvi brut en % ingressos corrents 22% 15% 10% 15% 
Estalvi brut desprès d’ajustos SEC-10 541.529.808 510.129.034 387.106.500 396.786.297 
% Estalvi brut/ingressos corrents desprès 
ajustos SEC-10 20% 20% 15% 15% 

Ingressos no financers (1 a 7) 2.754.106.198 2.473.886.596 2.515.248.065 2.589.610.938 
Despeses no financeres (1 a 7) 2.584.851.279 2.387.924.600 2.636.021.626 2.468.399.949 
Superàvit (Dèficit) no financer  169.254.919 85.961.996 -120.773.561 121.210.989 
Ajustos Comptabilitat Nacional -51.403.646 131.753.742 121.623.238 7.608.940 
Capacitat (Necessitat) de finançament (CNF) 117.851.273 217.715.738 849.677 128.819.929 
CNF en % ingressos no financers 4,3% 8,8% 0,0% 4,7% 
Estalvi brut després d’amortitzacions 427.630.399 214.395.011 101.502.981 255.052.357 
Endeutament (A 31 de desembre) 835.658.737 835.658.737 839.500.000 839.500.000 
Endeutament + avals (A 31 de desembre) 30,8% 34,0% 33,8% 32,7% 
Endeutament / Ingressos corrents (1), en % 835.822.373 835.767.828 839.609.091 839.554.545 
Endeutament + avals / Ingressos corrents (1), 
en % 30,8% 34,0% 33,8% 32,7% 

 
(1) Ingressos corrents excloent-ne contribucions especials i quotes urbanístiques 

 
A l’annex 1 figura el formulari PR-1.2 de sol·licitud a la Generalitat de 

Catalunya d’aprovació del Pla Econòmic i Financer 2016-2017, d’acord amb l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 

 
Les dades de 2015 corresponen a la liquidació dels pressupostos consolidats de 

l’exercici. Les dades del pressupost 2016 prorrogat corresponen a les del 
pressupost consolidat d’acord amb el decret d’alcaldia de 30 de desembre de 2015. 
S’ha realitzat una projecció de la liquidació del pressupost de 2016, exercici en el 
qual es preveu l’incompliment per excés de la regla de despesa, en termes 
consolidats. Les dades del 2017 corresponen a la previsió del pressupost en termes 
consolidats. 

 
Els detalls dels diferents ens que formen part del perímetre de consolidació, així 

com els ajustos i eliminacions necessaris per obtenir les dades pressupostàries 
consolidades, dels exercicis 2015, pressupost 2016 prorrogat, 2016 projecció de 
liquidació i 2017 previsió de pressupost es troben en els annexos 2, 3, 4 i 5 
respectivament. 

 
4. Explicació individual dels ajustos practicats a les previsions 
pressupostàries d’ingressos i despeses per adequar-les als criteris 
establerts en el SEC 10 

 
L’article 20.d) del RLGEP-EL estableix que el Pla Econòmic i Financer ha 

d’incloure una explicació individual dels ajustos practicats a les previsions 
pressupostàries d’ingressos i despeses, en cada un dels anys de vigència del pla, a 
l’objecte d’adequar la informació pressupostària als criteris establerts en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), quan resulti procedent. 

 
L’Ajuntament de Barcelona realitza els citats ajustos en el moment de la 

liquidació del pressupost. En el cas del pressupost inicial, l’Ajuntament pressuposta 
els seus ingressos aplicant els criteris SEC10, i es determina la capacitat / 
necessitat de finançament, bàsicament, per la diferència entre els capítols 1 a 7 
d’ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses. No obstant, en aquells casos que no es 
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possible pressupostar inicialment amb criteris de comptabilitat nacional, 
s’expliciten els ajustaments aplicats per tal d’obtenir la capacitat de finançament. 

 
Els ajustaments han estat calculats d’acord amb el “Manual de cálculo del déficit 

en Contabilidad Nacional adaptado a las Entidades Locales“ del Ministeri 
d’Economia i Hisenda. El seguiment dels ajustaments practicats al 2015 són 
aquells inclosos en els informes d’intervenció de la liquidació 2015. Els ajustaments 
realitzats i/o previstos es resumeixen a continuació: 

 

Resum ajustaments 
Pressupost 

Liquidat 
2015  

Pressupost 
prorrogat 

2016 

Projecció 
Liquidació 

2016 

Pressupost 
previst 2017 

Criteri de caixa de fiscalitat local -61.222.176 42.378.887 - - 
Fons Complementari de 
Finançament i cessió de tributs 14.281.768 87.340.021 68.331.842 15.608.940 

Devolució d’ingressos indeguts -682.729 - - - 
Ingressos per transferències 
corrents i capital. Criteri ens 
pagador 

8.440.631 - - - 

Despeses meritades i no aplicades al 
pressupost -8.150.000 - 61.112.940 - 

Criteri de meritament de despeses 
financeres 2.915.449 9.856.378 - - 

Inversions: Compres amb preu 
ajornat 8.183.734 - - - 

Ampliacions de capital -16.323.489 -7.821.544 -7.821.544 -8.000.000 
Ajustaments grup 1.153.167    
Total Ajustaments -51.403.646 131.753.742 121.623.238 7.608.940 

 
Per la banda dels ingressos: 
 
• Criteri de caixa de fiscalitat local : Els capítols 1. Impostos directes, 2. 

Impostos indirectes i 3. Taxes i altres ingressos, s’han de registrar segons 
el criteri de caixa, tenint en compte tant la recaptació corresponents a 
l’exercici corrent com la corresponent a exercicis tancats. L’ajust per aquest 
concepte reflectit a la columna “Pressupost prorrogat 2016” atenent a la 
projecció de recaptació efectuada en el moment de formalitzar el decret de 
pròrroga. Pel que fa a la projecció 2016 i previsió 2017, els ajustament no 
apliquen ja que tant la projecció com la pressupostació s’ha realitzat en 
termes de caixa. 

• Fons Complementari de Finançament i cessió de tributs: Els ingressos 
procedents de l’Estat per aquest conceptes s’han de registrar segons el 
criteri de caixa, tenint en compte tant els corresponents a l’exercici corrent 
com els corresponents a exercicis tancats. No obstant, s’han de practicar 
ajustaments positius que es corresponen a la retenció que l’Estat practica 
per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Els 
ajustaments per aquest concepte practicats o previstos són de 
15.608.939,76€ pels anys 2015, 2016 i 2017. 
 

Pel que fa a la liquidació definitiva de l’exercici 2013, en data 01/10/2014 el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Púbiques va comunicar que la previsió de la 
liquidació del Fons Complementari de Finançament de l’exercici 2013, un cop 
descomptat l’import total de les bestretes a compte satisfetes dona lloc a un saldo 
a retornar per l’Ajuntament de 51.395.730 €, per la qual cosa al 2014 es va 
realitzar el corresponent ajustament negatiu per aquest import.  

 
El 17 de juliol de 2015 va ser comunicada la liquidació definitiva de l’exercici 

2013, resultant un import a retornar de 52.722.901,72 euros (1.393.911 euros 
corresponents a la cessió de tributs i 51.328.991,13 euros corresponents al Fons 
Complementari de Finançament. Atès l’ajust negatiu per import de -51.395.730€ 
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practicat al 2014, l’import a ajustar a l’exercici 2015 corresponent a la Participació 
en els tributs de l’Estat ha estat de -1.327.171,72 euros. El Plenari de l’Ajuntament 
de Barcelona celebrat el 2 d’octubre de 2015, va aprovar que l’Ajuntament s’acollís 
a la opció d’ajornar el retorn de la liquidació negativa de l’exercici 2013. Aquest 
ajornament implica que, al igual que amb les liquidacions negatives dels exercicis 
2008 i 2009, calgui aplicar ajustaments positius en els exercicis en que l’Estat 
descompti els imports a retornar de les bestretes a compte de l’exercici.  

 
No obstant, el punt 6è de la DA 10ª del RDL 17/2014 estableix que en el cas 

que en les liquidacions definitives de la Participació en els Tributs de l’Estat 
corresponents a exercicis posteriors a 2013 resultin saldos a ingressar a les 
Entitats Locals a qui s’apliqui aquest règim especial de reintegrament, aquests 
saldos a ingressar compensaran l’import que quedi pendent de reintegrar per part 
d’aquestes Entitats Locals en el moment de calcular dites liquidacions definitives. 
Atenent a les previsions rebudes del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, que avancen una previsió de liquidació del Fons Complementari de 
Finançament del 2014 positiu en 51,6M€, al 2016 aplicaria la compensació de la 
totalitat del saldo pendent de reintegrar corresponent a la liquidació 2013. Per 
aquest motiu s’ha aplicat un ajust positiu de 52.722.902 euros per aquest 
concepte a la projecció de liquidació 2016. 

 
En el següent quadre es mostra l’impacte d’aquests ajustaments en els diferents 

anys: 
 

Detall ajustaments 
participació en els 
Ingressos de l’Estat (PIE) 

2015 
Pressupost 

Liquidat 

2016 
Pressupost 
prorrogat* 

2016 
Projecció 
Liquidació 

2017 
Previsió 

Pressupost 
Liquidació negativa 2008 3.079.581 3.079.581 3.079.581 3.079.581 
Liquidació negativa 2009 12.529.359 12.529.359 12.529.359 12.529.359 
Ajust recaptació - 19.008.179 - - 
Liquidació negativa 2013 -1.327.172 52.722.902 52.722.902 - 
Total Ajustaments (PIE) 14.281.768 87.340.021 68.331.842 15.608.940 

 
(*) El pressupost prorrogat per l’exercici 2016, inclou les previsions d’ingrés per 

Participació en els Tributs de l’Estat existents al pressupost inicial 2015. S’ha calculat quin 
import en termes SEC’10 correspondria a l’Ajuntament de Barcelona al 2016 segons les 
comunicacions rebudes del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquest import 
s’ha contrastat amb els ingressos que figuren a la pròrroga pressupostària i s’estima que ha 
de realitzar-se un ajust positiu de 87,3 milions d’euros. 

 
• Devolució d’ingressos indeguts: d’acord amb la Instrucció de comptabilitat, les 

operacions de devolució d’ingressos indeguts aprovats no s’han de reflectir en el 
pressupost fins que el pagament no es fa efectiu. Per aquest motiu, en 
comptabilitat nacional procedeix ajustar com menor ingrés l’import comptabilitzat 
com creditors per devolució d’ingressos pendents de pagament. 

• La resta de transferències corrents i les transferències de capital s’han de registrar 
seguint el mateix criteri de comptabilització que utilitza el pagador de la 
transferència. Els ajustaments corresponents a l’exercici 2015 s’han realitzat en 
aplicació dels criteris de comptabilització de la Generalitat de Catalunya (+4,1M€), 
la Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Barcelonès (+3,7M€) i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (+0,6M€). No s’ha previst cap ajust per aquests 
conceptes pels exercicis 2016 i 2017. 
 

Per la banda de les despeses: 
 

• Despeses meritades i no aplicades al pressupost: fa referència al cost estimat per a 
l’execució de la Sentència que obliga pagar a l’Ajuntament el 1% de l’increment de 
massa salarial dels anys 2007 i 2008. Per poder fer front a l’execució de la citada 
sentència a l’exercici 2013 es va realitzar un ADOP-J per import de 6.606.254,07 €. 
En comptabilitat nacional el principi de meritament s’enuncia amb caràcter general 
per al registre de qualsevol flux econòmic i, en particular, per a les obligacions. 
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L’aplicació d’aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa efectiva al 
dèficit d’una unitat pública, amb independència del moment en el que es produeixi 
la seva imputació pressupostària. El cost estimat, segons càlculs de la Gerència de 
RRHH fins a 31.12.2015 és de 67.770.000€. El cost reconegut fins a 31.12.2015 
ascendeix a 6.657.060,22€, essent el cost pendent de reconèixer de 
61.112.939,78€ (a). L’ajust realitzat a 31.12.2013 va ser de -52.653.745,93€ (b), 
l’ajust realitzat a 31.12.2014 de -309.193,85€ (c). Per tant, l’import de l’ajust 
realitzat al pressupost 2015 ha estat de -8.150.000,00€ (a) -(b) –(c). La projecció 
de liquidació de l’exercici 2016 preveu el pagament pressupostari corresponent a la 
sentència. Per aquest motiu, i atès que fins l’exercici 2015 l’import meritat va estar 
imputat com a despesa en comptabilitat nacional, procedeix realitzar un ajust 
positiu per 61.112.940€. 

• Criteri de meritament de despeses financeres: El capítol 3. Despeses financeres, 
s’ha de registrar segons el criteri de meritament. Per tant, s’ha de realitzar un ajust 
que respon a la diferència entre les despeses meritades per interessos i les 
aplicades al pressupost. 

• Inversions: Compres amb preu ajornat. En comptabilitat nacional les compres amb 
preu ajornat s’han de tractar com segueix: la inversió s’ha de comptabilitzar com 
despesa no financera en l’any en que es produeix l’entrega o posada a disposició de 
l’Entitat Local i pel seu import total. En canvi, les despeses destinades al preu 
ajornat s’han de considerar com operacions financeres, sense efecte sobre el saldo 
no financer. Els ajustaments aplicats o previstos per compres amb preu ajornat són 
els següents: 

 

Detall ajustaments compres 
amb preu ajornat 

2015 
Pressupost 

Liquidat 

2016 
Pressupost 
prorrogat 

2016 
Projecció 
Liquidació 

2017 
Previsió 

Pressupost 
Illa Q turo de la Peira c/Aneto 331.849 - - - 
Finca Iriarte 14 302.966 - - - 
Illa F Torre Baró Escolapi 893.213 - - - 
Illa A Torre Baró Eucaliptus 3.079.807 - - - 
Sostre residencial lliure PMU S-1 
(permuta Pere IV) 3.575.899 - - - 

Total Ajustaments 8.183.734 - - - 
 

• Ampliacions de capital: Respecte a les despeses del capítol 8. Actius financers, en 
cas que es tracti d’una ampliació de capital per a cobrir pèrdues d’una societat, 
s’hauran de tractar com si fossin una transferència de capital. Els ajustos de 
l’exercici 2015 corresponen a una ampliació de capital subscrita a Fira 2000, SA per 
un import de 7.821.544,14€ i 8.501.944,94€ al cost d’adquisició, derivat de la 
opció de venda a l’Ajuntament de Barcelona, que la Cambra de Comerç de 
Barcelona va exercitar sobre part de les seves accions a Fira 2000, SA. Els imports 
corresponents als exercicis 2016 i 2017 responen a subscripcions d’ampliacions de 
capital previstes a Fira 2000, SA d’acord amb els convenis signats i les disposicions 
plurianuals comptabilitzades. 
 
5. Memòria sobre les previsions de variables econòmiques i 
pressupostàries de les que parteix el pla, així com supòsits en els quals es 
basen les previsions informació. 
 
Com ja s’ha explicat anteriorment, i atès que la causa de tramitació del pla és la 
projecció d’incompliment de la regla de despesa, i per tant no es tracta d’un pla 
d’ajust, en aquest apartat no s’inclouen ni detallen mesures correctores aprovades, 
quantificades i fonamentades, assenyalant la data de la seva implementació. Si 
s’inclouen les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les que 
parteix el pla, així com els supòsits en els quals es basen les previsions, informació 
a que fa referència l’article 21.2 de la LOEPSF. 
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I. Projecció de liquidació del pressupost consolidat 2016 
 

La projecció de liquidació del pressupost consolidat 2016 s’ha realitzat utilitzant 
la darrera previsió de tancament de l’Ajuntament de Barcelona, incloses les 
modificacions pressupostàries en tràmit; i la previsió de tancament dels ens 
dependents realitzada d’acord amb la informació rebuda en compliment de l’article 
16 de l’Ordre HAP/2015/2012 corresponent al primer trimestre de l’exercici. 

 
En els següents punts es detallen les principals magnituds d’aquestes 

projeccions per conceptes, comparades en determinats casos amb la previsió del 
pressupost aprovat inicialment per tal de facilitar-ne el seu anàlisi: 

 
A. Ingressos corrents 

 
• Impostos locals, taxes i altres ingressos: 

 
L’estimació de liquidació d’impostos locals inclou les darreres projeccions 

efectuades per l’Institut Municipal d’Hisenda en aplicació de les Ordenances fiscals 
vigents per l’exercici en termes de recaptació prevista. Per aquest motiu, en la 
projecció de liquidació del 2016 no s’ha contemplat cap ajustament de 
comptabilitat nacional per aquests conceptes. 

 
En el següent quadre es pot observar en detall per cada figura impositiva la 

previsió del pressupost prorrogat (que recull les previsions de l’exercici 2015 en 
termes de recaptació d’aquell exercici), i la projecció de recaptació tant d’exercicis 
corrents com tancats del 2016. 

 
 

Impost 
(dades en milers d’euros) 

2016 
Pressupost 
prorrogat 

2016 
Projecció 
Liquidació 

Impost sobre béns immobles 623.411 662.976 
Impost sobre activitats econòmiques 89.678 88.902 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 58.620 56.518 
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 120.814 140.000 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 16.767 21.600 
Total 909.290 969.996 

 
Quant a les taxes i altres ingressos, el quadre següent mostra comparativament 

les dades pressupostades, l’estimació de liquidació i els ajustos de comptabilitat 
nacional aplicats en funció dels cobraments esperats. 

 
Taxes i altres ingressos 
(dades en milers d’euros) 

2016 
Pressupost 
prorrogat 

2016 
Projecció 
Liquidació 

Ingressos per taxes 143.827 139.022 
Multes 51.562 50.637 
Altres ingressos 132.139 131.864 
Total 327.528 321.523 

 
• Participació en els tributs de l’Estat (Cessió dels Tributs de l’Estat i Fons 

Complementari de Finançament). 
 
L’estimació de liquidació pel 2016 inclou la informació comunicada pel Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques quant a la bestreta a compte de la 
participació en els tributs de l’Estat (PIE) de l’exercici 2016 i la previsió de 
liquidació del Fons Complementari de Finançament de l’exercici 2014. Inclou també 
l’efecte de la petició de l’ajornament a 10 anys de la liquidació definitiva de la 
participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013, regulat per la Disposició 
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addicional 10ª (DA 10ª) del Reial Decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i 
altres de caràcter econòmic i l’import corresponent a l’anualitat 2016 de les 
retencions corresponents als imports pendents de reintegrar dels exercicis 2008 i 
2009. 

 
El següent quadre s’inclouen els detalls per conceptes comparant les xifres 

incloses en el pressupost 2016 prorrogat amb les que es preveu liquidar: 
 

Concepte 
(dades en milers d’euros) 

2016 
Pressupost 
prorrogat 

2016 
Projecció 
Liquidació 

(e) 

Diferència 
(Liquidació 
- Inicial) 

Cessió de tributs de l’Estat 90.227 87.141 -3.086 
Bestreta de l’any 91.622 89.930 -1.692 
Devolució Liquidacions Negatives 2008 i 
2009 

-1.395 -1.395 0 

Devolució liquidació negativa 2013 0 -1.394 -1.394 
Previsió liquidació n-2 0 0 0 
Fons Complementari de Finançament 940.117 962.857 22.739 
Bestreta de l’any 995.885 976.779 -19.106 
Devolució Liquidacions Negatives 2008 i 
2009 

-14.214 -14.214 0 

Devolució liquidació definitiva 2013 -41.553 -51.329 -9.776 
Previsió liquidació n-2 0 51.620 51.620 
Total PIE 1.030.345 1.049.997 19.653 
Aportacions AMB(1)(7,60% PIE excloent 
compensació IAE) 

72.037 73.294 1.257 

(1) Correspon a les transferències a efectuar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
equivalents al 7,60% dels ingressos procedents de la Participació en els Tributs de l’Estat, 
exclosa la compensació per la merma de recaptació de l’IAE. 

 
• Altres transferències corrents i ingressos patrimonials. 

 
Correspon amb les previsions realitzades al projecte de pressupost 2016, 

corregides amb les generacions de crèdit realitzades fins a la data i/o actualitzades 
amb les informacions comunicades pels centres gestors.  

 
B. Despeses corrents 

 
L’estimació de liquidació de despeses de l’exercici 2016 incorpora les 

modificacions de crèdit realitzades o previstes fins a 31 de març de 2016, que són, 
bàsicament, les derivades de la incorporació de romanents de crèdit i la 
modificació de crèdit en tràmit d’aprovació finançada bàsicament amb càrrec a la 
incorporació de romanent de tresoreria per a despeses generals i nou 
endeutament. 

 
A partir del pressupost modificat a aquesta data, s’ha realitzat una estimació de 

liquidació en termes consolidats en base als paràmetres que s’expliquen a 
continuació: 

 
• Les despeses de personal de 2016 previstes responen, quant a l’Ajuntament 

de Barcelona, a la projecció de la nòmina fins a final d’any realitzada per la 
Gerència de Recursos Humans i Organització en base a la plantilla actual. 
S’inclou en aquesta previsió el retorn del segon 50% de la paga 
extraordinària suprimida al desembre de 2012. En el cas dels ens 
dependents, s’ha considerat l’execució del 100% dels crèdits previstos al 
tancament del primer trimestre, incloses les modificacions de crèdit 
realitzades. S’inclou també la previsió de pagament de l’import meritat 
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corresponent a la sentència que obliga l’Ajuntament de Barcelona a pagar 
l’1% de la massa salarial dels anys 2007 i 2008 i l’efecte de la seva 
consolidació. 

• Les compres de béns i serveis estimades per 2016 s’han projectat en base 
al pressupost modificat i considerant un grau d’execució del 97% en 
conjunt. Les dades projectades són un 5,3% superiors a les del pressupost 
prorrogat. 
 

• Les despeses financeres es basen en l’import i estructura previstos de 
l’endeutament, projectant les operacions de crèdit vigents i les previstes 
fins 31 de desembre de 2016. Les dades són reals fins a 31 de març de 
2016.  
 

• Les transferències corrents projecten una execució del 100% dels crèdits 
projectats. S’estima una variació del 9,2% en relació al pressupost 
prorrogat en termes homogenis i un cop descomptat l’efecte de la despesa 
no comptabilitzada pressupostàriament per l’Ajuntament de Barcelona 
(50,9M€) vinculada a la recaptació per compte de l’AMB de la Taxa 
Metropolitana de Tractament de Residus. En la projecció de liquidació, en 
relació als crèdits prorrogats, s’ha tingut en compte aquest efecte tant en 
l’ingrés com en la despesa associada. 

 
C. Ingressos i despeses de capital 
 

• Els ingressos de capital (capítols 6 i 7) inclouen la previsió d’execució per 
vendes d’inversions reals i per transferències de capital que rep 
l’Ajuntament de Barcelona procedents d’altres administracions públiques 
per finançar determinades inversions. La previsió d’execució respon a 
compromisos o reconeixements d’ingrés d’aportacions per aquestes 
finalitats de l’Estat (per la liquidació d’un import de 1,4M€ retingut del Fons 
Estatal d’Inversió Local), la Generalitat de Catalunya (pel centre cultural del 
disseny i llei de barris), la Diputació de Barcelona (aportacions per la 
millora de museus i centres educatius) i la Unió Europea (mitjançant fons 
FEDER corresponents a l’eix 4 d’iniciativa urbana). 
 

• Les despeses de capital pel 2016, als efectes del present pla, s’han 
projectat estimant una execució del 97,8% de la previsió inicial del 
pressupost prorrogat, les modificacions de crèdit derivades de la 
incorporació de romanents de crèdit i la modificació de crèdit en tràmit 
d’aprovació. Aquest % d’execució resulta de calcular una inexecució del 3% 
dels crèdits inicials previstos al capítol 6 projecte de pressupost 2016 del 
govern municipal. Les dades projectades són un 39,4% superiors a les del 
pressupost prorrogat. 

 
D. Operacions financeres 

 
• El capítol 8 de despeses inclou un import de 7.821.544,14 euros per 

l’adquisició d’accions a Fira 2000, SA, d’acord a la participació de 
l’Ajuntament en l’ampliació de capital de Fira 2000, SA prevista en el vigent 
Conveni de Finançament de Fira 2000, SA pel període 2011-2016; un 
import de 11.504.587,00€ corresponent a la previsió d’aportacions 
patrimonials a favor de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. 
Aquesta aportació correspon a la anualitat 2016 dels compromisos 
plurianuals pel període 2016-2020 aprovats per acord del Consell Plenari de 
25 de juliol de 2014; i el capítol 8 de despeses i d’ingressos inclou també 
una previsió de liquidació per un import de 5M€ en concepte de dipòsits 
constituïts llarg termini.  
 

• El capítol 9 d’ingressos inclou la previsió del nou endeutament aprovat per 
l’exercici 2016 per fer front al refinançament de les operacions amb 
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venciment al 2016 i la previsió d’ingressos pressupostaris en concepte de 
dipòsits i fiances a llarg termini. Quant al capítol 9 de despeses, inclou 
156,2 milions d’euros corresponents a les amortitzacions contractuals de les 
operacions de finançament amb venciment al 2016. La resta correspon a la 
previsió de devolucions de dipòsits i fiances a llarg termini, que han de ser 
objecte de comptabilització pressupostària en aquest epígraf. 
 

II. Previsió pressupost 2017 consolidat 
 

Per la elaboració de la previsió del pressupost 2017 consolidada, s’ha actualitzat 
la informació elaborada en compliment de l’article 13.3 de la Ordre HAP-2015-2012 
i, en particular, s’han emprat les següents hipòtesis. 

 
Hipòtesis macroeconòmiques 

 
Les hipòtesis macroeconòmiques utilitzades en el Pla Econòmic i Financer per a 

l’exercici 2017 són les publicades per l’Estat en el marc del Programa d’estabilitat.: 
 

Hipòtesis macroeconòmiques (*) 2017 

PIB real  3,0% 

PIB nominal 4,2% 

Deflactor PIB 1,2% 

(*) S’han utilitzat aquestes dades atès que una part molt significativa dels ingressos de 
l’Ajuntament de Barcelona corresponen a la Participació en els Tributs de l’Estat, i les 
bestretes a compte que es fixen en els Pressupostos Generals de l’Estat estan altament 
correlacionades amb aquest escenari macroeconòmic. 

 
D’altra banda, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic 

d’aplicació a l’administració local pel 2017, aprovats per acord del Consell de 
Ministres de 10 de juliol de 2015 són els següents: 

 
Objectius per les Entitats Locals 2017 

Objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, 
Comptabilitat Nacional, en % PIB 

0,0 

Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*) 3,2 

Regla de despesa, en % 2,2 

 
Ingressos 
 
a) Impostos locals:  

 
La previsió dels ingressos per impostos locals de l’exercici 2017 s’ha estimat a 

partir dels ingressos projectats pel 2016. Pel que fa a l’impost sobre béns 
immobles es preveu un augment del 2,5%. Pel que fa a la resta d’impostos locals, 
s’estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període. La 
previsió dels ingressos per impostos locals pel 2017 s’ha fet en termes de 
recaptació prevista. En tot cas, qualsevol canvi normatiu que suposi l’augment o la 
disminució de la recaptació permanent tindria un impacte sobre el sostre de 
despesa computable, augmentant-lo o disminuint-lo en la mateixa proporció 
respectivament.  
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b) Participació en els ingressos de l’Estat: 
 

La projecció dels ingressos corresponents a la participació en els ingressos de 
l’Estat s’ha fet partint de les següents hipòtesis: Els avançaments a compte de la 
Cessió en els Tributs de l’Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament 
(FCF) creixeran a una taxa equivalent al PIBn previst per l’exercici.  
 

S’ha projectat també l’efecte de la devolució d’una anualitat resultant de dividir 
l’import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 
2008 i 2009 a 1/1/2017 en 180 mensualitats, en aplicació de la disposició 
addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d’euros anuals). 
 

Pel que fa a la liquidació definitiva de l’exercici 2015 s’ha estimat suposant que 
els avançaments a compte rebuts suposen, d’acord amb els càlculs del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, el 98% de la liquidació total prevista. Per 
tant, l’ingrés projectat per aquest concepte per l’exercici 2017 correspon al 2% de 
la liquidació total prevista.  
 

El següent quadre mostra la previsió d’ingressos pressupostaris previstos en 
concepte de participació en els tributs de l’Estat pel 2017, comparada amb la 
projecció de liquidació 2016: 
 

Concepte 
(dades en milers d’euros) 

2016 
Projecció 
Liquidació 

(e) 

2017 
Previsió 

Pressupost 

Diferència(2017 
- 2016) 

Cessió de tributs de l’Estat 87.141 91.640 4.499 
Bestreta de l’any 89.930 93.035 3.105 
Devolució Liquidacions Negatives 2008 i 
2009 

-1.395 -1.395 0 

Liquidació definitiva 2013 -1.394 0 1.394 
Liquidació definitiva n-2 0 0 0 
Fons Complementari de Finançament 962.857 1.025.783 62.927 
Bestreta de l’any 976.779 1.017.804 41.025 
Devolució Liquidacions Negatives 2008 i 
2009 

-14.214 -14.214 0 

Liquidació definitiva 2013 -51.329 0 51.329 
Liquidació definitiva n-2 51.620 22.193 -29.427 
Total PIE (*) 1.049.997 1.117.423 67.425 
Aportacions AMB(1)(7,60% PIE excloent 
compensació IAE) 

73.294 78.001 4.707 

(*) En termes de Comptabilitat Nacional, els ingressos per la participació en els tributs de 
l’Estat augmenten un 1,4%, per l’aplicació dels ajustaments SEC-10 detallats en el punt 4. 

c) Taxes i altres ingressos i ingressos patrimonials: 
 
La previsió s’ha fet en termes de recaptació i es preveu que augmentin al mateix 

ritme que el deflactor del PIB 2017, és a dir, a una taxa del 1,2%. 
d) Altres transferències: 

 
Les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del 

Fons Complementari de Finançament, es preveu que es mantindran estables al 
2017 en relació a la projecció 2016. 

 
e) Ingressos de capital: 

 
Quant als ingressos de capital, s’estima uns ingressos constants de 18,6 milions 

d’euros, dels quals 4,5M€ s’estima provindran de la gestió d’actius (0,5 milions 
d’euros per la venda de sobrants de la via pública i 4 milions d’euros corresponents 
a l’anualitat de la per la venda amb preu ajornat de la finca del c/ Raval 29-35) i la 
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resta de transferències de capital per finançar inversions, d’acord amb els convenis 
signats i vigents en l’actualitat. Qualsevol ingrés addicional en concepte de 
transferència de capital es podria traslladar a despeses d’inversió via la generació 
de crèdit, donat el seu caràcter finalista, sense cap afectació sobre la capacitat de 
finançament ni el sostre de despesa. 
 
Despeses 

 
La previsió del les despeses corrents per l’any 2017 s’ha realitzat, en termes 

globals, aplicant la restricció del compliment dels objectius d’estabilitat vigents per 
al 2017: estabilitat (dèficit 0), regla de despesa (2,2%) i límit de deute (3,2% 
PIB); i l’obtenció d’un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos 
corrents en termes de comptabilitat nacional. La conjunció d’aquesta magnitud i 
del límit de despesa marca els imports globals de despeses corrents i despeses de 
capital que s’han fixat. 

 
Sota aquesta premissa, i partint de l’estructura de les despeses corrents 

resultant del projecció de liquidació de l’exercici 2016, la distribució de les 
despeses corrents per epígrafs s’ha realitzat en termes generals sobre la base de 
les prioritats del govern i dels compromisos de despesa ja adquirits, i en particular 
sobre les següents hipòtesis: a) s’ha previst que les despeses de personal 
augmentin bàsicament per l’aplicació de l’augment de les retribucions que fixin els 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 (estimat en un 1%) i la consolidació 
en les taules salarials dels efectes de la execució de la sentència de l’1%. D’altra 
banda, la projecció per l’any 2017 descompta l’import liquidat al 2016 
corresponent als endarreriments de l’esmentada sentència (61M€) i el retorn de la 
segona meitat pendent de la paga extraordinària de desembre de 2012 (10M€); b) 
les despeses financeres es basen en l’import i l’estructura de l’endeutament previst 
i considerant un cost mig del deute del 2,5% al 2017. Fent una anàlisi de 
sensibilitat, i en funció del volum d’endeutament previst a final de l’exercici 2017 la 
variació d’un 0,10% en el cost mig estimat del deute representaria un import 
arrodonit de 0,9 milions d’euros; c) quant a despeses en béns corrents i serveis, 
transferències corrents i Fons de Contingència s’estima que aquests epígrafs 
augmentin en conjunt un 1% al 2017. Aquest augment ha de permetre donar 
compliment a les prioritats del nou govern municipal en matèria de programes 
relacionats amb la garantia de drets bàsics, la creació d’ocupació digna, l’ecologia 
urbana i la mobilitat. 

 
L’estimació de les despeses de capital per l’any 2017 són el resultat de l’estalvi 

brut que s’estima generar més la previsió dels ingressos de capital previstos, 
aplicant els límits que estableix el compliment de la regla de despesa. Aquesta 
previsió no inclou la possibilitat de realització d’inversions financerament 
sostenibles finançades amb superàvits d’exercicis anteriors. Aquestes inversions, si 
finalment s’inclou aquesta possibilitat en els pressupostos generals de l’Estat del 
2017, no formarien part del càlcul de la despesa computable, tot i que si reduirien 
la capacitat de finançament estimada. Per simplificació, i atesa la naturalesa de la 
previsió, s’ha suposat tota la despesa de capital com inversió al capítol 6 de 
despeses. 

 
Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions 

d’endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, s’inclouen les 
previsions per fer front als compromisos d’adquisició d’actius financers vigents i 
aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 8M€ per 
l’adquisició d’accions de Fira 2000, SA, 14,9M€ per aportacions patrimonials a 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, i 5M€ en previsió de dipòsits a constituir a 
llarg termini. La resta del capítol recull les variacions en els estats comptables que 
no tenen caràcter pressupostari i que corresponen a la traducció dels estats de 
previsió d’ingressos i despeses i els estats d’origen i aplicacions de fons de les 
entitats públiques empresarials, les societats mercantils i les fundacions, a 
comptabilitat pressupostària, a fi de presentar el pressupost consolidat 
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III. Endeutament financer 2015-2017 
 
El desglossament de l’evolució de l’endeutament per entitats és el següent: 
 

 2015 
Pressupost 

Liquidat 

2016 
Pressupost 
Prorrogat 

2016 
Projecció 
Liquidació 

2017 Previsió 
Pressupost 

Saldo viu inicial 971.679.974 835.658.737 835.658.737 839.500.000 
Nou deute llarg termini 160.000.000 156.158.737 160.000.000 126.125.000 
Amortitzacions llarg termini 296.021.237 156.158.737 156.158.737 126.125.000 
Variació deute curt termini 0 0 0 0 
Saldo viu final 835.658.737 835.658.737 839.500.000 839.500.000 
Deute curt termini 0 0 0 0 
Deute llarg termini(1) 835.658.737 835.658.737 839.500.000 839.500.000 

(1) Tot l’endeutament a llarg termini correspon a l’Ajuntament de Barcelona 
 
El detall dels avals a llarg termini i la seva evolució prevista és la següent: 
 

Avals 
 

2015 
Pressupost 

Liquidat 

2016 
Pressupost 
Prorrogat 

2016 
Projecció 
Liquidació 

2017  
Previsió 

Pressupost 
Saldo viu final(1) 163.636 109.091 109.091 54.545 

(1) Correspon als avals concedits per l’Institut Municipal de Mercats pels préstecs a llarg 
termini formalitzats pels paradistes del Mercat del Carmel. El venciment previst dels préstecs 
avalats és el 18 de desembre de 2018. 

 
IV. Regla de despesa projectada 2016 i 2017 

 
L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de 

les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del 
Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola, fixat segons acord 
del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015 en l’1,8% per a l’exercici 2016 i en 
el 2,2% per a l’exercici 2017.  

S’entén per despesa computable els usos no financers definits en termes de 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedent de la Unió 
Europea o d’altes administracions públiques, així com les transferències vinculades 
als sistemes de finançament. 

Per al càlcul d’aquesta despesa computable la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat ha publicat una “Guía para la determinación de gasto del 
artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera para corporaciones locales” que serveix de referencia per al seu càlcul. 

Així, sota els supòsits i consideracions d’execució detallades en apartats 
anterior, la despesa computable consolidada prevista per als exercicis 2016 i 2017 
es preveu com segueix: 
 

 
(imports en milers d’euros) 

2015 
Pressupost 

liquidat 

2016 
Projecció 
liquidació 

2017 
Previsió 

pressupost 
Despesa computable liquidació “n-1”  2.196.516 2.273.160 2.314.077 

Increment previst (%) 1,3% 1,8% 2,2% 

Increment previst (€) 28.555 40.917 50.910 

Augments permanent de recaptació 48.090 - - 

Aplicació superàvit “n-1” per a inversions 
financerament sostenibles (IFS) 

22.321 - - 

Límit despesa computable any “n” 2.295.481 2.314.077 2.364.987 

Despesa computable prevista any “n” 2.382.628 2.447.977 2.346.970 

Diferència (incompliment si la xifra és negativa) -87.147 -133.900 18.017 
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Com ja s’ha posat de manifest anteriorment, la modificació de crèdit de 

l’expedient 3-010/2016 suposa un increment de la capacitat de despesa 
computable. Els càlculs realitzats per la projecció de la liquidació 2016, estan fets 
suposant que tota la capacitat de despesa computable de l’exercici, la prevista en 
el pressupost més la derivada de les modificacions de crèdit realitzades i/o en 
tràmit, s’executarà al 100%, amb l’excepció de les esmentades inexecucions del 
3% dels crèdits de capítol 2 i 6 inclosos en el projecte de pressupost 2016 del 
govern municipal. Per tant, aquest nivell d’execució comportaria l’incompliment de 
la regla de despesa a la liquidació de l’exercici 2016 fins un màxim estimat de 
133,9M€. Aquest incompliment, amb la formulació d’aquest pla econòmic i financer 
quedarà automàticament restablert amb el pressupost 2017 previst. 

D’altra banda, qualsevol desviació de la projecció de despeses de l’exercici 2016 
derivada d’una menor execució de la estimada suposaria un augment de la 
Capacitat de Finançament de l’exercici i una menor desviació de la regla de 
despesa. 

Aquest augment de la capacitat de l’exercici (superàvit) es podria destinar, si es 
prorroga per l’exercici 2017 allò establert en la DA 6ª de la LOEPSF (“Reglas 
especiales para el destino del superávit presupuestario”), a inversions 
financerament sostenibles. Aquest possible augment de la despesa d’inversió no 
comptaria com a despesa computable als efectes del compliment de la regla de 
despesa i tot i que contribuiria a reduir la capacitat de finançament prevista pel 
2017. 
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Annex 1: Formulari PR-1.2 de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya 
d’aprovació del Pla Econòmic i Financer 2016-2017, d’acord amb l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. 
 

 

 

  

Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera)
Data d'aprovació Òrgan Pressupost Projecció Pressupost

Consell Plenari Liquidació prorrogat Liquidació previst
Exercici Exercici Exercici Exercici

Estat d'ingressos 2015 2016 2016 2017
1 1.039.071.823 943.767.320 1.001.012.570 1.019.820.000
2 58.511.913 55.749.790 55.479.613 58.390.000
3 384.992.988 327.527.749 321.523.447 325.381.823
4 0 0 0
5 1.172.648.978 1.084.716.549 1.058.498.582 1.117.389.548
6 54.849.540 48.399.717 49.469.171 50.061.971
7 2.710.075.242 2.460.161.125 2.485.983.383 2.571.043.342
8 9.288.435 100.090 4.500.090 4.500.010
9 34.742.521 13.625.381 24.764.592 14.067.586

10 5.255.751 8.426.676 7.252.963 7.252.963
11  Capítol 9 161.517.158 157.708.738 161.550.001 127.675.001

Estat de despeses
12 593.838.915 593.901.412 689.256.736 624.439.334
13 937.473.974 868.695.706 914.670.158 943.473.467
14 24.083.990 35.141.757 25.205.414 25.185.000
15 569.414.227 591.868.502 599.189.357 596.768.184
16 2.124.811.106 2.089.607.377 2.228.321.665 2.189.865.985

16bis  Capítol 5 0 6.625.180 3.697.443 8.795.964
17 406.425.585 276.139.481 362.604.806 269.738.000
18 53.614.588 15.552.562 41.397.712 0
19 16.330.437 24.450.662 24.543.483 27.955.000
20  Capítol 9 296.916.321 157.735.632 157.735.632 127.675.000

291.692.043 76.536.296,00 -130.552.269,00 100.508.953
Superàvit / dèficit no financer

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 169.254.919 85.961.996 -120.773.561 121.210.989

Estat del romanent de tresoreria (nota 1)
22  Romanent de tresoreria per a despeses generals 195.876.905

Deute viu
23 835.658.737 835.658.737 839.500.000 839.500.000
24 0 0 0 0
25 163.636 109.091 109.091 54.545
26  Deute viu avalat a curt termini 0 0 0 0

Capacitat / necessitat de finançament (nota 2)
27 169.254.919 85.961.996 -120.773.561 121.210.989
28 -51.403.646 131.753.742 121.623.238 7.608.940
29 117.851.273 217.715.738 849.677 128.819.929

Variació neta d'operacions financeres (nota 3)
27bis 11.074.686 16.023.986 17.290.520 20.702.037
28bis -135.399.163 -26.894 3.814.369 1
29bis 146.473.849 16.050.880 13.476.151 20.702.036

Estalvi corrent i resultat pressupostari (Nota 4)
30 585.264.136 370.553.748 257.661.718 381.177.357
31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 157.633.737 156.158.737 156.158.737 126.125.000
32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 427.630.399 214.395.011 101.502.981 255.052.357
33 Altres despeses i ingressos no recurrents (16bis+17+18+19 –4 –8 –9 –10 404.849.329 144.483.895 235.752.693 154.543.404
34 Resultat pressupostari (32 – 33) 22.781.070 69.911.116 -134.249.712 100.508.953
35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)
36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capi 250.382.867 153.161.763 0
37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) 
38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) 14.161.670
39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) 
40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) -20.879.273
41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) 266.446.334 69.911.116 18.912.051 100.508.953

Ràtios financeres
42 15,78% 8,71% 4,08% 9,92%
43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23]  70,04% 44,34% 30,69% 45,41%
44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (  70,02% 44,34% 30,69% 45,40%
45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 4 – 39)] (%) 7,23% 0,00% 0,00% 0,00%
46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%) 30,84% 33,97% 33,77% 32,65%

 
Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar:

47 2016 Projecció de liquidació
48 -133.899.279

 Capítol 1

 Capítol 1
 Capítol 2
 Capítol 3
 Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització
 Capítol 4
 Capítol 5
 Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6)
 Capítol 6
 Capítol 7
 Capítol 8

Ajustos Comptabilitat Nacional (Seguint criteris IGAE d'acord amb MCDCL

 Capítol 2
 Capítol 3
 Capítol 4
 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)

 Capítol 6
 Capítol 7
 Capítol 8

 Deute viu a llarg termini
 Deute viu a curt termini
 Deute viu avalat a llarg termini

Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (21)

Exercici de l'incompliment
Import de l'incompliment

Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 + 28)

Adquisicions netes d'actius financers (19 - 10)
Passius nets contrets (11 - 20)
Variació neta d'operacions financeres (27bis - 28bis)

Estalvi corrent (7 – 4 – 16)

Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 4 - 39)] 
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Observacions
(Nota 1)
- S'ha inclòs la casella 16bis per incloure l'epígraf Fons de Contingència
-La casella 22 corresponen a dades individuals de l'Ajuntament de Barcelona. Es considera que l'efecte de la consolidació amb la resta d'ens és irrellevant.

(Nota 2)
La Capacitat / necessitat de finançament reflecteix el Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer ajustat en termes de Comptabilitat Nacional (seguint els criteris 
de la IGAE establerts al Manual de Càlcul del Dèficit adaptat a les Corporacions Locals -MCDCL-). 
- La Casella 27 recull el resultat de la casella 21 
- La casella 28 recull els ajustos realitzats per la Intervenció General de l'Ajuntament a la comunicació de dades al ministeri
(Nota 3)
S'ha inclós un nou apartat que reflecteix la variació neta de les operacions financers (caselles 27bis, 28 bis i 29bis)
(Nota 4)
Les caselles 35 a 40 corresponen a dades individuals de l'Ajuntament de Barcelona. Es considera que l'efecte de la consolidació amb la resta d'ens és 
irrellevant.
La casella 31 comprèn l'import de la casella 20 (capítol 9) menys el retorn de fiances a llarg termini , a fi de reflectir les amortitzacions financeres de 
l'exercici.
c) La casella 33 inclou l'import corresponent al retorn de les fiances a llarg termini per tal de reflectir fidelment el resultat pressupostari.
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Annex 2: Dades corresponents al pressupost liquidat consolidat de l’exercici 2015. 
Ingressos 
 

  

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2015

Liquidat 2015 Total Impostos directes
Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.796.554.129 1.039.071.823 58.511.913 303.111.160 1.139.918.525 51.189.654 5.428.158 32.564.637 5.241.101 161.517.158 0
Total OOAALL 362.247.302 0 0 33.499.580 282.270.176 2.324.449 40.172.786 3.980.311 0 0 0
Total EPE 177.186.646 0 0 15.604.674 160.824.187 8.570 0 749.215 0 0 0
Total SSMM 88.444.544 0 0 10.254.815 76.053.730 19.610 0 2.116.389 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 111.063.669 0 0 22.522.759 75.922.778 1.307.257 4.605.620 6.690.605 14.650 0 0
Total Ingressos 3.535.496.290 1.039.071.823 58.511.913 384.992.988 1.734.989.396 54.849.540 50.206.564 46.101.157 5.255.751 161.517.158 0
Ajustos i eliminacions
Total AB 614.617.183 562.340.418 40.918.129 11.358.636 0 0 0
Total OOAALL 0 0 0 0
Total EPE 0 0 0 0
Total SSMM 0 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ajustos i eliminacions 614.617.183 0 0 0 562.340.418 0 40.918.129 11.358.636 0 0 0
Pressupost consolidat 2.920.879.107 1.039.071.823 58.511.913 384.992.988 1.172.648.978 54.849.540 9.288.435 34.742.521 5.255.751 161.517.158 0

Ajuntament de Barcelona

Liquidat 2015 Total Impostos directes
Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.796.554.129 1.039.071.823 58.511.913 303.111.160 1.139.918.525 51.189.654 5.428.158 32.564.637 5.241.101 161.517.158
Total AB 2.796.554.128 1.039.071.823 58.511.913 303.111.160 1.139.918.525 51.189.654 5.428.158 32.564.637 5.241.101 161.517.158 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0
IMPUQV 0
IMEB 0
IMI 0
IMU 0
IMH 0
IMMB 0
IBE 0
IMSS 0
ICUB 0
IMPJ 0
IMFMVDR 0
BIMSA 0
BCA 0
FC 0
ICB 0
BA 0
BAGUR 0
CIIMU 0
CCIB 0
LOCARET 0
ALEB 0
CB 0
CBB 0
CMF 0
FAR 0
FPNOB 0
FPBC 0
AICE 0
MCN 0
R.JUDERIAS 0
AUEB 0
FPISUNYER 0
C.MACBA 0
C.AUDITORI 0
FJMIR 0
Total AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organismes Autònoms Locals

Liquidat 2015 Total Impostos directes
Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

IMPD 10.595.383 0 0 6.129 10.589.193 61 0 0 0 0 0
IMPUQV 13.610.885 0 0 1.201.121 8.629.077 133.180 0 3.647.507 0 0 0
IMEB 63.394.590 0 0 16.982.602 46.411.842 146 0 0 0 0 0
IMI 65.512.825 0 0 966.439 49.438.866 221 15.107.299 0 0 0 0
IMU 868.168 0 0 0 868.161 7 0 0 0 0 0
IMH 24.866.083 0 0 34.813 24.747.122 178 0 83.970 0 0 0
IMMB 34.171.355 0 0 13.419.221 1.258.621 193 19.244.486 248.834 0 0 0
IBE 32.316.374 0 0 449.986 23.885.576 2.159.811 5.821.001 0 0 0 0
IMSS 116.911.641 0 0 439.270 116.441.718 30.653 0 0 0 0 0
Total OOAALL 362.247.304 0 0 33.499.581 282.270.176 2.324.450 40.172.786 3.980.311 0 0 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0
IMPUQV 0
IMEB 0
IMI 0
IMU 0
IMH 0
IMMB 0
IBE 0
IMSS 0
Total OOAALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entitats públiques empresarials

Liquidat 2015 Total Impostos directes
Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

ICUB 119.805.336 0 0 7.693.792 112.109.677 1.867 0 0 0 0 0
IMPJ 54.394.827 0 0 6.886.970 47.495.458 2.029 0 10.370 0 0 0
IMFMVDR 2.986.483 0 0 1.023.912 1.219.052 4.674 0 738.845 0 0 0
Total EPEs 177.186.646 0 0 15.604.674 160.824.187 8.570 0 749.215 0 0 0
Ajustos i eliminacions
ICUB 0
IMPJ 0
IMFMVDR 0
Total EPEs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Societats mercantils

Liquidat 2015 Total Impostos directes
Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

BIMSA 5.685.678 0 0 2.923.600 2.749.999 12.079 0 0 0 0 0
BCA 10.499.295 0 0 1.697.469 8.801.241 585 0 0 0 0 0
FC 5.133.350 0 0 1.919.925 3.213.201 224 0 0 0 0 0
ICB 17.978.048 0 0 518.344 17.159.000 1.020 0 299.684 0 0 0
BA 37.413.551 0 0 1.564.046 34.032.800 0 0 1.816.705 0 0 0
BAGUR 11.734.624 0 0 1.631.431 10.097.490 5.703 0 0 0 0 0
Total SSMM 88.444.546 0 0 10.254.815 76.053.731 19.611 0 2.116.389 0 0 0
Ajustos i eliminacions
BIMSA 0
BCA 0
FC 0
ICB 0
BA 0
BAGUR 0
Total SSMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Liquidat 2015 Total Impostos directes
Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

CIIMU 209.348 0 0 9.825 199.489 34 0 0 0 0
CCIB 181.501 0 0 0 181.501 0 0 0 0 0
LOCALRET 1.483.831 0 0 301.096 1.162.679 20.056 0 0 0 0
ALEB 2.222.424 0 0 1.890 1.058.986 804 1.160.744 0 0 0
CB 3.815.001 0 0 5.193 2.777.709 367.449 0 650.000 14.650 0
CBB 18.844.889 0 0 84.083 18.351.535 9.271 0 400.000 0 0
CMF 4.810.817 0 0 546.291 4.179.343 68.430 0 16.753 0 0
FAR 1.052.454 0 0 86.138 723.974 242.342 0 0 0 0
FPNOB 12.218.229 0 0 8.773.353 0 0 3.444.876 0 0 0
FPBC 1.180.913 0 0 1.124.943 55.844 126 0 0 0 0
AICE 273.696 0 0 190.480 83.200 16 0 0 0 0
MCN 8.528.485 0 0 313.488 7.995.450 1.089 0 218.458 0 0
R.JUDERIAS 485.861 0 0 485.702 0 159 0 0 0 0
AUEB 961.167 0 0 203.296 757.826 45 0 0 0 0
FPISUNYER 584.024 0 0 93.457 488.073 2.494 0 0 0 0
C.MACBA 10.544.802 0 0 1.548.183 8.336.711 498.301 0 161.607 0 0
C.AUDITORI 20.948.044 0 0 6.397.543 13.717.757 88.956 0 743.788 0 0
FJMIR 533.754 0 0 454.500 79.168 86 0 0 0 0
FMWC 22.184.431 0 0 1.903.299 15.773.533 7.599 0 4.500.000 0 0
Total CC, FF i altres 111.063.671 0 0 22.522.760 75.922.778 1.307.257 4.605.620 6.690.606 14.650 0 0
Ajustos i eliminacions
CIIMU 0
CCIB 0
LOCALRET 0
ALEB 0
CB 0
CBB 0
CMF 0
FAR 0
FPNOB 0
FPBC 0
AICE 0
CMCN 0
R.JUDERIAS 0
AUEB 0
FPISUNYER 0
C.MACBA 0
C.AUDITORI 0
FJMIR 0
FMWC 0
Total CC, FF i altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Annex 2: Dades corresponents al pressupost liquidat consolidat de l’exercici 2015. 
Despeses 
 

  
ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2015

Liquidat 2015 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents Inversions reals

Transferències 
de capital Actius financers

Passius 
financers

AB 2.790.245.395 357.311.906 575.950.622 23.425.776 1.071.441.548 396.839.670 52.062.956 16.323.489 296.889.428
Total OOAALL 356.785.403 107.347.441 140.983.819 314.570 57.146.051 41.403.254 9.590.268 0 0
Total EPE 177.675.303 53.807.152 122.276.472 0 0 1.591.679
Total SSMM 85.444.041 33.094.552 50.245.204 245.069 0 1.859.216
Total Consorcis, fundacions i altres 102.565.078 42.277.864 48.017.857 98.575 3.167.046 5.649.895 3.320.000 6.948 26.893
Total Despeses 3.512.715.220 593.838.915 937.473.974 24.083.990 1.131.754.645 447.343.714 64.973.224 16.330.437 296.916.321
Ajustos i eliminacions
Total AB 614.617.183 562.340.418 40.918.129 11.358.636
Total OOAALL 0
Total EPE 0
Total SSMM 0
Total Consorcis, fundacions i altres 0
Total Ajustos i eliminacions 614.617.183 0 0 0 562.340.418 40.918.129 11.358.636 0 0
Pressupost consolidat 2.898.098.037 593.838.915 937.473.974 24.083.990 569.414.227 406.425.585 53.614.588 16.330.437 296.916.321
Checking Ajustos i eliminacions 0
Checking Rstat. Agregat 0
Checking Rstat. Conso 22.781.070

Ajuntament de Barcelona

Liquidat 2015 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents Inversions reals

Transferències 
de capital Actius financers

Passius 
financers

AB 2.790.245.395 357.311.906 575.950.622 23.425.776 1.071.441.548 396.839.670 52.062.956 16.323.489 296.889.428
Total AB 2.790.245.395 357.311.906 575.950.622 23.425.776 1.071.441.548 396.839.670 52.062.956 16.323.489 296.889.428
Ajustos i eliminacions
IMPD 0
IMPUQV 0
IMEB 0
IMI 0
IMU 0
IMH 0
IMMB 0
IBE 0
IMSS 0
ICUB 0
IMPJ 0
IMFMVDR 0
BIMSA 0
BCA 0
FC 0
ICB 0
BA 0
BAGUR 0
CIIMU 0
CCIB 0
LOCARET 0
ALEB 0
CB 0
CBB 0
CMF 0
FAR 0
FPNOB 0
FPBC 0
AICE 0
MCN 0
R.JUDERIAS 0
AUEB 0
FPISUNYER 0
C.MACBA 0
C.AUDITORI 0
FJMIR 0
Total AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organismes Autònoms Locals

Liquidat 2015 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents Inversions reals

Transferències 
de capital Actius financers

Passius 
financers

IMPD 10.476.709 2.851.118 1.275.296 246 6.341.579 8.470 0 0 0
IMPUQV 15.895.643 2.047.771 1.348.329 0 4.942.596 1.016.947 6.540.000 0 0
IMEB 61.939.898 40.945.923 15.720.288 32.168 4.935.930 305.589 0 0 0
IMI 63.490.074 12.939.957 34.646.141 0 325.629 15.258.347 320.000 0 0
IMU 753.106 497.362 250.072 0 5.672 0 0 0 0
IMH 24.133.395 11.890.261 8.603.060 0 3.556.104 83.970 0 0 0
IMMB 33.831.968 3.681.544 9.015.536 282.156 0 20.852.732 0 0 0
IBE 30.400.672 2.933.760 8.385.708 0 12.476.977 3.873.959 2.730.268 0 0
IMSS 115.863.938 29.559.745 61.739.389 0 24.561.564 3.240 0 0 0
Total OOAALL 356.785.403 107.347.441 140.983.819 314.570 57.146.051 41.403.254 9.590.268 0 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0
IMPUQV 0
IMEB 0
IMI 0
IMU 0
IMH 0
IMMB 0
IBE 0
IMSS 0
Total OOAALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Entitats públiques empresarials

Liquidat 2015 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents Inversions reals

Transferències 
de capital Actius financers

Passius 
financers

ICUB 120.409.458 18.583.385 101.388.613 0 0 437.460 0 0 0
IMPJ 54.272.110 34.666.755 19.240.751 0 0 364.604 0 0 0
IMFMVDR 2.993.735 557.012 1.647.108 0 0 789.615 0 0 0
Total EPEs 177.675.303 53.807.152 122.276.472 0 0 1.591.679 0 0 0
Ajustos i eliminacions
ICUB 0
IMPJ 0
IMFMVDR 0
Total EPEs 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Societats mercantils

Liquidat 2015 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents Inversions reals

Transferències 
de capital Actius financers

Passius 
financers

BIMSA 5.686.875 2.864.160 2.581.756 93.742 0 147.217 0 0 0
BCA 10.582.502 4.252.914 6.244.023 0 0 85.565 0 0 0
FC 5.130.524 1.819.377 3.322.418 0 0 -11.271 0 0 0
ICB 15.346.156 1.252.705 13.793.345 422 0 299.684 0 0 0
BA 36.988.547 17.102.843 18.453.612 150.905 0 1.281.187 0 0 0
BAGUR 11.709.435 5.802.552 5.850.049 0 0 56.834 0 0 0
Total SSMM 85.444.039 33.094.551 50.245.203 245.069 0 1.859.216 0 0 0
Ajustos i eliminacions
BIMSA 0
BCA 0
FC 0
ICB 0
BA 0
BAGUR 0
Total SSMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Liquidat 2015 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents Inversions reals

Transferències 
de capital Actius financers

Passius 
financers

CIIMU 245.465 138.654 93.568 7.243 6.000 0 0 0 0
CCIB 181.386 0 19.493 0 135.000 0 0 0 26.893
LOCALRET 1.370.381 1.057.681 296.565 87 0 16.048 0 0 0
ALEB 2.133.952 569.747 386.473 0 0 1.177.732 0 0 0
CB 3.800.184 641.310 1.849.856 0 393.061 909.009 0 6.948 0
CBB 19.100.769 16.558.840 1.334.776 0 155.120 1.052.033 0 0 0
CMF 4.867.293 1.546.819 2.814.245 0 413.516 92.713 0 0 0
FAR 1.009.221 688.154 316.581 4.486 0 0 0 0 0
FPNOB 8.150.715 863.750 6.796.924 10.828 0 479.213 0 0 0
FPBC 1.116.359 0 1.116.359 0 0 0 0 0 0
AICE 142.584 39.987 102.597 0 0 0 0 0 0
MCN 7.985.452 2.867.105 5.081.952 0 5.403 30.992 0 0 0
R.JUDERIAS 432.070 51.901 380.169 0 0 0 0 0 0
AUEB 1.563.439 969.397 442.545 4.583 0 146.914 0 0 0
FPISUNYER 643.094 373.964 165.296 0 0 103.834 0 0 0
C.MACBA 11.392.860 3.668.559 6.844.827 23.367 6.010 850.097 0 0 0
C.AUDITORI 21.008.176 10.160.063 5.187.397 0 2.052.936 287.780 3.320.000 0 0
FJMIR 802.306 0 346.854 43 0 455.409 0 0 0
FMWC 16.619.375 2.081.933 14.441.382 47.938 0 48.122 0 0 0
Total CC, FF i altres 102.565.081 42.277.864 48.017.859 98.575 3.167.046 5.649.896 3.320.000 6.948 26.893
Ajustos i eliminacions
CIIMU 0
CCIB 0
LOCARET 0
ALEB 0
CB 0
CBB 0
CMF 0
FAR 0
FPNOB 0
FPBC 0
AICE 0
MCN 0
R.JUDERIAS 0
AUEB 0
FPISUNYER 0
C.MACBA 0
C.AUDITORI 0
FJMIR 0
FMWC 0
Total CC, FF i altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Annex 3: Dades corresponents al pressupost prorrogat consolidat de l’exercici 
2016. Ingressos 
 

  
ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRÓRROGA 2015 A 2016

Pròrroga 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.525.967.624 943.767.320 55.749.790 260.080.062 1.051.425.997 42.135.629 100.080 10.000.010 5.000.000 157.708.737 0
Total OOAALL 284.180.925 0 0 32.619.589 245.069.082 1.967.363 0 4.524.881 10 0 0
Total EPE 171.876.906 0 0 13.180.445 151.721.719 1.409.919 0 5.240.773 324.050 0 0
Total SSMM 93.212.122 0 0 8.860.914 78.073.863 1.554.705 0 2.586.336 2.136.304 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 74.331.693 0 0 13.449.820 58.421.788 1.332.101 10 161.661 966.312 1 0
Total Ingressos 3.149.569.271 943.767.320 55.749.790 328.190.830 1.584.712.449 48.399.717 100.090 22.513.661 8.426.676 157.708.738 0
Ajustos i eliminacions
Total AB 321.408 0 0 0 321.408 0 0 0 0 0 0
Total OOAALL 247.550.423 0 0 524.533 243.378.383 0 0 3.647.507 0 0 0
Total EPE 156.814.168 0 0 138.548 151.434.847 0 0 5.240.773 0 0 0
Total SSMM 65.352.117 0 0 0 65.352.117 0 0 0 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 39.509.145 0 0 0 39.509.145 0 0 0 0 0 0
Total Ajustos i eliminacions 509.547.261 0 0 663.081 499.995.900 0 0 8.888.280 0 0 0
Pressupost consolidat 2.640.022.010 943.767.320 55.749.790 327.527.749 1.084.716.549 48.399.717 100.090 13.625.381 8.426.676 157.708.738 0

Ajuntament de Barcelona

Pròrroga 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.525.967.624 943.767.320 55.749.790 260.080.062 1.051.425.997 42.135.629 100.080 10.000.010 5.000.000 157.708.737
Total AB 2.525.967.624 943.767.320 55.749.790 260.080.062 1.051.425.997 42.135.629 100.080 10.000.010 5.000.000 157.708.737 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0
IMPUQV 0
IMEB 0
IMI 14.000 14.000
IMU 0
IMH 0
IMMB 0
IBE 0
IMSS 0
ICUB 0
IMPJ 0
IMFMVDR 0
BIMSA 0
BCA 0
FCV 0
ICB 0
BA 0
BAGUR 0
CIIMU 0
CCIDB 0
AEUB 0
ALEB 0
CB 234.585 234.585
CBB 72.823 72.823
CMF 0
FAR 0
LOCALRET 0
FPNOB 0
FPBC 0
R.JUDERIAS 0
MCNB 0
AICE 0
FPISUNYER 0
C.MACBA 0
C.AUDITORI 0
FBMWCB 0
FJMR
Total OOAALL 321.408 0 0 0 321.408 0 0 0 0 0 0

Organismes Autònoms Locals

Pròrroga 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

IMPD 9.469.206 20 9.469.166 10 10
IMPUQV 14.191.290 2.015.010 8.527.767 1.000 3.647.513
IMEB 60.198.460 17.094.598 43.098.862 5.000
IMI 37.160.389 758.065 36.402.324
IMU 858.859 12 858.841 6
IMH 24.618.456 29.600 24.587.856 1.000
IMMB 15.039.248 11.928.784 2.233.090 6 877.368
IBE 24.945.017 328.500 22.666.517 1.950.000
IMSS 97.700.000 465.000 97.224.659 10.341
Total OOAALL 284.180.925 0 0 32.619.589 245.069.082 1.967.363 0 4.524.881 10 0 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 8.709.081 8.709.081
IMPUQV 11.360.654 7.713.147 3.647.507
IMEB 43.098.862 43.098.862
IMI 36.914.154 524.533 36.389.621,04
IMU 858.841 858.841
IMH 24.587.856 24.587.856
IMMB 2.215.090 2.215.090
IBE 22.591.226 22.591.226
IMSS 97.214.659 97.214.659
Total OOAALL 247.550.423 0 0 524.533 243.378.383 0 0 3.647.507 0 0 0
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Entitats públiques empresarials

Pròrroga 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

ICUB 115.564.478 7.166.112 103.072.593 5.240.773 85.000
IMPJ 54.506.518 5.305.371 47.794.228 1.406.919
IMFMVDR 1.805.910 708.962 854.898 3.000 239.050
Total EPEs 171.876.906 0 0 13.180.445 151.721.719 1.409.919 0 5.240.773 324.050 0 0
Ajustos i eliminacions
ICUB 108.274.718 10.852 103.023.093 5.240.773
IMPJ 47.921.924 127.696 47.794.228
IMFMVDR 617.526 617.526
Total EPEs 156.814.168 0 0 138.548 151.434.847 0 0 5.240.773 0 0 0

Societats mercantils

Pròrroga 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

BIMSA 6.095.006 3.367.616 2.726.590 800
BCA 10.067.000 1.506.000 8.561.000
FCV 4.081.950 798.000 2.533.750 750.200
ICB 18.342.555 883.555 17.159.000 300.000
BA 43.362.262 1.515.743 37.250.174 173.705 2.286.336 2.136.304
BAGUR 11.263.349 790.000 9.843.349 630.000
Total SSMM 93.212.122 0 0 8.860.914 78.073.863 1.554.705 0 2.586.336 2.136.304 0 0
Ajustos i eliminacions
BIMSA 2.726.590 2.726.590
BCA 8.561.000 8.561.000
FCV 2.530.760 2.530.760
ICB 17.159.000 17.159.000
BA 29.531.289 29.531.289
BAGUR 4.843.478 4.843.478
Total SSMM 65.352.117 0 0 0 65.352.117 0 0 0 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Pròrroga 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

CIIMU 278.558 278.552 6
CCIDB 181.504 181.501 2 1
AEUB 1.455.270 654.295 800.925 50
ALEB 1.038.973 20 1.038.903 10 10 30
CB 2.502.790 3.504 2.093.271 386.001 12 20.001 1
CBB 18.360.294 81.890 18.276.384 2.010 10
CMF 4.432.892 680.340 3.682.552 70.000
FAR 1.070.000 72.521 605.479 392.000
LOCALRET 1.611.720 437.855 1.173.815 50
FPNOB 1.255.863 228.000 81.552 946.311
FPBC 513.600 513.000 600
R.JUDERIAS 362.000 362.000
MCNB 8.171.558 265.295 7.906.260 2 1
AICE 276.100 191.000 83.200 1.900
FPISUNYER 563.330 53.260 485.800 24.270
C.MACBA 10.578.241 1.923.787 8.138.647 354.200 161.607
C.AUDITORI 21.147.000 7.983.053 13.062.947 101.000
FBMWCF 0
FJMR 532.000 532.000
Total CC, FF i altres 74.331.693 0 0 13.449.820 58.421.788 1.332.101 10 161.661 966.312 1 0
Ajustos i eliminacions
CIIMU 262.477 262.477
CCIDB 89.455 89.455
AEUB 155.102 155.102
ALEB 1.008.512 1.008.512
CB 1.520.088 1.520.088
CBB 12.371.835 12.371.835
CMF 2.230.648 2.230.648
FAR 379.379 379.379
LOCALRET 189.720 189.720
FPNOB 0
FPBC 0
R.JUDERIAS 0
MCNB 7.893.258 7.893.258
AICE 83.200 83.200
FPISUNYER 217.000 217.000
C.MACBA 4.287.812 4.287.812
C.AUDITORI 8.288.393 8.288.393
FBMWCB 0
FJMR 532.266 532.266
Total CC, FF i altres 39.509.145 0 0 0 39.509.145 0 0 0 0 0 0
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Annex 3: Dades corresponents al pressupost prorrogat consolidat de l’exercici 
2016. Despeses 
 

  ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRÒRROGA 2015 A 2016

Pròrroga 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

AB 2.455.934.232 355.786.464 602.409.335 34.707.752 994.650.767 6.477.737 267.219.358 15.552.539 21.421.544 157.708.737
Total OOAALL 284.180.925 106.371.631 126.621.571 39.420 43.202.327 0 4.298.460 3.647.507 10 0
Total EPE 171.876.907 55.354.655 56.838.395 190 53.032.989 0 1.345.000 5.240.773 64.905 0
Total SSMM 93.334.400 34.855.159 53.149.591 375.930 0 0 2.046.019 0 2.907.701 0
Total Consorcis, fundacions i altres 74.331.690 41.533.503 30.543.620 18.465 774.595 147.443 1.230.644 23 56.502 26.895
Total Despeses 3.079.658.155 593.901.412 869.562.511 35.141.757 1.091.660.677 6.625.180 276.139.481 24.440.842 24.450.662 157.735.632
Ajustos i eliminacions
Total AB 468.939.209 0 0 0 460.050.929 0 0 8.888.280 0 0
Total OOAALL 3.771.071 0 87.419 0 3.683.652 0 0 0 0 0
Total EPE 36.135.108 0 530.896 0 35.604.212 0 0 0 0 0
Total SSMM 74.160 0 74.160 0 0 0 0 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 627.713 0 174.330 0 453.383 0 0 0 0 0
Total Ajustos i eliminacions 509.547.261 0 866.805 0 499.792.176 0 0 8.888.280 0 0
Pressupost consolidat 2.570.110.894 593.901.412 868.695.706 35.141.757 591.868.502 6.625.180 276.139.481 15.552.562 24.450.662 157.735.632

Ajuntament de Barcelona                        

Pròrroga 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

AB 2.455.934.232 355.786.464 602.409.335 34.707.752 994.650.767 6.477.737 267.219.358 15.552.539 21.421.544 157.708.737
Total AB 2.455.934.232 355.786.464 602.409.335 34.707.752 994.650.767 6.477.737 267.219.358 15.552.539 21.421.544 157.708.737
Ajustos i eliminacions
IMPD 8.663.078 8.663.078
IMPUQV 11.360.654 7.713.147 3.647.507
IMEB 43.098.862 43.098.862
IMI 32.481.396 32.481.396
IMU 858.841 858.841
IMH 24.587.856 24.587.856
IMMB 2.215.090 2.215.090
IBE 22.591.226 22.591.226
IMSS 97.214.659 97.214.659
ICUB 108.263.866 103.023.093 5.240.773
IMPJ 47.794.228 47.794.228
IMFMVDR 617.526 617.526
BIMSA 2.726.590 2.726.590
BCA 8.561.000 8.561.000
FCV 2.530.760 2.530.760
ICB 17.159.000 17.159.000
BA 29.531.289 29.531.289
BAGUR 4.843.478 4.843.478
CIIMU 262.477 262.477
CCIDB 85.332 85.332
AEUB 155.102 155.102
ALEB 1.008.512 1.008.512
CB 1.459.088 1.459.088
CBB 0
MCNB 0
CMF 0
R.JUDERÍAS 0
FAR 379.379 379.379
LOCALRET 189.720 189.720
FPNOB 0
FPBC 0
AICE 83.200 83.200
FPISUNYER 217.000 217.000
C.MACBA 0
C.AUDITORI 0
FBMWCB 0
FJMR 0
Total OOAALL 468.722.209 0 0 0 460.050.929 0 0 8.888.280 0 0

Organismes Autònoms Locals

Pròrroga 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

IMPD 9.469.206 2.780.182 971.102 620 5.699.292 18.000 10
IMPUQV 14.191.290 2.194.552 1.275.000 5.074.231 2.000.000 3.647.507
IMEB 60.198.460 40.160.760 16.303.279 38.800 3.260.334 435.287
IMI 37.160.389 12.840.971 24.006.018 313.400
IMU 858.859 553.127 298.050 6.676 1.006
IMH 24.618.456 11.787.390 9.257.066 3.574.000
IMMB 15.039.248 3.909.599 9.038.112 287.370 1.804.167
IBE 24.945.017 2.945.050 6.992.943 14.987.024 20.000
IMSS 97.700.000 29.200.000 58.480.000 10.000.000 20.000
Total OOAALL 284.180.925 106.371.631 126.621.571 39.420 43.202.327 0 4.298.460 3.647.507 10 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0
IMPUQV 20.000 20.000
IMEB 64.000 64.000
IMI 14.000 14.000
IMU 3.626 3.626
IMH 3.540.000 3.540.000
IMMB 19.793 19.793
IBE 9.652 9.652
IMSS 100.000 100.000
Total OOAALL 3.771.071 0 87.419 0 3.683.652 0 0 0 0
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Entitats públiques empresarials

Pròrroga 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferèncie
s corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

ICUB 115.564.477 19.200.000 37.710.715 53.007.989 405.000 5.240.773
IMPJ 54.506.519 35.580.744 18.240.680 190 620.000 64.905
IMFMVDR 1.805.911 573.911 887.000 25.000 320.000
Total EPEs 171.876.907 55.354.655 56.838.395 190 53.032.989 0 1.345.000 5.240.773 64.905 0
Ajustos i eliminacions
ICUB 35.685.366 81.154 35.604.212
IMPJ 449.742 449.742
IMFMVDR 0
Total EPEs 36.135.108 0 530.896 0 35.604.212 0 0 0 0 0

Societats mercantils

Pròrroga 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferèncie
s corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

BIMSA 6.095.006 2.977.285 2.870.490 74.433 172.798
BCA 10.067.000 4.237.000 5.810.000 20.000
FCV 4.278.674 1.838.828 2.398.425 26.518 14.903
ICB 18.342.555 1.356.704 13.985.851 300.000 2.700.000
BA 43.287.816 18.730.342 22.566.476 375.930 1.615.068
BAGUR 11.263.349 5.715.000 5.518.349 30.000
Total SSMM 93.334.400 34.855.159 53.149.591 375.930 0 0 2.046.019 0 2.907.701 0
Ajustos i eliminacions
BIMSA 9.590 9.590
BCA 0
FCV 31.988 31.988
ICB 4.818 4.818
BA 0
BAGUR 27.764 27.764
Total SSMM 74.160 0 74.160 0 0 0 0 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Pròrroga 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferèncie
s corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

CIIMU 278.558 134.811 128.647 100 12.000 3.000
CCIDB 181.504 6 15.592 2 139.001 8 1 26.894
AEUB 1.455.269 1.077.591 335.678 2.000 15.000 25.000
ALEB 1.038.973 710.418 328.475 10 20 40 10
CB 2.502.790 803.643 1.265.282 3 399.836 14.021 2 20.002 1
CBB 18.360.294 16.319.567 1.349.698 170.824 520.195 10
MCNB 8.171.558 3.132.231 5.007.414 31.903 10
CMF 4.432.892 1.488.853 2.844.039 100.000
R.JUDERÍAS 362.000 82.950 279.050
FAR 1.070.000 711.235 352.765 6.000
LOCALRET 1.611.719 1.135.001 309.574 100 147.443 19.601
FPNOB 1.255.862 510.123 658.578 87.161
FPBC 513.600 513.600
AICE 276.100 39.734 235.866 500
FPISUNYER 563.330 383.874 143.206 250 36.000
C.MACBA 10.578.241 3.866.146 6.535.476 9.000 6.011 161.608
C.AUDITORI 21.147.000 11.137.320 9.708.680 1.000 300.000
FBMWCF 0
FJMR 532.000 532.000
Total CC, FF i altres 74.331.690 41.533.503 30.543.620 18.465 774.595 147.443 1.230.644 23 56.502 26.895
Ajustos i eliminacions
CIIMU 0
CCIDB 61.000 61.000
AEUB 5.632 5.632
ALEB 2.741 2.741
CB 369.686 130.978 238.708
CBB 153.675 153.675
MCNB 23.275 23.275
CMF 11.704 11.704
R.JUDERÍAS 0
FAR 0
LOCALRET 0
FPNOB 0
FPBC 0
AICE 0
FPISUNYER 0
C.MACBA 0
C.AUDITORI 0
FBMWCB 0
FJMR 0
Total CC, FF i altres 627.713 0 174.330 0 453.383 0 0 0 0 0
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Annex 4: Dades corresponents a la projecció de la liquidació consolidada de 
l’exercici 2016. Ingressos 

 
  

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PROJECCIÓ LIQUIDACIÓ 2016

Projecció Liquidació 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.569.905.729 1.001.012.570 55.479.613 253.578.959 1.024.974.034 43.113.467 4.500.080 20.697.006 5.000.000 161.550.000 0
Total OOAALL 329.500.050 0 0 32.982.083 286.963.064 2.112.028 0 7.442.865 10 0 0
Total EPE 175.475.827 0 0 12.940.178 154.703.155 1.855.674 0 5.536.344 440.476 0 0
Total SSMM 96.856.239 0 0 8.847.934 82.644.167 1.939.422 0 2.578.551 846.165 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 74.331.693 0 0 13.449.820 58.421.788 1.332.101 10 161.661 966.312 1 0
Total Ingressos 3.246.069.538 1.001.012.570 55.479.613 321.798.973 1.607.706.208 50.352.693 4.500.090 36.416.427 7.252.963 161.550.001 0
Ajustos i eliminacions

Total AB 313.408 0 0 0 313.408 0 0 0 0 0 0
Total OOAALL 291.173.842 0 0 147.830 285.210.521 0 0 5.815.491 0 0 0
Total EPE 160.027.181 0 0 127.696 154.363.141 0 0 5.536.344 0 0 0
Total SSMM 70.994.933 0 0 0 69.811.411 883.522 0 300.000 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 39.509.145 0 0 0 39.509.145 0 0 0 0 0 0
Total Ajustos i eliminacions 562.018.510 0 0 275.526 549.207.626 883.522 0 11.651.835 0 0 0
Pressupost consolidat 2.684.051.028 1.001.012.570 55.479.613 321.523.447 1.058.498.582 49.469.171 4.500.090 24.764.592 7.252.963 161.550.001 0

-134.249.713

Ajuntament de Barcelona

Projecció Liquidació 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.569.905.729 1.001.012.570 55.479.613 253.578.959 1.024.974.034 43.113.467 4.500.080 20.697.006 5.000.000 161.550.000
Total AB 2.569.905.729 1.001.012.570 55.479.613 253.578.959 1.024.974.034 43.113.467 4.500.080 20.697.006 5.000.000 161.550.000 0
Ajustos i eliminacions

IMPD 0
IMPUQV 0
IMEB 0
IMI 6.000 6.000
IMU 0
IMH 0
IMMB 0
IBE 0
IMSS 0
ICUB 0
IMPJ 0
IMFMVDR 0
BIMSA 0
FCV 0
ICB 0
BA 0
BAGUR 0
BCSA 0
CIIMU 0
CCIDB 0
AEUB 0
ALEB 0
CB 234.585 234.585
CBB 72.823 72.823
CMF 0
FAR 0
LOCALRET 0
FPNOB 0
FPBC 0
R.JUDERIAS 0
FCP 0
MCNB 0
AICE 0
MACBA 0
CAIO 0
FBMWCB 0
FJMR 0
Total AB 313.408 0 0 0 313.408 0 0 0 0 0 0

Organismes Autònoms Locals

Projecció Liquidació 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

IMPD 11.124.703 20 11.124.663 10 10
IMPUQV 16.359.280 2.015.010 8.527.767 1.006 5.815.497
IMEB 62.718.482 16.723.534 45.989.948 5.000
IMI 46.378.685 851.062 45.527.623
IMU 858.859 12 858.841 6
IMH 25.141.429 45.600 25.094.829 1.000
IMMB 16.008.321 12.438.345 1.942.602 6 1.627.368
IBE 25.610.291 328.500 23.206.791 2.075.000
IMSS 125.300.000 580.000 124.690.000 30.000
Total OOAALL 329.500.050 0 0 32.982.083 286.963.064 2.112.028 0 7.442.865 10 0 0
Ajustos i eliminacions

IMPD 10.394.578 10.394.578
IMPUQV 13.528.638 7.713.147 5.815.491
IMEB 45.989.948 45.989.948
IMI 45.660.419 147.830 45.512.589
IMU 858.841 858.841
IMH 25.094.829 25.094.829
IMMB 1.915.090 1.915.090
IBE 23.131.500 23.131.500
IMSS 124.600.000 124.600.000
Total OOAALL 291.173.842 0 0 147.830 285.210.521 0 0 5.815.491 0 0 0
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Entitats públiques empresarials

Projecció Liquidació 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

ICUB 118.740.910 6.796.423 105.982.029 5.536.344 426.114
IMPJ 55.068.765 5.407.501 47.794.228 1.852.674 14.362
IMFMVDR 1.666.152 736.254 926.898 3.000
Total EPEs 175.475.827 0 0 12.940.178 154.703.155 1.855.674 0 5.536.344 440.476 0 0
Ajustos i eliminacions

ICUB 111.487.731 105.951.387 5.536.344
IMPJ 47.921.924 127.696 47.794.228
IMFMVDR 617.526 617.526
Total EPEs 160.027.181 0 0 127.696 154.363.141 0 0 5.536.344 0 0 0

Societats mercantils

Projecció Liquidació 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

BIMSA 6.438.623 3.436.201 2.726.590 263.000 12.832
FCV 4.434.111 647.609 2.886.302 900.200
ICB 17.804.685 1.001.600 15.669.752 300.000 833.333
BA 47.252.471 1.298.524 43.504.174 171.222 2.278.551
BAGUR 13.341.349 750.000 11.986.349 605.000
BCSA 7.585.000 1.714.000 5.871.000
Total SSMM 96.856.239 0 0 8.847.934 82.644.167 1.939.422 0 2.578.551 846.165 0 0
Ajustos i eliminacions

BIMSA 2.726.590 2.726.590
FCV 3.739.824 2.856.302 883.522
ICB 15.969.752 15.669.752 300.000
BA 35.701.289 35.701.289
BAGUR 6.986.478 6.986.478
BCSA 5.871.000 5.871.000
Total SSMM 70.994.933 0 0 0 69.811.411 883.522 0 300.000 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Projecció Liquidació 2016 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

CIIMU 278.558 278.552 6
CCIDB 181.504 181.501 2 1
AEUB 1.455.270 654.295 800.925 50
ALEB 1.038.973 20 1.038.903 10 10 30
CB 2.502.790 3.504 2.093.271 386.001 12 20.001 1
CBB 18.360.294 81.890 18.276.384 2.010 10
CMF 4.432.892 680.340 3.682.552 70.000
FAR 1.070.000 72.521 605.479 392.000
LOCALRET 1.611.720 437.855 1.173.815 50
FPNOB 1.255.863 228.000 81.552 946.311
FPBC 513.600 513.000 600
R.JUDERIAS 362.000 362.000
FPiS 563.330 53.260 485.800 24.270
MACBA 10.578.241 1.923.787 8.138.647 354.200 161.607
CAIO 21.147.000 7.983.053 13.062.947 101.000
FMIR 532.000 532.000
FBMWCF 0
MCNB 8.171.558 265.295 7.906.260 2 1
AICE 276.100 191.000 83.200 1.900
Total CC, FF i altres 74.331.693 0 0 13.449.820 58.421.788 1.332.101 10 161.661 966.312 1 0
Ajustos i eliminacions

CIIMU 262.477 262.477
CCIDB 89.455 89.455
AEUB 155.102 155.102
ALEB 1.008.512 1.008.512
CB 1.520.088 1.520.088
CBB 12.371.835 12.371.835
CMF 2.230.648 2.230.648
FAR 379.379 379.379
LOCALRET 189.720 189.720
FPNOB 0
FPBC 0
R.JUDERIAS 0
FPiS 217.000 217.000
MACBA 4.287.812 4.287.812
CAIO 8.288.393 8.288.393
FMIR 532.266 532.266
FBMWCF 0
MCNB 7.893.258 7.893.258
AICE 83.200 83.200
Total CC, FF i altres 39.509.145 0 0 0 39.509.145 0 0 0 0 0 0
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Annex 4: Dades corresponents a la projecció de la liquidació consolidada de 
l’exercici 2016. Despeses 

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PROJECCIÓ LIQUIDACIÓ 2016

Projecció Liquidació 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
Contigència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

AB 2.704.155.446 439.670.269 616.702.744 24.851.374 1.043.079.379 3.550.000 352.969.124 41.297.689 24.326.131 157.708.737
Total OOAALL 329.500.049 109.907.818 156.187.743 39.420 51.660.390 0 5.489.177 6.215.491 10 0
Total EPE 175.475.827 55.292.434 59.931.267 174 53.696.223 0 971.254 5.536.344 48.131 0
Total SSMM 96.856.239 42.852.713 51.650.229 295.981 0 0 1.944.607 0 112.709 0
Total Consorcis, fundacions i altre 74.331.690 41.533.503 30.543.620 18.465 774.595 147.443 1.230.644 23 56.502 26.895
Total Despeses 3.380.319.251 689.256.736 915.015.603 25.205.414 1.149.210.587 3.697.443 362.604.806 53.049.547 24.543.483 157.735.632
Ajustos i eliminacions
Total AB 521.966.129 0 0 0 510.314.294 0 0 11.651.835 0 0
Total OOAALL 3.672.759 0 23.419 0 3.649.340 0 0 0 0 0
Total EPE 35.675.512 0 71.300 0 35.604.212 0 0 0 0 0
Total SSMM 76.396 0 76.396 0 0 0 0 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altre 627.713 0 174.330 0 453.383 0 0 0 0 0
Total Ajustos i eliminacions 562.018.510 0 345.445 0 550.021.229 0 0 11.651.835 0 0
Pressupost consolidat 2.818.300.741 689.256.736 914.670.158 25.205.414 599.189.357 3.697.443 362.604.806 41.397.712 24.543.483 157.735.632
Checking eliminacions -138.784.805
Checking equilibri pressup. -187.909.413
Ajuntament de Barcelona

Projecció Liquidació 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
Contigència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

AB 2.704.155.446 439.670.269 616.702.744 24.851.374 1.043.079.379 3.550.000 352.969.124 41.297.689 24.326.131 157.708.737
Total AB 2.704.155.446 439.670.269 616.702.744 24.851.374 1.043.079.379 3.550.000 352.969.124 41.297.689 24.326.131 157.708.737
Ajustos i eliminacions
IMPD 10.318.078 10.318.078
IMPUQV 13.528.638 7.713.147 5.815.491
IMEB 45.989.948 45.989.948
IMI 41.805.830 41.805.830
IMU 858.841 858.841
IMH 25.094.829 25.094.829
IMMB 1.915.090 1.915.090
IBE 23.131.500 23.131.500
IMSS 124.600.000 124.600.000
ICUB 111.476.879 105.940.535 5.536.344
IMPJ 47.794.228 47.794.228
IMFMVDR 617.526 617.526
BIMSA 2.726.590 2.726.590
FCV 3.739.824 3.739.824
ICB 15.969.752 15.669.752 300.000
BA 35.701.289 35.701.289
BAGUR 6.986.478 6.986.478
BCSA 5.871.000 5.871.000
CIIMU 262.477 262.477
CCIDB 85.332 85.332
AEUB 155.102 155.102
ALEB 1.008.512 1.008.512
CB 1.459.088 1.459.088
CBB 0
CMF 0
FAR 379.379 379.379
LOCALRET 189.720 189.720
FPNOB 0
FPBC 0
MCNB 0
R.JUDERIAS 0
FCP 217.000 217.000
AICE 83.200 83.200
MACBA 0
CAIO 0
FBMWCB 0
FJMR 0
Total AB 521.966.129 0 0 0 510.314.294 0 11.651.835 0 0

Organismes Autònoms Locals

Projecció Liquidació 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

IMPD 11.124.703 3.155.424 2.075.069 620 5.808.580 85.000 10
IMPUQV 16.359.280 2.220.552 1.250.000 5.048.237 2.025.000 5.815.491
IMEB 62.718.482 41.352.287 17.458.920 38.800 3.233.188 635.287
IMI 46.378.685 13.264.367 32.728.928 385.390
IMU 858.859 553.127 298.050 6.676 1.006
IMH 25.141.429 12.363.093 9.328.336 3.450.000
IMMB 16.008.321 3.918.150 9.099.917 287.370 2.702.884
IBE 25.610.290 2.980.818 8.568.523 13.640.949 20.000 400.000
IMSS 125.300.000 30.100.000 75.380.000 19.800.000 20.000
Total OOAALL 329.500.049 109.907.818 156.187.743 39.420 51.660.390 5.489.177 6.215.491 10 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0
IMPUQV 20.000 20.000
IMEB 195.640 195.640
IMI 6.000 6.000
IMU 3.626 3.626
IMH 3.418.000 3.418.000
IMMB 19.793 19.793
IBE 9.700 9.700
IMSS 0
Total OOAALL 3.672.759 0 23.419 0 3.649.340 0 0 0 0
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Entitats públiques empresarials

Projecció Liquidació 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

ICUB 118.740.910 19.200.000 39.968.343 53.681.223 355.000 5.536.344
IMPJ 55.068.765 35.518.523 18.933.814 174 616.254
IMFMVDR 1.666.152 573.911 1.029.110 15.000 48.131
Total EPEs 175.475.827 55.292.434 59.931.267 174 53.696.223 971.254 5.536.344 48.131 0
Ajustos i eliminacions
ICUB 35.629.012 24.800 35.604.212
IMPJ 46.500 46.500
IMFMVDR 0
Total EPEs 35.675.512 0 71.300 0 35.604.212 0 0 0 0

Societats mercantils

Projecció Liquidació 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

BIMSA 6.438.623 3.007.057 3.166.566 65.000 200.000
FCV 4.434.111 1.769.963 2.603.599 1.840 58.709
ICB 17.804.685 1.275.000 15.229.685 1.300.000
BA 47.252.471 26.664.693 19.944.030 230.981 412.767
BAGUR 13.341.349 5.786.000 7.525.349 30.000
BCSA 7.585.000 4.350.000 3.181.000 54.000
Total SSMM 96.856.239 42.852.713 51.650.229 295.981 0 1.944.607 0 112.709 0
Ajustos i eliminacions
BIMSA 9.590 9.590
FCV 31.988 31.988
ICB 4.818 4.818
BA 0
BAGUR 30.000 30.000
BCSA 0
Total SSMM 76.396 0 76.396 0 0 0 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Projecció Liquidació 2016 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 
financeres

Transferències 
corrents

Fons de 
contingència

Inversions 
reals

Transferèncie
s de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

CIIMU 278.558 134.811 128.647 100 12.000 3.000
CCIDB 181.504 6 15.592 2 139.001 8 1 26.894
AEUB 1.455.269 1.077.591 335.678 2.000 15.000 25.000
ALEB 1.038.973 710.418 328.475 10 20 40 10
CB 2.502.790 803.643 1.265.282 3 399.836 14.021 2 20.002 1
CBB 18.360.294 16.319.567 1.349.698 170.824 520.195 10
CMF 4.432.892 1.488.853 2.844.039 100.000
FAR 1.070.000 711.235 352.765 6.000
LOCALRET 1.611.719 1.135.001 309.574 100 147.443 19.601
FPNOB 1.255.862 510.123 658.578 87.161
FPBC 513.600 513.600
MCNB 8.171.558 3.132.231 5.007.414 31.903 10
R.JUDERIAS 362.000 82.950 279.050
FCPiS 563.330 383.874 143.206 250 36.000
MACBA 10.578.241 3.866.146 6.535.476 9.000 6.011 161.608
CAIO 21.147.000 11.137.320 9.708.680 1.000 300.000
FMIR 532.000 532.000
FBMWCF 0
AICE 276.100 39.734 235.866 500
Total CC, FF i altres 74.331.690 41.533.503 30.543.620 18.465 774.595 147.443 1.230.644 23 56.502 26.895
Ajustos i eliminacions
CIIMU 0
CCIDB 61.000 61.000
AEUB 5.632 5.632
ALEB 2.741 2.741
CB 369.686 130.978 238.708
CBB 153.675 153.675
CMF 11.704 11.704
FAR 0
LOCALRET 0
FPNOB 0
FPBC 0
MCNB 23.275 23.275
R.JUDERIAS 0
FCPiS 0
MACBA 0
CAIO 0
FMIR 0
FBMWCF 0
AICE 0
Total CC, FF i altres 627.713 0 174.330 0 453.383 0 0 0 0
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Annex 5. Dades corresponents a la previsió de pressupost consolidat de l’exercici 
2017. Ingressos 
 

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST PREVIST 2017

Pressupost previst 2017 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.609.502.000 1.019.820.000 58.390.000 256.622.000 1.083.865.000 43.630.000 4.500.000 10.000.000 5.000.000 127.675.000 0
Total OOAALL 329.921.179 0 0 33.377.868 286.963.064 2.137.372 0 7.442.865 10 0 0
Total EPE 175.653.377 0 0 13.095.460 154.703.155 1.877.942 0 5.536.344 440.476 0 0
Total SSMM 96.985.687 0 0 8.954.109 82.644.167 1.962.695 0 2.578.551 846.165 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 74.509.076 0 0 13.611.218 58.421.788 1.348.086 10 161.661 966.312 1 0
Total Ingressos 3.286.571.320 1.019.820.000 58.390.000 325.660.655 1.666.597.174 50.956.096 4.500.010 25.719.421 7.252.963 127.675.001 0
Ajustos i eliminacions
Total AB 313.408 0 0 0 313.408 0 0 0 0 0 0
Total OOAALL 291.175.616 0 0 149.604 285.210.521 0 0 5.815.491 0 0 0
Total EPE 160.028.713 0 0 129.228 154.363.141 0 0 5.536.344 0 0 0
Total SSMM 71.005.535 0 0 0 69.811.411 894.124 0 300.000 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 39.509.145 0 0 0 39.509.145 0 0 0 0 0 0
Total Ajustos i eliminacions 562.032.418 0 0 278.832 549.207.626 894.124 0 11.651.835 0 0 0
Pressupost consolidat 2.724.538.902 1.019.820.000 58.390.000 325.381.823 1.117.389.548 50.061.971 4.500.010 14.067.586 7.252.963 127.675.001 0

-93.761.840

Ajuntament de Barcelona

Pressupost previst 2017 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

AB 2.609.502.000 1.019.820.000 58.390.000 256.622.000 1.083.865.000 43.630.000 4.500.000 10.000.000 5.000.000 127.675.000
Total AB 2.609.502.000 1.019.820.000 58.390.000 256.622.000 1.083.865.000 43.630.000 4.500.000 10.000.000 5.000.000 127.675.000 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUQV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMI 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0
IMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMFMVDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIIMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCIDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB 234.585 0 0 0 234.585 0 0 0 0 0
CBB 72.823 0 0 0 72.823 0 0 0 0 0
CMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOCALRET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPNOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.JUDERIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FBMWCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FJMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AB 313.408 0 0 0 313.408 0 0 0 0 0 0

Organismes Autònoms Locals

Pressupost previst 2017 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

IMPD 11.124.703 0 0 20 11.124.663 10 0 0 10 0
IMPUQV 16.383.472 0 0 2.039.190 8.527.767 1.018 0 5.815.497 0 0
IMEB 62.919.224 0 0 16.924.216 45.989.948 5.060 0 0 0 0
IMI 46.388.898 0 0 861.275 45.527.623 0 0 0 0 0
IMU 858.859 0 0 12 858.841 6 0 0 0 0
IMH 25.141.988 0 0 46.147 25.094.829 1.012 0 0 0 0
IMMB 16.157.581 0 0 12.587.605 1.942.602 6 0 1.627.368 0 0
IBE 25.639.133 0 0 332.442 23.206.791 2.099.900 0 0 0 0
IMSS 125.307.320 0 0 586.960 124.690.000 30.360 0 0 0 0
Total OOAALL 329.921.179 0 0 33.377.868 286.963.064 2.137.372 0 7.442.865 10 0 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 10.394.578 0 0 0 10.394.578 0 0 0 0 0
IMPUQV 13.528.638 0 0 0 7.713.147 0 0 5.815.491 0 0
IMEB 45.989.948 0 0 0 45.989.948 0 0 0 0 0
IMI 45.662.193 0 0 149.604 45.512.589 0 0 0 0 0
IMU 858.841 0 0 0 858.841 0 0 0 0 0
IMH 25.094.829 0 0 0 25.094.829 0 0 0 0 0
IMMB 1.915.090 0 0 0 1.915.090 0 0 0 0 0
IBE 23.131.500 0 0 0 23.131.500 0 0 0 0 0
IMSS 124.600.000 0 0 0 124.600.000 0 0 0 0 0
Total OOAALL 291.175.616 0 0 149.604 285.210.521 0 0 5.815.491 0 0 0
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Entitats públiques empresarials

Pressupost previst 2017 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

ICUB 118.822.467 0 0 6.877.980 105.982.029 0 0 5.536.344 426.114 0
IMPJ 55.155.887 0 0 5.472.391 47.794.228 1.874.906 0 0 14.362 0
IMFMVDR 1.675.023 0 0 745.089 926.898 3.036 0 0 0 0
Total EPEs 175.653.377 0 0 13.095.460 154.703.155 1.877.942 0 5.536.344 440.476 0 0
Ajustos i eliminacions
ICUB 111.487.731 0 0 0 105.951.387 0 0 5.536.344 0 0
IMPJ 47.923.456 0 0 129.228 47.794.228 0 0 0 0 0
IMFMVDR 617.526 0 0 0 617.526 0 0 0 0 0
Total EPEs 160.028.713 0 0 129.228 154.363.141 0 0 5.536.344 0 0 0

Societats mercantils

Pressupost previst 2017 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

BIMSA 6.483.013 0 0 3.477.435 2.726.590 266.156 0 0 12.832 0
FCV 4.452.685 0 0 655.380 2.886.302 911.002 0 0 0 0
ICB 17.816.704 0 0 1.013.619 15.669.752 0 0 300.000 833.333 0
BA 47.270.108 0 0 1.314.106 43.504.174 173.277 0 2.278.551 0 0
BAGUR 13.357.609 0 0 759.000 11.986.349 612.260 0 0 0 0
BCSA 7.605.568 0 0 1.734.568 5.871.000 0 0 0 0 0
Total SSMM 96.985.687 0 0 8.954.109 82.644.167 1.962.695 0 2.578.551 846.165 0 0
Ajustos i eliminacions
BIMSA 2.726.590 0 0 0 2.726.590 0 0 0 0 0
FCV 3.750.426 0 0 0 2.856.302 894.124 0 0 0 0
ICB 15.969.752 0 0 0 15.669.752 0 0 300.000 0 0
BA 35.701.289 0 0 0 35.701.289 0 0 0 0 0
BAGUR 6.986.478 0 0 0 6.986.478 0 0 0 0 0
BCSA 5.871.000 0 0 0 5.871.000 0 0 0 0 0
Total SSMM 71.005.535 0 0 0 69.811.411 894.124 0 300.000 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Pressupost previst 2017 Total
Impostos 
directes

Impostos 
indirectes

Taxes i altres 
ingressos

Transferències 
corrents

Ingressos 
patrimonials

Venda 
d'inversions 

Transferències 
de capital

Actius 
financers

Passius 
financers

Contribucions 
especials i 

quotes 
d'urbanització

CIIMU 278.558 0 0 0 278.552 6 0 0 0 0
CCIDB 181.504 0 0 0 181.501 2 0 1 0 0
AEUB 1.463.122 0 0 662.147 800.925 51 0 0 0 0
ALEB 1.038.973 0 0 20 1.038.903 10 10 30 0 0
CB 2.507.464 0 0 3.546 2.093.271 390.633 0 12 20.001 1
CBB 18.361.301 0 0 82.873 18.276.384 2.034 0 10 0 0
CMF 4.441.896 0 0 688.504 3.682.552 70.840 0 0 0 0
FAR 1.075.574 0 0 73.391 605.479 396.704 0 0 0 0
LOCALRET 1.616.975 0 0 443.109 1.173.815 51 0 0 0 0
FPNOB 1.258.599 0 0 230.736 81.552 0 0 0 946.311 0
FPBC 519.763 0 0 519.156 0 607 0 0 0 0
R.JUDERIAS 366.344 0 0 366.344 0 0 0 0 0 0
FPiS 564.260 0 0 53.899 485.800 24.561 0 0 0 0
MACBA 10.605.577 0 0 1.946.872 8.138.647 358.450 0 161.607 0 0
CAIO 21.244.009 0 0 8.078.850 13.062.947 102.212 0 0 0 0
FMIR 532.000 0 0 0 532.000 0 0 0 0 0
FBMWCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNB 8.174.742 0 0 268.479 7.906.260 2 0 1 0 0
AICE 278.415 0 0 193.292 83.200 1.923 0 0 0 0
Total CC, FF i altres 74.509.076 0 0 13.611.218 58.421.788 1.348.086 10 161.661 966.312 1 0
Ajustos i eliminacions
CIIMU 262.477 0 0 0 262.477 0 0 0 0 0
CCIDB 89.455 0 0 0 89.455 0 0 0 0 0
AEUB 155.102 0 0 0 155.102 0 0 0 0 0
ALEB 1.008.512 0 0 0 1.008.512 0 0 0 0 0
CB 1.520.088 0 0 0 1.520.088 0 0 0 0 0
CBB 12.371.835 0 0 0 12.371.835 0 0 0 0 0
CMF 2.230.648 0 0 0 2.230.648 0 0 0 0 0
FAR 379.379 0 0 0 379.379 0 0 0 0 0
LOCALRET 189.720 0 0 0 189.720 0 0 0 0 0
FPNOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.JUDERIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPiS 217.000 0 0 0 217.000 0 0 0 0 0
MACBA 4.287.812 0 0 0 4.287.812 0 0 0 0 0
CAIO 8.288.393 0 0 0 8.288.393 0 0 0 0 0
FMIR 532.266 0 0 0 532.266 0 0 0 0 0
FBMWCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNB 7.893.258 0 0 0 7.893.258 0 0 0 0 0
AICE 83.200 0 0 0 83.200 0 0 0 0 0
Total CC, FF i altres 39.509.145 0 0 0 39.509.145 0 0 0 0 0 0
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Annex 5. Dades corresponents a la previsió de pressupost consolidat de l’exercici 
2017. Despeses 

 
ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST PREVIST 2017

Pressupost previst 2017 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 

financeres
Transferències 

corrents
Fons de 

Contingència
Inversions 

reals
Transferències 

de capital
Actius 

financers
Passius 

financers
AB 2.516.614.000 374.377.000 646.540.000 25.185.000 1.051.498.000 8.646.000 254.738.000 0 27.955.000 127.675.000
Total OOAALL 323.554.605 108.986.897 155.645.772 0 52.921.937 0 6.000.000 0 0 0
Total EPE 171.576.149 55.845.358 59.723.306 0 55.007.485 0 1.000.000 0 0 0
Total SSMM 96.752.243 43.281.240 51.471.003 0 0 0 2.000.000 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 79.329.947 41.948.838 30.437.634 0 793.511 149.964 6.000.000 0 0 0
Total Despeses 3.187.826.943 624.439.334 943.817.713 25.185.000 1.160.220.932 8.795.964 269.738.000 0 27.955.000 127.675.000
Ajustos i eliminacions
Total AB 522.776.169 0 0 0 522.776.169 0 0 0 0 0
Total OOAALL 3.761.795 0 23.338 0 3.738.457 0 0 0 0 0
Total EPE 36.544.720 0 71.053 0 36.473.667 0 0 0 0 0
Total SSMM 76.131 0 76.131 0 0 0 0 0 0 0
Total Consorcis, fundacions i altres 638.180 0 173.725 0 464.455 0 0 0 0 0
Total Ajustos i eliminacions 563.796.994 0 344.246 0 563.452.748 0 0 0 0 0
Pressupost consolidat 2.624.029.949 624.439.334 943.473.467 25.185.000 596.768.184 8.795.964 269.738.000 0 27.955.000 127.675.000
Check ing eliminacions -137.006.321
Check ing equilibri pressup. -380.401.720
Ajuntament de Barcelona

Pressupost previst 2017 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 

financeres
Transferències 

corrents
Fons de 

Contingència
Inversions 

reals
Transferències 

de capital
Actius 

financers
Passius 

financers
AB 2.516.614.000 374.377.000 646.540.000 25.185.000 1.051.498.000 8.646.000 254.738.000 0 27.955.000 127.675.000
Total AB 2.516.614.000 374.377.000 646.540.000 25.185.000 1.051.498.000 8.646.000 254.738.000 0 27.955.000 127.675.000
Ajustos i eliminacions
IMPD 10.570.045 0 0 0 10.570.045 0 0 0 0 0
IMPUQV 7.901.502 0 0 0 7.901.502 0 0 0 0 0
IMEB 47.113.022 0 0 0 47.113.022 0 0 0 0 0
IMI 42.826.728 0 0 0 42.826.728 0 0 0 0 0
IMU 879.814 0 0 0 879.814 0 0 0 0 0
IMH 25.707.645 0 0 0 25.707.645 0 0 0 0 0
IMMB 1.961.856 0 0 0 1.961.856 0 0 0 0 0
IBE 23.696.371 0 0 0 23.696.371 0 0 0 0 0
IMSS 127.642.732 0 0 0 127.642.732 0 0 0 0 0
ICUB 108.527.603 0 0 0 108.527.603 0 0 0 0 0
IMPJ 48.961.363 0 0 0 48.961.363 0 0 0 0 0
IMFMVDR 632.606 0 0 0 632.606 0 0 0 0 0
BIMSA 2.793.173 0 0 0 2.793.173 0 0 0 0 0
FCV 3.831.150 0 0 0 3.831.150 0 0 0 0 0
ICB 16.052.407 0 0 0 16.052.407 0 0 0 0 0
BA 36.573.115 0 0 0 36.573.115 0 0 0 0 0
BAGUR 7.157.088 0 0 0 7.157.088 0 0 0 0 0
BCSA 6.014.370 0 0 0 6.014.370 0 0 0 0 0
CIIMU 268.887 0 0 0 268.887 0 0 0 0 0
CCIDB 87.416 0 0 0 87.416 0 0 0 0 0
AEUB 158.889 0 0 0 158.889 0 0 0 0 0
ALEB 1.033.140 0 0 0 1.033.140 0 0 0 0 0
CB 1.494.719 0 0 0 1.494.719 0 0 0 0 0
CBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAR 388.643 0 0 0 388.643 0 0 0 0 0
LOCALRET 194.353 0 0 0 194.353 0 0 0 0 0
FPNOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.JUDERIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCP 222.299 0 0 0 222.299 0 0 0 0 0
AICE 85.232 0 0 0 85.232 0 0 0 0 0
MACBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FBMWCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FJMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AB 522.776.169 0 0 0 522.776.169 0 0 0 0 0

Organismes Autònoms Locals

Pressupost previst 2017 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 

financeres
Transferències 

corrents
Fons de 

Contingència
Inversions 

reals
Transferències 

de capital
Actius 

financers
Passius 

financers
IMPD 11.150.163 3.131.869 2.067.869 0 5.950.426 0 0 0 0 0
IMPUQV 11.614.190 2.197.013 1.245.663 0 5.171.515 0 3.000.000 0 0 0
IMEB 61.733.555 41.023.075 17.398.338 0 3.312.142 0 0 0 0 0
IMI 46.154.572 13.144.412 32.615.359 0 394.801 0 0 0 0 0
IMU 847.113 543.258 297.016 0 6.839 0 0 0 0 0
IMH 25.072.354 12.242.138 9.295.967 0 3.534.249 0 0 0 0 0
IMMB 16.243.449 3.880.721 9.068.340 0 294.388 0 3.000.000 0 0 0
IBE 25.468.126 2.955.275 8.538.790 0 13.974.061 0 0 0 0 0
IMSS 125.271.084 29.869.137 75.118.431 0 20.283.516 0 0 0 0 0
Total OOAALL 323.554.605 108.986.897 155.645.772 0 52.921.937 0 6.000.000 0 0 0
Ajustos i eliminacions
IMPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUQV 20.488 0 0 0 20.488 0 0 0 0 0
IMEB 200.418 0 0 0 200.418 0 0 0 0 0
IMI 6.147 0 0 0 6.147 0 0 0 0 0
IMU 3.613 0 3.613 0 0 0 0 0 0 0
IMH 3.501.468 0 0 0 3.501.468 0 0 0 0 0
IMMB 19.724 0 19.724 0 0 0 0 0 0 0
IBE 9.937 0 0 0 9.937 0 0 0 0 0
IMSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total OOAALL 3.761.795 0 23.338 0 3.738.457 0 0 0 0 0
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Entitats públiques empresarials

Pressupost previst 2017 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 

financeres
Transferències 

corrents
Fons de 

Contingència
Inversions 

reals
Transferències 

de capital
Actius 

financers
Passius 

financers
ICUB 114.213.771 19.392.000 39.829.653 0 54.992.118 0 0 0 0 0
IMPJ 55.741.822 35.873.708 18.868.114 0 0 0 1.000.000 0 0 0
IMFMVDR 1.620.555 579.650 1.025.539 0 15.366 0 0 0 0 0
Total EPEs 171.576.149 55.845.358 59.723.306 0 55.007.485 0 1.000.000 0 0 0
Ajustos i eliminacions
ICUB 36.498.381 0 24.714 0 36.473.667 0 0 0 0 0
IMPJ 46.339 0 46.339 0 0 0 0 0 0 0
IMFMVDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total EPEs 36.544.720 0 71.053 0 36.473.667 0 0 0 0 0

Societats mercantils

Pressupost previst 2017 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 

financeres
Transferències 

corrents
Fons de 

Contingència
Inversions 

reals
Transferències 

de capital
Actius 

financers
Passius 

financers
BIMSA 6.192.706 3.037.128 3.155.578 0 0 0 0 0 0 0
FCV 4.382.227 1.787.663 2.594.565 0 0 0 0 0 0 0
ICB 18.464.588 1.287.750 15.176.838 0 0 0 2.000.000 0 0 0
BA 46.806.164 26.931.340 19.874.824 0 0 0 0 0 0 0
BAGUR 13.343.096 5.843.860 7.499.236 0 0 0 0 0 0 0
BCSA 7.563.462 4.393.500 3.169.962 0 0 0 0 0 0 0
Total SSMM 96.752.243 43.281.240 51.471.003 0 0 0 2.000.000 0 0 0
Ajustos i eliminacions
BIMSA 9.557 0 9.557 0 0 0 0 0 0 0
FCV 31.877 0 31.877 0 0 0 0 0 0 0
ICB 4.801 0 4.801 0 0 0 0 0 0 0
BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUR 29.896 0 29.896 0 0 0 0 0 0 0
BCSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total SSMM 76.131 0 76.131 0 0 0 0 0 0 0

Consorcis, fundacions i altres

Pressupost previst 2017 Total
Despeses de 

personal
Compres de 

béns i serveis
Despeses 

financeres
Transferències 

corrents
Fons de 

Contingència
Inversions 

reals
Transferències 

de capital
Actius 

financers
Passius 

financers
CIIMU 276.653 136.159 128.201 0 12.293 0 0 0 0 0
CCIDB 157.939 6 15.538 0 142.395 0 0 0 0 0
AEUB 1.438.246 1.088.367 334.513 0 15.366 0 0 0 0 0
ALEB 1.044.878 717.522 327.335 0 20 0 0 0 0 0
CB 2.482.171 811.679 1.260.891 0 409.600 0 0 0 0 0
CBB 18.002.773 16.482.763 1.345.015 0 174.996 0 0 0 0 0
CMF 4.337.912 1.503.742 2.834.170 0 0 0 0 0 0 0
FAR 1.069.888 718.347 351.541 0 0 0 0 0 0 0
LOCALRET 1.604.815 1.146.351 308.500 0 0 149.964 0 0 0 0
FPNOB 1.171.517 515.224 656.293 0 0 0 0 0 0 0
FPBC 511.818 0 511.818 0 0 0 0 0 0 0
MCNB 8.186.274 3.163.553 4.990.038 0 32.682 0 0 0 0 0
R.JUDERIAS 361.861 83.780 278.082 0 0 0 0 0 0 0
FCPiS 530.422 387.713 142.709 0 0 0 0 0 0 0
MACBA 13.423.763 3.904.807 6.512.798 0 6.158 0 3.000.000 0 0 0
CAIO 23.923.684 11.248.693 9.674.991 0 0 0 3.000.000 0 0 0
FMIR 530.154 0 530.154 0 0 0 0 0 0 0
FBMWCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AICE 275.179 40.131 235.048 0 0 0 0 0 0 0
Total CC, FF i altres 79.329.947 41.948.838 30.437.634 0 793.511 149.964 6.000.000 0 0 0
Ajustos i eliminacions
CIIMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCIDB 62.490 0 0 0 62.490 0 0 0 0 0
AEUB 5.612 0 5.612 0 0 0 0 0 0 0
ALEB 2.731 0 2.731 0 0 0 0 0 0 0
CB 375.061 0 130.524 0 244.537 0 0 0 0 0
CBB 157.428 0 0 0 157.428 0 0 0 0 0
CMF 11.663 0 11.663 0 0 0 0 0 0 0
FAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOCALRET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPNOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCNB 23.194 0 23.194 0 0 0 0 0 0 0
R.JUDERIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCPiS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FBMWCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total CC, FF i altres 638.180 0 173.725 0 464.455 0 0 0 0 0
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CARTIPÀS 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l´article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i d´acord amb el que determinen els vigents estatuts 
del Consorci de Biblioteques de Barcelona 

 
Disposo, 
 
Cessar al Sr. Josep M. Castiella i Viu com a membre del Consell Rector de 

l´Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona i,  
 
Nomenar a la Sra. Emilia Andreu i Almécija, membre del Consell Rector de 

l´Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. 
 
Barcelona, 14 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1921/2016) 
 

* * * 
 

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 determinen els vigents estatuts 
del Consorci de Biblioteques de Barcelona, 

 
Disposo,  
 
Cessar al Sr. Josep M. Castiella i Viu com a vocal representant de l´Ajuntament 

de Barcelona, al Consell General del Consorci de Biblioteques de Barcelona i,  
 
Nomenar a la Sra. Emilia Andreu Almécija, com a vocal al Consell General del 

Consorci de Biblioteques de Barcelona, en representació de l´Ajuntament de Bar-
celona 

 
Barcelona, 14 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1922/2016) 
 

* * * 
 

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 determinen els vigents estatuts 
del Consorci de Biblioteques de Barcelona, 

 
Disposo,  
 
Cessar al Sr. Josep M. Castiella i Viu com a vocal representant de l´Ajuntament 

de Barcelona, en el Consell General del Consorci del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona i,  

 
Nomenar a la Sra. Emilia Andreu i Almécija com a vocal al Consell General del 

Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, en representació de 
l´Ajuntament de Barcelona 

 
Barcelona, 14 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1923/2016) 
 

* * * 
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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 determinen els vigents estatuts 
del Consorci d´Educació de Barcelona, 

 
Disposo,  
 
Cessar al Sr. Josep M. Castiella i Viu com a membre representant de 

l´Ajuntament de Barcelona, en el Consell de Direcció del Consorci d´Educació de 
Barcelona i,  

 
Nomenar a la Sra. Emilia Andreu i Almécija, membre del Consell de Direcció del 

Consorci d´Educació de Barcelona, en representació de l´Ajuntament de Barcelona 
 
Barcelona, 14 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1924/2016) 
 

* * * 
 

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 determinen els vigents estatuts 
de la fundació, 

 
Disposo, 
 
Cessar al Sr. Josep M. Castiella i Viu com a patró representant de l´Ajuntament 

de Barcelona, en el Patronat de la Fundació Privada Escola de Puntaires i,  
 
Nomenar a la Sra. Emilia Andreu i Almécija com a patró de la Fundació Privada 

Escola de Puntaires, en representació de l´Ajuntament de Barcelona 
 
Barcelona, 14 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1925/2016) 
 

* * * 
Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb els articles 52 de la Carta Municipal de 

Barcelona, 13 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, reglament de personal al ser-
vei de les entitats locals de Catalunya i amb el que es disposa a l’article 12 del Re-
ial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, i l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

 
Resol, 
 
Cessar amb efectes 14 de juny de 2016, com a personal eventual, el senyor Ro-

ger CIVIT CARBONELL (mat. 74291), en el lloc de treball de Tècnic/a 2, codi 
80.20.PO.10, de la família Serveis de Suport Polític, adscrit al Grup Polític Munici-
pal Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1938/2016) 
 

* * * 
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Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
Primer. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta mu-

nicipal de Barcelona estableix que forma part del personal de l’Ajuntament el per-
sonal eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament 
especial. 

 
Segon. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del perso-

nal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al 
Consell Municipal. 

 
Tercer. L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text 

Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del per-
sonal eventual serà lliure. 

 
Quart. 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 no-
menament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
Cinquè. Vist l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 

Local que estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes i la disposició final 19a de la Llei 48/2015 
de 29 d’octubre, el plenari del Consell Municipal va aprovar que la plantilla del per-
sonal eventual per l’any 2016 era de 112 places. 

 
Setè. Atès que en aquests moments hi ha places vacants a la plantilla màxima 

de personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Resolc, 
 
Nomenar personal eventual la senyora Anna Salvador Alonso en el lloc de treball 

de Tècnic/a 2, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, amb nivell 
de destinació 24, amb jornada parcial de 18,75 hores setmanals, adscrit al Grup 
Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb efectes del dia 15 de 
juny de 2016. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
(Ref. 1985/2016) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona, 

 
Disposo: 
 
Designar representats de l’Ajuntament de Barcelona a les Comissions que es re-

laciones les persones següents: 
 
Comissió de Lectura Pública 
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President (p.d.): 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llo-

drà 
 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la ciutat de Barcelona 
 
Vicepresident: 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llo-

drà 
 
Consell de la Cultura de Barcelona 
 
Ple 
 
President (p.d.): 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Jaume Asens i Llodrà 
 
Barcelona, 16 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1875/2016) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, i de conformitat amb el que estableix l’article 7 dels 
Estatuts de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

 
Disposo: 
 
Designar el Sr. Salvador Illa Roca com a membre del Consell Rector de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona en substitució del Sr. José Alberto de Gregorio 
Prieto. 

 
Barcelona, 30 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1929/2016) 

* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Muni-

cipal de Barcelona, i d’acord amb l’establert a l’article 10 dels Estatuts del Consor-
ci, Agència Local d’Energia de Barcelona,  

 
Disposo: 
 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona a l’Assemblea Ge-

neral del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona les persones següents: 
 
Membres 
Sr. Lluis Basteiro Bertoli en substitució de la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
Sra. Sara Berbel Sanchez en substitució del Sr. Albert de Gregorio Prieto 
 
Barcelona, 30 de juny de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 1930/2016) 
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PERSONAL 

Taules Retributives de l’Ajuntament i els ens adherits al seu Acord de 
Condicions de Treball 

 
El plenari del Consell Municipal en sessió de 29 d'abril de 20161 va ratificar les 

taules retributives des de 2007 a 2016 en compliment de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya número 1001/2015 de 18 de desembre.  

 
En sessió plenària del Consell Municipal de 1 de juliol de 2016 es van esmenar 

uns errors materials que s’havien detectat en dites taules i es va acordar publicar 
les taules definitives des de 2007 a 2016 a la Gaseta Municipal.  
 
 
TAULES RETRIBUTIVES 2006-2010 

 
Les taules que s’acompanyen recullen els diferents conceptes retributius de 

l’Ajuntament i els ens adherits al seu Acord de Condicions de Treball. En cada cas 
es presenten les dades entre els anys 2006 i 2010, tenint en compte que les dades 
de l’any 2010 estan presentades en dos trams: 2010(1) fins al mes de juny de 
2010 i 2010(2) del mes de juliol a desembre de 2010. 

 
En el cas d’ens que no apliquen el catàleg de llocs de treball vigent a gener de 

2013 (SOM), aquestes taules es mantindran vigents a l’any 2016, amb l’increment 
de l’1% corresponent a la Llei de Pressupostos de 2016 d’acord amb els criteris 
acordats en la Mesa de Negociació. 

 
Es valors es presenten en euros per mensualitat. 

 
Específic d'equiparació (en euros per mes) 

Grup Categoria Jornada 2006 2007 2008 2009 2010(1) 2010(2) 

A1  Tècnics d'Administració General 
 Tècnics Superiors d'Administració 

Especial 

37,5 790,83 814,56 856,92 882,63 885,28 841,01 

32,5 501,16 516,19 543,03 559,33 550,28 522,77 

A2  Tècnics Mitjos d'Arquitectura, 
Enginyeria i Informàtica 

37,5 451,10 464,29 488,44 503,09 504,60 479,36 

(mòdul B1) 32,5 230,09 236,82 249,14 256,62 257,39 244,52 

A2  Gestors d'Administració General 
 Tècnics Mitjos d'Administració Especial, 

excepte els del mòdul B1 

37,5 417,27 464,29 488,44 503,09 504,60 479,36 

32,5 213,18 236,82 249,14 256,62 257,39 244,52 

C1  Tècnics Auxiliars d'Educació Puericultura 
(a extingir) 

37,5 448,64 464,29 488,44 503,09 504,60 479,36 

(mòdul C1) 32,5 269,47 287,23 302,17 311,23 312,17 296,56 

C1  Administratius d'Administració General i 
Encarregats  

 Tècnics Auxiliars d'Administració 
Especial, excepte els del mòdul C1  

37,5 434,33 464,29 488,44 503,09 504,60 479,36 

32,5 262,26 287,23 302,17 311,23 312,17 296,56 

C2  Auxiliars Pràctics d'Arquitectura 
Enginyeria 

37,5 488,01 502,65 528,79 544,65 546,49 519,17 

32,5 326,67 336,47 353,96 364,58 365,87 347,58 

C2  Auxiliars d'Administració General i 
Mestres/Capatassos 

 Auxiliars Pràctics d'Administració 
Especial  

37,5 450,17 464,29 488,44 503,09 504,60 479,36 

32,5 291,51 301,21 316,87 326,37 327,35 310,99 

E  Subalterns d'Administració General 
 Ajudants d'Oficis d'Administració 

Especial 

37,5 446,53 464,29 488,44 503,09 504,60 479,36 

32,5 301,40 315,10 331,49 341,44 342,46 325,33 
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Complement transitori (en euros per mes) 
Grup Categoria Jornada 2008 2009 2010(1) 2010(2) 

A1  Tècnics d'Administració General 
 Tècnics Superiors d'Administració Especial 

37,5 35,80 53,47 66,69 66,69 

32,5 65,11 65,11 

A2  Gestors d'Administració General 
 Tècnics Mitjos d'Administració Especial 

37,5 30,54 45,62 55,67 55,67 

32,5 54,46 54,46 

C1  Administratius d'Administració General i 
Encarregats 

 Tècnics Auxiliars d'Administració Especial, 
excepte els del mòdul C1  

37,5 23,25 34,73 42,98 42,98 

32,5 42,03 42,03 

C2  Auxiliars d'Administració General i 
Mestres/Capatassos 

 Auxiliars Pràctics d'Administració Especial  

37,5 20,43 30,51 38,05 38,05 

32,5 37,19 37,19 

E  Subalterns d'Administració General 
 Ajudants d'Oficis d'Administració Especial 

37,5 17,33 25,89 32,67 32,67 

  32,5 31,87 31,87 
 
 

Plena dedicació (en euros per mes) 
Grup Categoria 2006 2007 2008 2009 2010(1) 2010(2) 

A1 Tècnic Superior d'Administració i similars 268,42 276,47 290,85 299,58 301,97 286,88 

A2 
Tècnic Mig Arquitectura, Enginyeria, 
Informàtica 204,80 210,94 221,91 228,57 230,39 218,87 

A2 Resta Tècnic Mig 189,11 210,94 221,91 228,57 230,39 218,87 

C1 
Tècnic Auxiliar d'Educació i Auxiliar 
Puericultura 166,04 171,02 179,91 185,31 186,78 177,44 

C1 
Administratiu d'Administració General i 
similars 162,59 171,02 179,91 185,31 186,78 177,44 

C2 
Mestre/Capatàs, Aux. Pràctic Arquitectura-
Enginyeria 149,43 153,91 161,92 166,77 168,10 159,70 

C2 Aux. d'Administració General i Aux. Pràctic  145,69 150,06 157,86 162,59 163,90 155,71 

E Subaltern i Adjunt d'Oficial d'Oficis 134,46 138,49 145,70 150,07 151,27 149,76 

 
Mòdul transitori (en euros per mes) per a jornades de 37,5h (per a 
jornades reduïdes es proporcionarà a la reducció corresponent) 
 
 

Grup 2010(1) 2010(2) 
A1 58,05 58,05 
A2 49,25 49,25 
C1 45,00 45,00 
C2 45,00 45,00 
E 32,50 32,50 
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Complements circumstancials dels llocs (en euros per mes) 
Codi Denominació del complement 2006 2007 2008 2009 2010(1) 2010(2) 

PAM Plus d'ajut a la manutenció 55,08 74,73 78,62 80,98 81,63 81,63 

PCC      Centre de control de emergències (SPEIS) 300,00 309,00 325,07 334,82 337,50 320,63 

PD1      Desplaçament 38,83 40,00 42,07 43,34 43,69 43,69 

PE0      Emergències socials 82,37 84,84 89,26 91,94 92,67 88,04 

PEG      Emergències socials. Aplicació genèrica 69,50 84,72 89,12 91,80 92,53 87,91 

PF1      Festivitat. Per a mitjanes anuals d'1 a 5 festius 7,71 7,94 8,35 8,60 8,68 8,24 

PF2      
Festivitat. Per a mitjanes anuals de 6 a 10 
festius 16,40 16,89 17,77 18,30 18,44 17,53 

PF3      
Festivitat. Per a mitjanes anuals d'11 a 15 
festius 25,07 25,82 27,16 27,97 28,20 26,79 

PF4      
Festivitat. Per a mitjanes anuals de 16 a 20 
festius 33,79 34,81 36,62 37,72 38,03 36,13 

PF5      
Festivitat. Per a mitjanes anuals de 21 a 25 
festius 42,46 43,73 46,01 47,39 47,76 45,38 

PF6      
Festivitat. Per a mitjanes anuals de 26 a 30 
festius 51,16 52,69 55,43 57,09 57,55 54,68 

PF7      
Festivitat. Per a mitjanes anuals de 31 a 35 
festius 59,86 61,66 64,86 66,81 67,34 63,97 

PF8      
Festivitat. Per a mitjanes anuals de més de 36 
festius 72,01 74,17 78,02 80,37 81,01 76,96 

PFC      
Festivitat. Aplicació específica Unitat C de la 
GU 144,02 148,34 156,05 160,73 162,02 153,91 

PFD      
Festivitat. Aplicació específica Unitat D de la 
GU 209,10 215,37 226,57 233,37 235,24 223,47 

PFX      Festivitat. Aplicació específica GU i SPEIS 72,01 74,17 78,02 80,37 81,01 76,96 

PGI      G.U. Incompatibilitat 207,58 213,81 224,92 231,67 233,53 221,85 

PMR      Plus d'ajut a la manutenció amb reducció 69,00 69,55 69,55 

PN1      
Nocturnitat. Per a mitjanes diàries de 2 hores i 
torn de tarda amb encavalcament de GU 53,98 55,60 58,49 60,24 60,72 57,68 

PN2      
Nocturnitat. Per a mitjanes diàries entre 2 i 4 
hores i unitat D de la GU i SPEIS 105,44 108,60 114,25 117,68 118,62 112,68 

PN3      
Nocturnitat. Per a mitjanes diàries entre 4 i 6 
hores 156,92 161,63 170,03 175,13 176,53 167,70 

PN4      
Nocturnitat. Per a mitjanes diàries superiors a 
6 hores 208,39 214,64 225,81 232,58 234,44 222,72 

PNB      
Nocturnitat. Aplicació específica torns del 
SPEIS 105,44 108,60 114,25 117,68 118,62 112,68 

PNG      
Nocturnitat. Torn nit GU amb lliurança 
suplementària 208,39 214,64 225,81 232,58 234,44 222,72 

PNU      
Nocturnitat. Torn de nit sense lliurança 
complementària i Unitat C 274,74 282,98 327,13 336,94 339,64 322,66 

PP1      Complement de perillositat 1 61,79 63,65 66,96 68,97 69,52 66,04 

PP2      Complement de perillositat 2 32,14 33,10 34,83 68,97 69,52 66,04 

PPX      Altres complements de perillositat 61,79 63,65 66,96 68,97     

PQ1      Menyscapte de diners 21,04 21,67 22,80 23,48 23,66 23,66 

PRR      Plus d'ajut a la manutenció 27,5h.       58,39 58,86 58,86 

PSP      Plus Jornada SPEIS 185,41 204,07 214,68 221,12 222,89 211,75 

PUC      PL Disponibilitat Unitat C i D  199,07 205,04 215,70 222,18 223,95 212,76 

Grup C2>10 
Complement personal subgrup C2 amb 10 
anys 47,50 65,06 68,44 70,50 71,06 71,06 

Cap OAC Complement Cap OAC 98,39 101,33 106,60 109,80 110,68 105,14 

 Complement  homogeneïtzació/homologació  65,00 136,30 181,39 172,32 172,32 172,32 
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Complements circumstancials dels llocs específics d’instituts (en euros per 
mes) 

Codi Denominació del complement   2006 2007 2008 2009 2010(1) 2010(2) 

AN1 COMP SANT ANTONI 200,00 202,00 234,32 241,35 243,29 231,12 

BE1 COMPLEMENT BESOS 150,00 151,50 175,74 181,02 182,46 173,35 

BL1 COMP BELLCAIRE 0,00 0,00 396,00 407,88 411,14 390,58 

BL2 COMP BELLCAIRE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,74 

BO1 COMP BOQUERIA 200,00 202,00 234,32 241,35 243,29 231,12 

CD1 COMPLEMENT DIRECCIO 150,25 151,75 151,75 156,31 157,56 149,68 

CD2 COMPLEMENT DIRECCIO 300,00 303,00 303,00 312,09 314,58 298,86 

CI1 COMP INFORMATIC 25,00 38,25 60,78 62,60 63,10 59,95 

CI2 COMP INFORMATIC 0,00 0,00 38,00 39,14 39,45 37,48 

DD1 COMPLEMENT DOBLE DIRECCIO 90,15 91,05 91,05 93,78 94,53 89,80 

DD2 COMPLEMENT DOBLE DIRECCIO 150,00 151,50 175,74 181,02 182,46 173,35 

I10 COMPLEMENT IMMB 520,00 525,20 674,88 695,13 700,69 665,65 

I11 COMPLEMENT IMMB 0,00 0,00 0,00 93,97 94,72 89,98 

IM0 COMPL IMMB 0,00 0,00 400,00 412,00 415,30 394,54 

IM1 COMPL IMMB 2001 300,00 303,00 303,00 312,09 314,58 298,86 

IM2 COMPL IMMB 2001 80,00 80,80 92,95 95,74 96,51 91,68 

IM3 COMPL IMMB 2001 60,00 60,60 60,60 62,42 62,91 59,77 

IM4 COMPL IMMB 2001 60,10 60,70 0,00 306,03 308,47 293,05 

IM5 COMPL IMMB 2001 120,00 121,20 140,59 144,81 145,97 138,68 

IM6 COMPL IMMB 2001 180,00 181,80 234,12 241,14 243,08 230,92 

IM7 COMPL IMMB 2001 200,00 202,00 213,11 219,50 221,26 210,19 

IM8 COMPLEMENT IMMB 250,00 252,50 292,90 301,69 304,11 288,91 

IM9 COMPLEMENT IMMB 45,00 45,45 45,45 46,81 47,19 44,82 

PEB PLUS ENCARREGAT BANDA 88,29 90,94 95,67 98,54 99,33 94,36 

PSB PLUS SOLISTA BANDA 40,77 42,00 44,18 45,51 45,88 43,58 

PI1 Desgast instrument tipus 1  97,58 100,51 105,73 108,90 109,77 109,77 

PI2 Desgast instrument tipus 2  129,92 133,82 140,78 145,00 146,16 146,16 

PVE PLUS DE VESTUARI 3,67 3,78 3,98 4,10 4,13 3,93 

RI1 COMPL REMODELACIO INTEGRAL 300,00 303,00 303,00 312,09 314,58 298,86 

RP1 COMPLEMET REMODELACIO PARCIAL 90,15 92,85 334,16 344,19 346,94 329,60 

RP2 COMPLEMENT REMODELACIO PARCIAL 180,30 185,71 400,73 412,75 416,05 395,25 

RP3 COMPLEMENT REMODELACIO 0,00 0,00 561,00 577,83 582,45 553,33 

RP4 COMPLEMENT REMODELACIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,74 

RP5 COMPLEMENT REMODELACIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,59 

SF1 COMP SAGRADA FAMILIA 150,00 151,50 175,74 181,02 182,46 173,35 

 Plus Caixa Hisenda   40,33 42,44 43,71 44,01 41,81 
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Complement de sentència per grup, destinació i antiguitat (en euros per 
mes) per a jornades de 37,5h (per a jornades reduïdes es proporcionarà a 
la reducció corresponent) 
 

Subgrup Destinació 2007 2008 2009 2010(1) 2010(2) 

A1 30 21,95 44,54 45,88 46,01 43,71 

A1 29 20,96 42,54 43,81 43,94 41,75 

A1 28 20,60 41,80 43,06 43,19 41,03 

A1 27 20,24 41,07 42,30 42,43 40,31 

A1 26 19,28 39,11 40,28 40,40 38,38 

A1 25 18,50 37,53 38,65 38,77 36,83 

A1 24 18,14 36,79 37,90 38,01 36,11 

A1 23 17,77 36,06 37,14 37,25 35,39 

A1 22 17,41 35,33 36,39 36,50 34,67 

A1 21 17,05 34,59 35,63 35,74 33,95 

A1 20 16,72 33,92 34,94 35,04 33,29 

A2 26 17,63 35,76 36,83 36,94 35,09 

A2 25 16,85 34,18 35,20 35,31 33,54 

A2 24 16,49 33,44 34,45 34,55 32,82 

A2 23 16,12 32,71 33,69 33,79 32,10 

A2 22 15,76 31,98 32,94 33,03 31,38 

A2 21 15,40 31,24 32,18 32,28 30,66 

A2 20 15,07 30,57 31,49 31,58 30,00 

A2 19 14,85 30,12 31,02 31,11 29,56 

A2 18 14,62 29,67 30,56 30,65 29,12 

C1 22 13,40 27,19 28,01 28,09 26,69 

C1 21 13,04 26,46 27,25 27,33 25,97 

C1 20 12,71 25,78 26,56 26,64 25,30 

C1 19 12,49 25,33 26,09 26,17 24,86 

C1 18 12,27 24,88 25,63 25,70 24,42 

C1 17 12,04 24,43 25,16 25,24 23,98 

C1 16 11,82 23,98 24,70 24,77 23,54 

C1 15 11,60 23,53 24,24 24,31 23,09 

C1 14 11,38 23,08 23,77 23,84 22,65 

C2 18 11,01 22,33 23,00 23,07 21,91 

C2 17 10,79 21,88 22,53 22,60 21,47 

C2 16 10,56 21,43 22,07 22,13 21,03 

C2 15 10,34 20,97 21,60 21,67 20,59 

C2 14 10,12 20,52 21,14 21,20 20,14 

C2 13 9,90 20,07 20,68 20,74 19,70 

C2 12 9,68 19,62 20,21 20,27 19,26 

E 14 9,63 19,53 20,11 20,17 19,16 

E 13 9,41 19,08 19,65 19,71 18,72 

E 12 9,19 18,62 19,18 19,24 18,28 

E 11 8,96 18,17 18,72 18,78 17,84 
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Complement de dedicació de 40 hores per GU i SPEIS (en euros per mes) 
Categorie

Denominació de la categoria 2006 2007 2008 2009 
2010(1 2010(2

2010 TS Arquitectura i Enginyeria 263,26 271,16 285,26 293,82 296,17 281,36 

2020 TM Arquitectura i Enginyeria 200,33 206,29 217,01 223,52 225,31 214,05 

2030 TA Arquitectura i Enginyeria 167,64 172,67 181,64 187,10 188,60 179,17 

2110 TS Medicina 263,26 271,16 285,26 293,82 296,17 281,36 

2120 TM Sanitat 194,67 206,29 217,01 223,52 225,31 214,05 

2210 TS Ciències 263,26 271,16 285,26 293,82 296,17 281,36 

2511 TS Professors Educació Secundària 235,49 270,88 284,97 293,82 296,17 281,36 

5011 Intendenta Major GU 550,46 566,97 596,46 614,35 619,26 588,30 

5012 Intendenta GU 490,46 505,17 531,44 547,39 551,77 524,18 

5020 Inspectora GU 412,49 424,86 446,96 460,36 464,04 440,84 

5030 Sotsinspecció GU 336,23 346,31 364,32 375,25 378,24 359,33 

5031 Sergenta GU 308,72 317,98 334,52 344,55 347,30 329,94 

5039 Caporals 2a activitat GU 271,53 279,68 294,22 303,04 305,47 290,20 

5040 Caporals GU 271,53 279,68 294,22 303,04 305,47 290,20 

5041 Agents GU 238,08 245,22 257,97 265,71 267,84 254,45 

5042 Agents 2a activitat GU 238,08 245,22 257,97 265,71 267,84 254,45 

5130 Sotsoficiala SPEIS 377,17 388,48 408,68 420,95     

5131 Sergenta SPEIS 308,72 317,98 334,52 344,55     

5140 Caporals SPEIS 271,53 279,68 294,22 303,04     

5141 Bombera SPEIS 238,08 245,22 257,97 265,71     
 
 

Complement Rotació de torns SPEIS (en euros per mes) 

Categories 
Denominació de la 
categoria 2006 2007 2008 2009 2010(1) 2010(2) 

5130 Sotsoficiala SPEIS       420,95 424,31 403,10 

5131 Sergenta SPEIS       344,55 347,30 329,94 

5140 Caporals SPEIS       303,04 305,47 290,20 

5141 Bombera SPEIS       265,71 267,84 254,45 
 

Ajudes familiars (en euros per mes) 
Codi Denominació del complement 2006 2007 2008 2009 2010 

DF1            285,41 292,26 294,60 

DF2            387,35 396,65 399,82 

DF3            489,28 501,03 505,03 

PCD        259,25 268,58 285,41 292,26 294,60 

PDF        259,25 268,58       

PDL        259,25 268,58 275,04 281,64 283,90 

PDP        259,25 268,58 285,41 292,26 294,60 

PFF        259,25 267,03 275,04 281,64 294,60 

PFL        259,25 267,03 275,04 281,64 283,90 

PMI        259,25 267,03 275,04 281,64 283,90 

PMM        259,25 267,03 275,04 281,64 283,9 

PSF        259,25 268,58       
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Específic de responsabilitat (en euros per mes) 
ER Denominació de l'específic de responsabilitat 2.006 2.007 2.008 2.009 2010(1) 2010(2) 2.011 
1010X RESPONSABLES DE GRUP NIVELL 10 46,20 47,58 50,06 51,56 51,96 49,36 49,36 
1099X LLOCS A REVISAR 46,20 47,58 50,06 51,56 51,96 49,36 49,36 

1212Y 
CONDUCTORS CAMIONS I PALES PARC MAQUINA-
RIA. 54,77 56,42 59,35 61,14 61,63 58,55 58,55 

1220H 
CONDUCTORS ALCALDIA, TINÈNCIES I REGIDORIA 
DE  210,84 217,17 228,46 235,31 237,20 225,34 225,34 

1230E RESPONSABLES DE GRUP DE SUBALTERNS 34,70 35,74 37,60 38,73 39,04 37,09 37,09 
1231Z UIXIERS D'ALCALDIA 84,90 87,45 92,00 94,76 95,52 90,75 90,75 
1232Z MACERS D'ALCALDIA 84,90 87,45 92,00 94,76 95,52 90,75 90,75 
1233F RESPONSABLES DE GRUP DE REPOGRAFIA 34,70 35,74 37,60 38,73 39,04 37,09 37,09 
1299Y LLOCS A REVISAR 51,82 53,38 56,15 57,84 58,29 55,38 55,38 
1410X RESPONSABLE DE GRUP DE SEGON ORDRE 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1411X RESPONSABLES DE BRIGADES D'OFICIS 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1412J CAP DE MACERS D'ALCALDIA 118,96 122,53 128,90 132,77 133,83 127,14 127,14 
1418M OFICIALS MAQUINISTES 2A. 94,88 97,73 102,81 105,89 106,74 101,41 101,41 
1420Y RESP.ADM.CENTR.CIVICS 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1424S INFORMADORS OFICINES D'INFORM. 39,47 40,65 42,77 44,05 44,41 42,19 42,19 
1425T INFORMADOR D'ATENCIÓ CIUTADÀ 148,33 152,78 160,72 165,55 166,87 158,53 158,53 
1427M INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A 94,88 97,73 102,81 105,89 106,74 101,41 101,41 
1429M INFORMADOR - CONTROLADOR 94,88 97,73 102,81 105,89 106,74 101,41 101,41 

1432Z 
CONDUCTORS DE MAQUINARIA I REMOLCS PE-
SANTS 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 

1456J RADIOTELEFONISTA QUALIFICAT 84,90 87,45 92,00 94,76 95,52 90,75 90,75 
1499X LLOCS A REVISAR 38,14 39,28 41,32 42,56 42,90 40,76 40,76 
1499Z LLOCS A REVISAR 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1611Y RESPONSABLES DE GRUP DE PRIMER ORDRE 43,76 45,08 47,42 48,84 49,23 46,77 46,77 
1612Y RESPONSABLES D'EQUIPS D'OFICIS 43,76 45,08 47,42 48,84 49,23 46,77 46,77 
1613X SUPERVISORS DE DELINEACIÓ 85,83 88,41 93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 
1615Y DIRECTOR DE CENTRE ESPORTIU nivell 16. 43,76 45,08 47,42 48,84 49,23 46,77 46,77 
1617Y DIRECTOR DE CENTRE CÍVIC nivell 16. 43,76 45,08 47,42 48,84 49,23 46,77 46,77 
1622X INFORMADOR OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ     93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 
1623X AUXILIARS D'IMATGE 85,83 88,41 93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 
1625T INFORMADOR / TRAMITADOR 148,33 152,78 160,72 165,55 166,87 158,53 158,53 
1626F INFORMADOR/TRAMITADOR D'ATENCIÓ DIRECTA 246,72 254,12 267,33 275,36 277,56 263,68 263,68 
1627F INFORMADOR/TRAMITADOR OMIC   254,12 267,33 275,36 277,56 263,68 263,68 
1631Z SECRETARIA "B" DE DIRECCIÓ  51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
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ER Denominació de l'específic de responsabilitat 2.006 2.007 2.008 2.009 2010(1) 2010(2) 2.011 
1636P OFICIALS MAQUINISTES 1A. 332,82 342,81 360,64 371,45 374,42 355,70 355,70 
1639S BOMBER SPEIS         35,05 33,30 33,30 
1639U AGENT G.U./BOMBER SPEIS   32,09 33,76 34,77 35,05 33,30 33,30 
1642X RESPONSABLE CENS DE PATRIMONI 85,83 88,41 93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 

1649D 
RESPONSABLE DE CONTROL DE REPARACIONS DE 
VEHICLES  125,74 129,51 136,25 140,33 141,45 134,38 134,38 

1653L MESTRE ALBARDER GUÀRDIA URBANA 86,78 121,48 127,80 131,63 132,69 126,06 126,06 
1654L MESTRE FERRADOR GUÀRDIA URBANA 86,78 121,48 127,80 131,63 132,69 126,06 126,06 
1655L MESTRE BANDA GUÀRDIA URBANA 86,78 121,48 127,80 131,63 132,69 126,06 126,06 
1656L MESTRE DE DOMA 86,78 121,48 127,80 131,63 132,69 126,06 126,06 
1670P ADMINISTRADOR DE SISTEMES 179,39 184,77 194,39 200,22 201,82 191,73 191,73 
1680X RECEPCIÓ CENTRE DE SERVEIS SOCIALS 85,83 88,41 93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 
1681S RESPONSABLE ADMINISTRATIU CENTRE CÍVIC 38,14 39,28 41,32 42,56 42,90 40,76 40,76 
1681T SUPORT QUALIFICAT CENTRE SERVEIS SOCIALS       165,55 166,87 158,53 158,53 
1681X RECEPCIONISTA CENTRE SERVEIS SOCIALS       165,55 166,87 158,53 158,53 
1699D LLOCS A REVISAR 125,74 129,51 136,25 140,33 141,45 134,38 134,38 
1699X LLOCS A REVISAR 85,83 88,41 93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 
1699Y LLOCS A REVISAR 43,76 45,08 47,42 48,84 49,23 46,77 46,77 

1802B 
INSPECTORS DE MANTENIMENT SECTOR / DIS-
TRICTE 74,16 76,38 80,36 82,76 83,43 79,26 79,26 

1810X 
CAPS D'OFICINES DE NIVELL 18 (amb grau d'avalu-
ació -11-) 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 

1810Y 
CAPS D'OFICINES DE NIVELL 18 (amb grau d'avalu-
ació -10-) 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 

1810Z 
CAPS D'OFICINES DE NIVELL 18 (amb grau d'avalu-
ació -9-) 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 

1812Z ENCARREGAT PALAUET ALBENIZ 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
1816Z DIRECTOR DE CENTRE SOCIAL nivell 18 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 

1817Y 
CAP DEL CENTRE DE REPRODUCCIÓ DE DOCU-
MENTS 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 

1818Y CAP DE NUCLI DE DISTRICTE grau 10 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 
1826X CAP DEL PARC DE MAQUINÀRIA 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 

1827T 
TREBALLADORS SOCIALS D'ASSISTÈNCIA PRIMÀ-
RIA 148,33 152,78 160,72 165,55 166,87 158,53 158,53 

1828T TÈCNICS MITJOS D'E.A.I.A. 148,33 152,78 160,72 165,55 166,87 158,53 158,53 
1829T EDUCADORS D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA       165,55 166,87 158,53 158,53 
1836L CAP DE TALLER IMPREMPTA MUNICIPAL 332,82 342,81 360,64 371,45 374,42 355,70 355,70 

1837M 
RETOCADOR-MONTADOR IMPREMPTA MUNICIPAL (a 
extingir) 443,15 456,44 480,17 494,58 498,53 473,61 473,61 

1840G CAPORAL GUÀRDIA URBANA I S.P.E.I.S. 73,86 108,17 113,79 117,21 138,47 131,55 131,55 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4307 
 

ER Denominació de l'específic de responsabilitat 2.006 2.007 2.008 2.009 2010(1) 2010(2) 2.011 
1840S Caporal SPEIS         138,47 131,55 131,55 
1847P SUPERVISOR D'EQUIP D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 232,62 239,60 252,06 259,62 261,70 248,62 248,62 
1849D PERSONAL ADMINISTRATIU ALCALDIA 125,74 129,51 136,25 140,33 141,45 134,38 134,38 
1850D SECRETARIES "A" DE DIRECCIÓ 125,74 129,51 136,25 140,33 141,45 134,38 134,38 
1851X AUXILIARS ESPECIALISTES D'ORGANITZACIÓ 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1860H GESTORS PRESSUPOSTARIS 52,59 54,17 56,98 58,69 59,16 56,20 56,20 
1861X ADMINISTRACIÓ PERSONAL  189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1862X GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1863X GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURA  189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1870X ADJUNT A PREFECTURA 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1870Y ADJUNT A PREFECTURA 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 

1873X 
RESPONSABLE D'EQUIP TÈCNIC MANTENIMENT  - 
grau 11. 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 

1873Y 
RESPONSABLE D'EQUIP TÈCNIC MANTENIMENT - 
grau 10. 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 

1885C INSPECTOR DE DISTRICTE 222,49 229,16 241,08 248,31 250,30 237,78 237,78 
1885T INSPECTOR DE DISTRICTE    148,33 152,78 160,72 165,55 166,87 158,53 158,53 
1888X ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA (contractació) 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1899M LLOCS A REVISAR 443,15 456,44 480,17 494,58 498,53 473,61 473,61 
1899X LLOCS A REVISAR 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1899Y LLOCS A REVISAR 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 
1899Z LLOCS A REVISAR 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
2003X TÈCNIC MITJÀ D'ESPECIAL QUALIFICACIÓ 85,83 88,41 93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 
2011X TÈCNICS ADJUNTS A JEFATURA (grau 12) 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2011Y TÈCNICS ADJUNTS A JEFATURA 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2013J STAFF D'IMATGE I COMUNICACIÓ  233,10 240,09 252,58 260,15 262,23 249,12 249,12 
2014T PSICÒLEGS D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA 148,33 152,78 160,72 165,55 166,87 158,53 158,53 
2015T TÈCNICS SUPERIOR D'E.A.I.A. 148,33 152,78 160,72 165,55 166,87 158,53 158,53 
2016M RESPONSABLE TÈCNIC DE NETEJA 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2017M RESPONSABLE TÈCNIC DE PAVIMENTACIÓ 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2018M RESPONSABLE TÈCNIC D'AIGUES I SANEJAMENT 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2019M RESPONSABLE TÈCNIC D'ENLLUMENAT 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 

2021M 
RESPONSABLE DE MANTENIMENT CONSERVACIÓ 
NETEJA 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 

2024Q ESCANISTA IMPREMPTA MUNICIPAL (a extingir) 743,99 766,31 806,16 830,34 836,98 795,13 795,13 
2026X RESPONSABLE TÈCNIC DE MANTENIMENT 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2027M TÈCNIC TRANSPORT-CIRCULACIÓ "B" 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 



4308 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

ER Denominació de l'específic de responsabilitat 2.006 2.007 2.008 2.009 2010(1) 2010(2) 2.011 
2028J RESPONSABLE PROJECTE URBÀ. grau - 11 - 233,10 240,09 252,58 260,15 262,23 249,12 249,12 
2028X RESPONSABLE PROJECTE URBÀ. grau - 12 - 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2028Z RESPONSABLE PROJECTE URBÀ. grau - 10 - 165,12 170,07 178,91 184,27 185,75 176,46 176,46 
2029T PEDAGOGS D'ASSISTÈNCIA PRIMARIA       165,55 166,87 158,53 158,53 
2034G CAP D' OFICINES DEL S.P.E.I.S. 233,10 240,09 252,58 260,15 262,23 249,12 249,12 
2037X GESTIÓ ECONÒMICA - PRESSUPOSTARI 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2038X CAP O.A.C. 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2039X ARXIVER DE DISTRICTE 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2043Z CORRECTOR DE TEXTES 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2044Z LECTORS D'ORIGINALS 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2048X RESPONSABLE ADMINIST. D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 

2060H 
DIRECTORS DE CENTRES CÍVICS I EQUIPAMENTS 
DE  189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 

2061H DIRECCIÓ DE CENTRE CÍVIC 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2061J TÈCNICS DE PROTOCOL 233,10 240,09 252,58 260,15 262,23 249,12 249,12 
2071X DIRECTOR C.SERV.SOC.AT.PR 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2075X CAP OFICINA GESTIO PRESSU 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2078X RESPONS. EDUCACIO DISTRICTE 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 

2079X 
TÈCNICS MITJANS ESPECIALISTES D'ORGANITZA-
CIÓ 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 

2080L GESTORS PRESSUPOSTÀRIS 91,28 94,02 98,91 101,88 102,69 97,56 97,56 
2089J TÈCNIC DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ 233,10 240,09 252,58 260,15 262,23 249,12 249,12 
2089M TÈCNIC LLICÈNCIES I INSPECCIÓ 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2096S Sergent SPEIS         673,81 640,13 640,13 
2096U SERGENT GUÀRDIA URBANA / S.P.E.I.S. 540,62 588,93 619,55 638,14 673,81 640,13 640,13 
2099G LLOCS A REVISAR 215,99 222,47 234,04 241,06 242,99 230,83 230,83 
2099J LLOCS A REVISAR 233,10 240,09 252,58 260,15 262,23 249,12 249,12 
2099M LLOCS A REVISAR 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2099X LLOCS A REVISAR 312,04 321,40 338,12 348,26 351,04 333,49 333,49 
2099Z LLOCS A REVISAR 165,12 170,07 178,91 184,27 185,75 176,46 176,46 
2205Y TÈCNICS SUPERIORS D'ESPECIAL QUALIFICACIÓ 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2210X CAPS DE NEGOCIAT amb grau d'avaluació - 15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2210Y CAPS DE NEGOCIAT amb grau d'avaluació - 14 - 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2210Z CAPS DE NEGOCIAT amb grau d'avaluació - 13 - 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2211X CAPS DE SERVEI amb grau d'avaluació - 15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2211Y CAPS DE SERVEI amb grau d'avaluació - 14 - 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2211Z CAPS DE SERVEI amb grau d'avaluació - 13 - 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
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2213Z SECRETARI DE PREVENCIÓ DE DISTRICTE 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 

2215X 
ASSESSORS TÈCNICS N.22 amb grau d'avaluació - 
15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2215Y 
ASSESSORS TÈCNICS N.22 amb grau d'avaluació - 
14 - 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 

2215Z 
ASSESSORS TÈCNICS N.22 amb grau d'avaluació - 
13 - 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 

2216Y CAP PROGRAMA PLANIFICACIÓ MUSEUS 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 

2218X 
CAPS PROJECTE URBANÍSTIC. grau  d'avaluació - 
15 -  462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2218Y 
CAPS PROJECTE URBANÍSTIC. grau  d'avaluació - 
14 -  335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 

2218Z 
CAPS PROJECTE URBANÍSTIC. grau  d'avaluació - 
13 -  233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 

2220X 
DIRECTORS DE PROJECTES N.22. grau  d'avaluació 
- 15 -  462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2220Y 
DIRECTORS DE PROJECTES N.22. grau  d'avaluació 
- 14 -  335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 

2220Z 
DIRECTORS DE PROJECTES N.22. grau  d'avaluació 
- 13 -  233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 

2222X CAP REGISTRE GENERAL       516,56 520,69 494,65 494,65 
2222Z CAP DEL REGISTRE GENERAL 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2223Y CAP DE LA BIBLIOTECA CENTRAL MUNICIPAL 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2229Y CAP DE NUCLI DE DISTRICTE grau 14 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2230X CAP DEL PARC MÒBIL 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2231X CAP DELS TALLERS MUNICIPALS 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2238X 
TÈCNICS DE GESTIÓ DE SERVEIS PERSONALS DE 
DISTRICTE 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2239X 
TÈCNICS DE GESTIÓ DE SERVEIS PERSONALS DE 
SECTOR 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2240Y SUPORT A LA GESTIÓ 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 

2243X 
TÈCNICS NIVELL 22 GABINET TÈCNIC DE PROGRA-
MACIÓ - 15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2243Y 
TÈCNICS NIVELL 22 GABINET TÈCNIC DE PROGRA-
MACIÓ - 14 - 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 

2244S TÈCNICS SANITARIS S.P.E.I.S. 77,36 79,68 149,46 225,01 271,48 257,91 257,91 
2245X TÈCNIC DE PROTOCOL     501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2250X 
CAP D'ADMINISTR. D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2252X CAP DE PROJECTES DE SERVEIS TÈCNICS 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2253Z RESPONSABLE DE PROMOCIÓ  233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2254Y ASSESOR JURÍDIC DE DISTRICTE 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2271G SOTS-INSPECTOR GUÀRDIA URBANA 777,72 833,14 876,47 902,76 909,98 864,48 864,48 
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2271S OFICIAL S.P.E.I.S. GRUP ' 588,00 637,73 670,89 691,02 696,55 661,72 661,72 

2271X 
DIRECTORS  CENTRES SERV. SOCIALS - ATENCIÓ 
PRIMÀRIA       516,56 520,69 494,65 494,65 

2272S CAP DE PARC DE L'SPEIS     670,89 691,02 1.111,52 1.055,94   
2273X TÈCNICS DE L'SPEIS     501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2274S SOTSOFICIAL SPEIS         696,55 661,72 661,72 
2275S           990,00 940,50 940,50 

2287Y 
LLETRATS ASSESSORS SERVEI JURÍDIC CENTRAL 
DESCENTR. 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 

2288Y TÈCNICS D'ORGANITZACIÓ 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2289Z TÈCNICS D'ORGANITZACIÓ DE BASE 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2299X LLOCS A REVISAR 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2299Y LLOCS A REVISAR 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2299Z LLOCS A REVISAR 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2413X CAP SECRET. TEC. AREA GRA 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2414X 
ASSESSORS TÈCNICS NIVELL 24 grau d'avaluació - 
15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2414Y 
ASSESSORS TÈCNICS NIVELL 24 grau d'avaluació - 
14 - 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 

2417X TÈCNIC AUDITOR (intervenció) 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2419X DIRECTOR DE MUSEUS GRAU 1 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2420X 
DIRECTORS DE PROJECTE NIVELL 24 grau d'avalua-
ció - 15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2420Y 
DIRECTORS DE PROJECTE NIVELL 24 grau d'avalua-
ció - 14 - 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 

2421X CAP DEPARTAMENT GRAU 15 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2424Y 
CONSELLERS TÈCNICS DE LA PRESIDÈNCIA DE 
DISTRICTE 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 

2427X LLETRATS SERVEI JURÍDIC CENTRAL 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2432X 
CAPS DE SOTS-DIVISIÓ NIVELL 24 grau d'avaluació 
- 15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2432Y 
CAPS DE SOTS-DIVISIÓ NIVELL 24 grau d'avaluació 
- 14 - 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 

2434X 
TÈCNICS NIVELL 24 GABINET TÈCNIC DE PROGRA-
MACIÓ 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2437X 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I QUALITAT DE 
DTE. 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2438X 
CAPS DE SERVEIS DE NIVELL 24 grau d'avaluació - 
15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 

2438Y 
CAPS DE SERVEIS DE NIVELL 24 grau d'avaluació - 
14 - 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 

2439X CAPS DE ZONA (Manteniment i Serveis) 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
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2440X TÈCNIC EN COMPTABILITAT 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2441X ASSESSOR/A DEL SÍNDIC/A DE GREUGES 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2442X TÈCNIC DE BARRI       516,56 520,69 494,65 494,65 
2443X RESPONSABLE DE LLICÈNCIES       516,56 520,69 494,65 494,65 
2444X CAP PROJECTE DE SERVEIS A LES PERSONES       516,56 520,69 494,65 494,65 
2449X CAPS DE PROJECTE URBANÍSTIC. grau - 15 - 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2449Y CAPS DE PROJECTE URBANÍSTIC. grau - 14 - 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2470S INSPECTOR DE LA GUÀRDIA URBANA 823,64 880,44 926,22 954,00 961,63 913,55   
2480X CAPS DE GUÀRDIA DEL S.P.E.I.S. (amortitzat) 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2499X LLOCS A REVISAR 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2499Y LLOCS A REVISAR 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2610X CAPS D'UNITAT amb grau d'avaluació - 17 - 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2610Y CAPS D'UNITAT amb grau d'avaluació - 16 - 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2610Z CAPS D'UNITAT amb grau d'avaluació - 15 - 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 

2613X 
CAPS GABINETS TINÈNCIES D'ALCALDIA I REGIDO-
RIES D'AMBIT. grau d'avaluació - 17 - 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 

2613Y 
CAPS GABINETS TINÈNCIES D'ALCALDIA I REGIDO-
RIES D'AMBIT. grau d'avaluació - 16 -  523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 

2614X DIRECTOR TERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS     734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 

2615X 
CAPS DIVISIÓ DISTRICTE NIVELL 26. grau d'avalu-
ació - 17 - 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 

2615Y 
CAPS DIVISIÓ DISTRICTE NIVELL 26. grau d'avalu-
ació - 16 - 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 

2615Z 
CAPS DIVISIÓ DISTRICTE NIVELL 26. grau d'avalu-
ació - 15 - 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 

2616X 
CAPS DEPARTAMENT NIVELL 26. grau d'avaluació - 
17 - 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 

2616Y 
CAPS DEPARTAMENT NIVELL 26. grau d'avaluació - 
16 - 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 

2616Z 
CAPS DEPARTAMENT NIVELL 26. grau d'avaluació - 
15 - 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 

2618X 
DIRECTOR PROJECTE URBANÍSTIC. grau d'avaluació 
- 17 - 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 

2618Y 
DIRECTOR PROJECTE URBANÍSTIC. grau d'avaluació 
- 16 - 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 

2618Z 
DIRECTOR PROJECTE URBANÍSTIC. grau d'avaluació 
- 15 - 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 

2619X 
DIRECTOR PROJECTE NIVELL 26. grau d'avaluació - 
17 - 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 

2619Y 
DIRECTOR PROJECTE NIVELL 26. grau d'avaluació - 
16 - 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 

2619Z 
DIRECTOR PROJECTE NIVELL 26. grau d'avaluació - 
15 - 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 
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2620X 
RESPONSABLE COMUNICACIÓ I QUALITAT DELS 
SERVEIS DE SECTOR. grau d'avaluació - 17 - 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 

2626X SECRETÀRI COMITÉ EXECUTIU 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2629X CAP SECRETARIA ALCALDIA 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2639G INTENDENT GUÀRDIA URBANA 909,98 969,37 1.019,78 1.050,37 1.058,77 1.005,83   
2641Y SOTS-CAP SERVEI JURÍDIC CENTRAL 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2642X SECRETÀRI CONSELL TRIBUTÀRI 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2643X SECRETÀRI JUNTA ARBITRAL DE CONSUM 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2650X INTERVENTORS DELEGATS 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2667Y ADJUNT CAP GABINET D'ALCALDIA 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2670Z SECRETARI CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 
2680Y CAP DE ZONA DE L'S.P.E.I.S. 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2699X LLOCS A REVISAR 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2699Y LLOCS A REVISAR 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2699Z LLOCS A REVISAR 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 
2821Y INTERVENTOR ADJUNT D'ACCÉS 747,61 770,04 810,08 834,39 841,06 799,01 799,01 
2823Y ARXIVER CAP 747,61 770,04 810,08 834,39 841,06 799,01 799,01 
2850E DIRECTORS DE SERVEIS I ASSIMILATS 755,68 778,35 818,82 843,38 850,13 807,62 807,62 
2860G INTENDENTS MAJORS GUÀRDIA URBANA 1.083,34 1.147,93 1.207,63 1.243,86 1.253,81 1.191,12   
2870E CAP DE GABINET TINÈNCIA D'ALCALDIA   778,35 818,82 843,38 850,13 807,62 807,62 
3010D SECRETARI GENERAL 2.721,86 2.803,52 2.949,30 3.037,78 3.062,08 2.908,98 2.908,98 
3020E INTERVENTOR 2.721,86 2.803,52 2.949,30 3.037,78 3.062,08 2.908,98 2.908,98 
3021H INTERVENTOR ADJUNT 1.710,66 1.761,98 1.853,59 1.909,20 1.924,47 1.828,25 1.828,25 
3021Y INTERVENTOR/A ADJUNT/A    999,14 1.029,11 1.059,98 1.081,18 1.089,83 1.035,34 1.035,34 
3030F TRESORER 2.238,14 2.305,28 2.425,15 2.497,91 2.517,89 2.391,99 2.391,99 
3031H TRESORER ACCIDENTAL 1.710,66 1.761,98 1.853,59 1.909,20 1.924,47 1.828,25 1.828,25 
3050G CAP DE LA GUÀRDIA URBANA 1.470,36 1.546,56 1.626,99 1.675,80 1.689,20 1.604,75 1.604,75 
3060H GERENT DE SECTOR 1.710,66 1.761,98 1.853,59 1.909,20 1.924,47 1.828,25 1.828,25 
3070H GERENT DE DISTRICTE 1.710,66 1.761,98 1.853,59 1.909,20 1.924,47 1.828,25 1.828,25 
3080H DIRECTOR 1.710,66 1.761,98 1.853,59 1.909,20 1.924,47 1.828,25 1.828,25 
2570S INSPECTOR DE LA GUÀRDIA URBANA             913,55 
2739G INTENDENT GUÀRDIA URBANA             1.005,83 
2960G INTENDENTS MAJORS GUÀRDIA URBANA             1.191,12 
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1210X INSPECTORS DE PERSONAL 52,57 54,15 56,96 58,67 59,14 56,18 56,18 
1216E SECRET.ADM.C.E.EGB "B"I ADULTS 34,70 35,74 37,60 38,73 39,04 37,09 37,09 
1221J OF.D'OFICIS QUALIFICAT 54,77 56,42 59,35 61,14 61,63 58,55 58,55 
1421Y SECR.ADM.C.E. FP ESP. I EGB"A" 43,78 45,10 47,45 48,87 49,26 46,79 46,79 
1431Z SECRETARIES"B" LLOCS DIRECTIUS 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1433D PERS. ADM. N.14 NEG. NOMINES 52,73 54,31 57,13 58,85 59,31 56,35 56,35 
14EDG DIRECTOR ESCOLA BRESOL 170,49 175,60 184,73 190,28 191,80 182,20 182,20 
160AC ADMIN. CONSERVATORI MUSICA 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
160CC SOTS DIRECT. CONSERV. MUSICA 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
160DC DIRECTOR CONSERVATORI MUSICA 522,11 537,77 565,74 582,71 587,37 558,00 558,00 
160EC CAP D'ESTUDIS CONSERV. MUSICA 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
160RP RESPONSABLE PROGRAMES PEDAGOG. 185,28 190,84 200,77 206,79 208,45 198,03 198,03 
160SC SECRETARI CONSERV. MUSICA 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
160YC CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI 56,54 58,24 61,26 63,10 63,61 60,43 60,43 
1610Z ADMINISTRADOR ECONOMIC 91,28 94,02 98,91 101,88 102,69 97,56 97,56 
1650D SECRETARIES "A" DIRECCIO 125,74 129,51 136,25 140,33 141,45 134,38 134,38 
1660K GESTORS PRESUPOSTARIS N. 16 23,88 24,60 25,87 26,65 26,86 25,52 25,52 
16APG ADMINISTRADOR PONT DRAGO 259,68 267,47 281,37 289,81 292,13 277,52 277,52 
16EDF DIRECTOR ESCOLA BRESSOL 170,50 175,62 184,74 190,29 191,81 182,21 182,21 
16EDG DIRECTOR ESCOLA BRESSOL 343,69 354,00 372,40 383,57 386,64 367,31 367,31 
16EDH DIRECTOR ESCOLA BRESSOL-EX PMG 53,59 55,20 58,07 59,81 60,29 57,28 57,28 
16SAD ADMINSTRADOR S.FOIX 259,68 267,47 281,37 289,81 292,13 277,52 277,52 
1803X TEC. MITJANS ESPEC. QUALIFICAC 85,82 88,40 93,00 95,79 96,56 91,72 91,72 
1811Z ENCARREGAT MANTENIMENT 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
18EDE DIRECTOR ESCOLA ESPECIAL 377,05 388,36 408,55 420,81 424,17 402,97 402,97 
18EDG DIRECTOR ESCOLA BRESSOL 169,18 174,25 183,32 188,81 190,32 180,81 180,81 
18EDH DIRECTOR ESCOLA BRESSOL A EXTI 53,17 54,76 57,61 59,34 59,82 56,84 56,84 
18EDI DIRECTOR I.M.I.P.A.E. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18EDP DIRECTOR PARVULARIS 44,61 45,95 48,33 49,78 50,18 47,67 47,67 
18EDX DIRECT. ESCOLA EXPR.DISTANCIA 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18ERD RESP. SECTOR DOCUMENTS I RECUR 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18ERF RESP.SECTOR FORMACIO PROFESSOR 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18ERO RESP.SEC.ORGANIT. I ORIENTACIO 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18FDG DIRECTOR ESCOLA BRESOL 170,49 175,60 184,73 190,28 191,80 182,20 182,20 
18FDI DIRECTOR I.M.I.P.A.E. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
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18FDP DIRECTOR PARVULARIS 44,61 45,95 48,33 49,78 50,18 47,67 47,67 
18FDX DIR. ESCOLA D'EXPRESSIODISTAN 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18FRD RESP.SECTOR ORGAN I ORIENTACIO 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18FRF RESP.SECTOR FORMAC.PROFESSORAT 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18FRO RESP.SEC.ORGANIT. I ORIENTACIO 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18FSM SECRETARIESCOLA D'ADULTS 131,14 135,07 142,10 146,36 147,53 140,15 140,15 
18GDI DIRECTOR I.M.I.P.A.E. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18GDX DIREC.ESCOLA D'EXPRESIO DISTAN 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18GRD RESP.SECTOR ORGAN. I ORIENTAC. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18GRF RESP.SECTOR FORMACIO PROFESSOR 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
18GRO RESP.SECTOR ORGANIT. I ORIENT. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
2003Z PROFESSORS BANDA,SOLIS. I AJUN 40,02 41,22 43,36 44,66 45,02 42,77 42,77 
2004D PROFESSORS BANDA I COBLA 292,42 301,19 316,86 326,36 328,97 312,53 312,53 
2005Y T.S. ESPECIAL QUALIFICACIO 185,26 190,82 200,75 206,77 208,43 198,01 198,01 
200AC ADMINISTRADOR CONSERVATORI MUS 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
200AF ADMINISTRADOR ESCOLA F.P. "A" 282,77 291,26 306,40 315,59 318,12 302,22 302,22 
200AH ADMINISTRADOR ESCOLA F.P. "B" 233,61 240,62 253,13 260,73 262,82 249,67 249,67 
200AK ADMINISTRADOR ESCOLA F.P. "C" 217,19 223,70 235,33 242,39 244,32 232,11 232,11 
200AS ADMINISTRADOR S.FOIX 233,61 240,62 253,13 260,73 262,82 249,67 249,67 
200CC SOTS-DIRECTOR CONS.MUSICA 282,65 291,13 306,27 315,45 317,98 302,09 302,09 
200CR CAP D'EQUIP DEL CREDAC 164,86 169,81 178,64 184,00 185,47 176,19 176,19 
200DC DIRECTOR CONSERV. MUSICA 522,11 537,77 565,74 582,71 587,37 558,00 558,00 
200EC CAP D'ESTUDIS CONSERV. MUSICA 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
200RC T.S.EDUC.RESP.CENTRES PEDAGOG. 71,30 73,44 77,26 79,57 80,20 76,20 76,20 
200RD RESP.SEC.DOCUMENTACIO I RECUR. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
200RF RESP.SEC.FORMACIO PROFESSORAT 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
200RP T.S.EDUC.RESP.PRGRAMES PEDAGOG 71,30 73,44 77,26 79,57 80,20 76,20 76,20 
200SC SECRETARI CONSERVATORI MUSICA 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
200YC CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI 56,54 58,24 61,26 63,10 63,61 60,43 60,43 
2010Y RESP.TEC.GESTIO ECONOMICA 185,26 190,82 200,75 206,77 208,43 198,01 198,01 
2012T GERENT CASTELL SANT FOIX 1.096,68 1.129,58 1.188,31 1.223,96 1.233,75 1.172,06 1.172,06 
2067X RESPONSABLE ARXIU IMEB 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2082M PROFESSOR ORQUESTRA 224,84 231,59 243,63 250,94 252,95 240,29 240,29 
2083N PROF. ORQU. DOBLE INS. FUNCION 235,12 242,17 254,76 262,41 264,51 251,29 251,29 
2084D PROF. ORQU. EN FUNCIONS SUP.QU 292,42 301,19 316,86 326,36 328,97 312,53 312,53 
2085P PROF. ORQU. DOBLE INST. 306,46 315,65 332,07 342,03 344,76 327,52 327,52 
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2090Q PROF. BANDA SOL I AJU. COBLA 331,51 341,46 359,21 369,98 372,94 354,29 354,29 
2091R PROF. ORQUESTRA TERCERS 477,85 492,19 517,78 533,32 537,58 510,71 510,71 
2092S PROF. ORQUESTRA SEGONS 623,57 642,28 675,67 695,94 701,50 666,43 666,43 
2093T PROF. ORQUESTRA CAP CORDA 769,30 792,38 833,59 858,60 865,47 822,19 822,19 
2094S INSPECTOR ORQUESTRA 623,57 642,28 675,67 695,94 701,50 666,43 666,43 
2098X RESP.PUNT INFORMACIÓ 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
20EDB DIRECTORA EB 10 GRUPS       359,97 362,85 344,71 344,71 
20EDC DIRECTORA EB 9 GRUPS             310,24 
20EDG DIRECTOR ESCOLA BRESSOL 229,50 236,39 248,68 256,15 258,20 245,29 245,29 
20EDI DIRECTOR DEL I.M.I.P.A.E. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
20ERD RESP.SECTOR DOCUMENTS I RECUR. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
20ERF RESP.SECTOR FORMACIO PROFESSOR 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
20ERO RESP.SEC.ORGANIT. I ORIENTACIO 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
20ERP PROF.F.P.RESP.PROGRAM.PEDAGOG. 185,28 190,84 200,77 206,79 208,45 198,03 198,03 
20REF RESPONSABLE PROG.ED.FISICA 185,28 190,84 200,77 206,79 208,45 198,03 198,03 
2110X RESP.REG.,EST.I CARTOG. 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2111X RESP.ARXIU IMEB 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2112T RESP.EDUC.ZONA 1.047,39 1.078,81 1.134,91 1.168,96 1.178,31 1.119,40 1.119,40 
21RFO RESPONSABLE FORMACIO 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
21RMU RESPONSABLE PROG.ED.MUSICAL 462,08 475,94 500,69 515,71 519,84 493,85 493,85 
21RPP RESPONSABLE PROG.PEDAGOGIC 185,28 190,84 200,77 206,79 208,45 198,03 198,03 
21XDI DIRECTOR PRIMARIA ALTRES 112,91 116,30 122,35 126,02 127,03 120,68 120,68 
2210F CAP SERV.ED.TEC.MIG GRAU A 626,29 645,08 678,63 698,99 704,57 669,35 669,35 
2210G CAP SERV.ED.TEC.MIG GRAU B 514,58 530,02 557,57 574,30 578,90 549,96 549,96 
2210I CAP SERV.ED.TEC.SUP.GRAU A 349,49 359,97 378,69 390,05 393,17 373,51 373,51 
2210K CAP SERV.ED.TEC.SUP.GRAU B 237,70 244,83 257,56 265,28 267,40 254,04 254,04 
2211K RESP.PROG.NOU SERV.ED.INFANT 237,70 244,83 257,56 265,28 267,40 254,04 254,04 
2212X CAP DEPARTAMENT GRAU 15 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2212Y CAP DEPARTAMENT GRAU 14 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2212Z RESPONSABLE CENTRE DOCUMENTACI 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2221Y TÈC. MIG ARQ.I ENG. 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2235Z CAP PERSONAL EDUCACIO 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2410E CAP  SERV.ED.TEC.SUP.GRAU B 349,49 359,97 378,69 390,05 393,17 373,51 373,51 
2410F CAP SERV.ED.TEC.MIG GRAU B 626,29 645,08 678,63 698,99 704,57 669,35 669,35 
2410G RESP.PROG.ED.P.SECUND.GRAU B 514,58 530,02 557,57 574,30 578,90 549,96 549,96 
2410H CAP SERV.ED.TEC.SUP.GRAU A 407,44 419,66 441,48 454,73 458,36 435,45 435,45 
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2410L CAP SERV.ED.TEC.MIG GRAU A 678,56 698,92 735,26 757,32 763,38 725,21 725,21 
2410X ASSESOR TECNIC AVAL.15 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2410Y ASSESOR TECNIC AVAL.14 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2410Z ASSESSOR TECNIC 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2411X CAP DE PROGRAMA AVAL.15 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2411Y CAP DE PROGRAMA AVAL.14 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2411Z CAP DE PROGRAMA AVAL.13 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2412T DIR.G.CENTRE GESTOR 678,13 698,47 734,79 756,83 762,89 724,75 724,75 
2412X RESPONSABLE DE PLA AVAL.15 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2412Y RESPONSABLE DE PLA AVAL.14 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2412Z RESPONSABLE DE PLA AVAL.13 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2413Y CAP SECRETARIA TECNICA 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
24RCR RESPONSABLE C.RECURSOS 185,28 190,84 200,77 206,79 208,45 198,03 198,03 
24RFO RESPONSABLE FORMACIO 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
24RGD RESPONSABLE GESTIO DOCENT 508,42 523,67 550,90 567,43 571,97 543,37 543,37 
24RPP RESPONSABLE PROG.PEDAGOGIC 185,28 190,84 200,77 206,79 208,45 198,03 198,03 
24RSO RESPONSABLE SECTOR ORGANIT. 292,55 301,33 316,99 326,50 329,11 312,66 312,66 
24SCA COORDINADOR AREA 64,92 66,87 70,35 72,46 73,04 69,39 69,39 
24SCS CAP DE SEMINARI 64,92 66,87 70,35 72,46 73,04 69,39 69,39 
2610E CAP SERVEI ED.SECUNDARIA 707,56 728,79 766,68 789,68 796,00 756,20 756,20 
2611E CAP SERVEI ED.F.T.P 707,56 728,79 766,68 789,68 796,00 756,20 756,20 
2611X CAP RELACIONS LABORALS 678,13 698,47 734,79 756,83 762,89 724,75 724,75 
2611Y CAP SERVEI JURIDIC 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2612X ADM-GERENT E.MASSANA 678,13 698,47 734,79 756,83 762,89 724,75 724,75 
2612Y CAP UNITAT PATR.I CONTRACT. 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2621Y ASSESSOR TECNIC 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 

 
 
Específic de responsabilitat relatius a l'Institut Municipal d'Hisenda (en euros per mes) 

ER Denominació de l'específic de responsabilitat 2.006 2.007 2.008 2.009 2010(1) 2010(2) 2.011 
1402J AUX QUALIFICAT HISENDA 59,30 61,08 64,26 66,19 66,72 63,38 63,38 
1499P HISENDA    76,84 79,15 83,26 85,76 86,44 82,12 82,12 
1601A TECNIC IBI                   229,40 236,28 248,57 256,03 258,07 245,17 245,17 
1601B OPERADORS SISTEMES           113,44 116,84 122,92 126,62 127,63 121,25 121,25 
1601C ADM TRACT DADES I SIST INF   113,45 116,85 122,93 126,62 127,63 121,25 121,25 
1602A SUPORT DIVISIO               60,37 62,18 65,42 67,39 67,93 64,53 64,53 
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1602D HISENDA                      43,78 45,10 47,45 48,87 49,26 46,79 46,79 
1680F  COL-LABORADOR CONTRIBUENTS  246,72 254,12 267,33 275,36 277,56 263,68 263,68 
1680H  HISENDA                     39,16 40,33 42,43 43,71 44,05 41,85 41,85 
1690H ADM GESTIO TRIBUTARIA  94,83 97,68 102,75 105,83 106,68 101,35 101,35 
1690P ADM ADMINISTRACIO I PERSONAL  94,83 97,68 102,75 105,83 106,68 101,35 101,35 
1699H ADM ESPECIAL HISENDA       59,30 61,08 64,26 66,19 66,72 63,38 63,38 
1699J TEC RECLAMACIONS TRIBUTS   113,44 116,84 122,92 126,61 127,62 121,24 121,24 
1801B PROG/SUPORT DIR SIST INF   189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1840X TECNIC GESTIO DEUTORS  232,62 239,60 252,06 259,62 261,70 248,62 248,62 
1880F HISENDA   246,72 254,12 267,33 275,36 277,56 263,68 263,68 
1899E ADJUNT INSPECCIO   189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1899H TECNIC HISENDA  368,96 380,03 399,79 411,78 415,08 394,32 394,32 
2421Y  CAP DEPARTAMENT GRAU 14  316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 

Específic de responsabilitat relatius a altres llocs (en euros per mes) 
ER Denominació de l'específic de responsabilitat 2.006 2.007 2.008 2.009 2010(1) 2010(2) 2.011 
1213Z RADIOTELEFONISTES QUALIFICADES 84,90 87,45 92,00 94,76 95,52 90,75 90,75 
1218Y MONITORS DE CONSUM 51,82 53,38 56,15 57,84 58,29 55,38 55,38 
1240Z AUX. VETERINARIA MERCABARNA 84,90 87,45 92,00 94,76 95,52 90,75 90,75 
1415Y DIRECTORS  MERCATSNIVELL 14 43,78 45,10 47,45 48,87 49,26 46,79 46,79 
1416K OFICIAL MAQ.2 COLORS/IMPREMTA  214,67 221,11 232,61 239,58 241,50 229,43 229,43 
1417K MONTADOR DE POLICROMIES 214,67 221,11 232,61 239,58 241,50 229,43 229,43 
1423Z ASSESORS DE CONSUM 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1435F INSPEC.POLIVALENTSDISTRICTE 83,27 85,77 90,24 92,95 93,69 89,01 89,01 
1440J OPERADORS A 82,73 85,21 89,63 92,33 93,06 88,41 88,41 
1441F COL.LABORADORS CONTRIBUENT 201,74 207,79 218,59 225,15 226,95 215,60 215,60 
1450G SUPERV.ADJ. ATENCIO PERS.-010 161,23 166,06 174,70 179,94 181,38 172,30 172,30 
1451G ADM."B"SIST.INFOR./MITJ.DIF. 161,23 166,06 174,70 179,94 181,38 172,30 172,30 
1451H ADM."B"SIST.INFOR./M.D. NO FES 76,84 79,15 83,26 85,76 86,44 82,12 82,12 
1452H INFORMADORS DEL 010 85,06 87,61 92,16 94,93 95,68 90,90 90,90 
1453L MESTRE ALBARDER G.U. 86,77 89,38 94,03 96,85 97,63 92,74 92,74 
1454L MESTRE FERRADOR G.U. 86,77 89,38 94,03 96,85 97,63 92,74 92,74 
1455L MESTRE DE BANDA G.U. 86,77 89,38 94,03 96,85 97,63 92,74 92,74 
1455X SUPORT GEST. ADMIN. SECRETARIA 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1456Y SUPORT GEST. RECURSOS EXTERNS 51,97 53,53 56,32 58,01 58,48 55,55 55,55 
1457X ASSISTENT BIBLIOTECA I ARXIU 85,06 87,61 92,16 94,93 95,68 90,90 90,90 
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1499G LLOC A REVISAR 108,71 111,97 117,79 121,33 122,30 116,18 116,18 
1614Z DIRECTORS DE MERCATS NIVELL 16 97,57 100,50 105,72 108,89 109,76 104,27 104,27 
1616Y DIRECT. CENTRES CIVICS NIV. 16 43,76 45,08 47,42 48,84 49,23 46,77 46,77 
1618Y CAPS NUCLI DISTR. NIVELL 16 43,71 45,02 47,36 48,77 49,16 46,70 46,70 
1619Y AUX. PROSPECCIO MERCATS COMPR. 43,71 45,02 47,36 48,77 49,16 46,70 46,70 
1620Y RESPONS. CAMPANYA VIA PUBLICA 43,71 45,02 47,36 48,77 49,16 46,70 46,70 
1621X RESP FUNCIONAL GRUPS/EQUIPS QU 85,83 88,41 93,01 95,80 96,57 91,73 91,73 
1630D PERSONAL ADM. ALCALDIA 125,57 129,34 136,06 140,14 141,26 134,20 134,20 
1632E RESPONSABLES VIDIOTEX "010" 192,89 198,68 209,01 215,28 217,00 206,15 206,15 
1633F SUPER. ATENCIO PERS. "010" 166,70 171,70 180,62 186,05 187,54 178,16 178,16 
1634F AD."A" SIST.INFOR/MIT.DIF.FEST 166,70 171,70 180,62 186,05 187,54 178,16 178,16 
1634G AD."A"SIST.INF/MIT.DIF NO FEST 82,39 84,86 89,28 91,96 92,69 88,05 88,05 
1640G CAPORALS G.U./S.E.I.S. 60,36 62,17 65,41 67,37 67,91 64,51 64,51 
1641H CAPORALS SEIS RESP. PARC/INTER 103,18 106,27 111,80 115,15 116,07 110,27 110,27 
1648D RESP. SALA "LLUIS COMPANYS" 125,74 129,51 136,25 140,33 141,45 134,38 134,38 
1651J ADJUNTS DE ZONA DE MERCATS 146,21 150,59 158,42 163,17 164,48 156,25 156,25 
1662L AGENTS DESENVOLUPAMENT LOCAL 332,32 342,29 360,10 370,90 373,87 355,17 355,17 
1813E DIRECTORS DE MERCATS N.18 151,56 156,11 164,22 169,14 170,50 161,98 161,98 
1815Z DIRECTOR CENTRES ESPORT. N.18 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
1818X CAPS NUCLI DISTRICTE GRAU 11 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1819X SUPERVISOR D'INFORMACIO-010- 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1820I A.T.S. SUPERV. D'AREES HOSP. 637,49 656,61 690,76 711,49 717,17 681,32 681,32 
1820X RESPONSABLE SIST. D'INFORM.010 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1821X ADMINIST. INSERCIO PUBLICITAT 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1822F DIRECTOR MERCAT SANT ANTONI 216,03 222,51 234,08 241,10 243,03 230,87 230,87 
1823I A.T.S. SUPERVISORA 318,75 328,32 345,39 355,75 358,60 340,66 340,66 
1823X TECNICS FORMACIO I.M.A.E. 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1824I ATS SUPERV.AREA H. A REVISAR 197,28 203,20 213,77 220,18 221,94 210,85 210,85 
1824Y RESP.PERS.SUBALTERN C.G.MUSEUS 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 
1832X ENCARREGAT NETEJA DE DISTR. 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1833X CAP LABORATORI LUMINOTECNIC 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1834X RESPONSABLES ZONA PAVIMENT. 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1835Y RESPONSABLES ZONA CLAVEGUERAM 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 
1838Y CAP TALLER RADIOTELEFONIA G.U. 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 
1841X CAP GRUP TECNIC DISTR. GRAU 11 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
1841Y CAP GRUP TECNIC DISTR. GRAU 10 126,07 129,85 136,60 140,70 141,82 134,73 134,73 
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1842K RESP. AGENTS DESENVOLUP. LOCAL 526,08 541,86 570,04 587,14 591,84 562,24 562,24 
1855Z RESPONSABLE D'ADMIN. D'INGRES. 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
1856Z ADJUNT GESTIO ECONOMICA PERS. 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
1857Z ADJ. GEST. JURIDICA SERV.JUR. 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
1858Z RESP.DE LA SECCIO FONS ORALS 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
1859Z RESPONSABLE DE GRAFICS 87,01 89,62 94,28 97,11 97,88 92,99 92,99 
1880J DIRECTORS CENTRES CIVICS N.18 176,91 182,22 191,70 197,45 199,03 189,08 189,08 
2010S A.T.S. DEL S.E.I.S. 77,36 79,68 83,82 86,34 87,03 82,68 82,68 
2011N TECNIC ADJUNT A COMANDAMENT 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2020M RESPONSABLE TÈCNIC OPERACIONS 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2023V CAP PRODUCCIO IMPR. MUNICIPAL 861,61 887,46 933,60 961,61 969,31 920,84 920,84 
2025X RESPONS. COMERCIAL IMPREMTA 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2030X PROGRAMADORS-ANALISTES 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2032F DIRECTOR ZONA MERCATS 280,54 288,96 303,98 313,11 315,62 299,83 299,83 
2035G RESPONS. TALLERS DEL S.E.I.S. 215,99 222,47 234,04 241,06 242,99 230,83 230,83 
2040X CAP D'ESTUDIS I.M.A.E. 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,49 333,49 
2041J DIRECTOR LLAR 'VALLBONA' 233,09 240,08 252,57 260,14 262,22 249,11 249,11 
2045H DIRECTOR CENTRE ESPORTIU 176,93 182,24 191,72 197,47 199,05 189,10 189,10 
2055Y CONSERVACIO HERBARI.INST.BOT. 91,28 94,02 98,91 101,88 102,69 97,56 97,56 
2062X CAP OFICINA REL. PUBL. MERCATS 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2064Y CAP OFICINA TECNICA D'IMATGE 185,26 190,82 200,75 206,77 208,43 198,01 198,01 
2065J RESP. URBANISME SERV. DESCENTR 233,09 240,08 252,57 260,14 262,22 249,11 249,11 
2066J RESP. PROJECTE URBA SER. DESCE 233,09 240,08 252,57 260,14 262,22 249,11 249,11 
2067J CAP NUCLI DISTRICTE GRAU 11 233,09 240,08 252,57 260,14 262,22 249,11 249,11 
2068J RESPONSABLE PRODUCCIÓ TÈCNICA 233,10 240,09 252,58 260,15 262,23 249,12 249,12 
2069X RESPONSAB.PROMOCIO MUSEUS PATR 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2070X CAP OFICINA SECRETARIA EXECUTI 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2071K DIR. CENTRES SOCIALS NIVELL 20 176,93 182,24 191,72 197,47 199,05 189,10 189,10 
2071L DIRECTOR CENTRE SERVEIS SOCIAL 112,91 116,30 122,35 126,02 127,03 120,68 120,68 
2071P DIR.CENTRE SERV.SOC. TIPUS 'B' 132,15 136,11 143,19 147,48 148,66 141,23 141,23 
2072J RESPONS. PROG. AFERS SOCIALS 233,09 240,08 252,57 260,14 262,22 249,11 249,11 
2073J CAP D'INFERMERIA D'AFERS SOCIA 233,09 240,08 252,57 260,14 262,22 249,11 249,11 
2074X CAP D'OFICINA OBRES INST. ESP. 312,03 321,39 338,11 348,25 351,03 333,48 333,48 
2076J RESPONS. PROJ. RELACIONS CIV. 232,83 239,82 252,28 259,85 261,93 248,83 248,83 
2077X RESPONS. PERS. URB. MEDI AMBIE 311,65 321,00 337,69 347,82 350,60 333,08 333,08 
2081L DIR. MUSEUS I SEC. MUSEIST. 91,17 93,90 98,79 101,76 102,57 97,44 97,44 
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2085Y TECNIC SUPERIOR D'ESP.QUALIF. 185,26 190,82 200,75 206,77 208,43 198,01 198,01 
2086N RESPONSABLE C.MUSEISTIC 189,56 195,25 205,40 211,56 213,25 202,58 202,58 
2087N RESP.FONS BIBLIOGRAFIC MUSEU 0,00 0,00 201,40 203,29 204,92 194,67 194,67 
2210A DIRECTOR BANDA MPAL. MUSICA 941,21 969,44 1.019,85 1.050,45 1.058,85 1.005,91 1.005,91 
2212I LLOC A REVISAR 371,32 382,46 402,35 414,42 417,74 396,85 396,85 
2213I METGE CAP DISPENSARI 232,14 239,10 251,53 259,07 261,14 248,08 248,08 
2217X CAP PROGRAMA GESTIO RECURSOS 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2219Y DIRECTOR MUSEUS GRAU 14 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2219Z DIRECTOR MUSEUS GRAU 13 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2223Z CAP BIBLIOTECA CENTRAL MUNPAL 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2226X DIRECTOR I.M.A.E. 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2229X CAP NUCLI DISTRICTE GRAU 15 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2229Z CAP NUCLI DISTRICTE GRAU 13 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2231Y CAP TALLERS MUNICIPALS 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2233Y CAP MANTENIMENT MEDI AMBIENT 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2236Y CAP PRESSUPOSTOS I COMPTES 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2237Y INSPECTOR HISENDA 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2240I METGE CAP SECCIO HOSPITALARIA 218,03 224,57 236,25 243,33 245,28 233,02 233,02 
2255Z RESP.GESTIO ECONOMICA PERSONAL  233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2256Z RESP.GESTIO DE MECENATGE 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2257X DIR. MUSEU MONESTIR PEDRALBES 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2258Z RESP.COMUNICACIO I ACCIO CULT. 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2259Z RESPONSABLE DE REGISTRE 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2260X RESP.D'ACTIVITATS I DIFUSIO 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2261Z ASSESSOR BENESTAR SOCIAL DISTR 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2262Y CAP OFIC. PROTEC. PTGE. URBA 335,33 345,39 363,36 374,26 377,25 358,39 358,39 
2263X CAP OFIC. COL.LAB. CONTRIBUENT 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2264Z RESPONSABLE SECCIO FONS DOC. 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2280Z RESPONSABLE D'HEMEROTECA. 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2281Z RESP.RECERCA,DOCUM. I DIFUSIO 233,28 240,28 252,77 260,36 262,44 249,32 249,32 
2282X RESP.DOCUMENT. MUSEU PICASSO 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2285E DIRECTOR DE LA COBLA 194,23 200,05 210,45 216,77 218,50 207,57 207,57 
2286E SOTS-DIRECTOR BANDA 194,23 200,05 210,45 216,77 218,50 207,57 207,57 
2298F PROFESSOR ORQUESTRA-CONCERT 769,49 792,57 833,78 858,80 865,67 822,39 822,39 
2299W LLOCS A REVISAR 871,00 897,13 943,78 972,09 979,87 930,87 930,87 
2416X ANALISTA SENIOR 'B' 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
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ER Denominació de l'específic de responsabilitat 2.006 2.007 2.008 2.009 2010(1) 2010(2) 2.011 
2418X CAP ADJUNT INSPEC. HISENDA 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2418Y DIRECTOR DE CENTRE MUSEISTIC 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2419Y DIRECTOR DE MUSEUS GRAU 14 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2422X DIRECTOR TECNIC MUSEUS 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2426Y SECRETARI COMISSIO TEC. ADM. 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2428Y CAP DIVISIO INSPEC. TRIBUT. 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2429Z INTENDENT G.U./OFIC. SEIS 414,57 427,01 449,21 462,69 466,39 443,07 443,07 
2431X CAP ADJUNT SERVEIS GENERALS 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2433X CAP ADJUNT U.O. RECURS. HUM. 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2435Y DIRECTOR C.G. MUSEUS 316,15 325,63 342,56 352,84 355,66 337,88 337,88 
2436X CAP ADJUNT RECURSOS TRIBUT. 462,83 476,72 501,51 516,56 520,69 494,65 494,65 
2450I METGE CAP SERVEI HOSPITALARI 283,40 291,90 307,08 316,30 318,83 302,88 302,88 
2480D CAP DE GUARDIA DEL S.E.I.S. 372,46 383,63 403,59 415,70 419,02 398,07 398,07 
260IC A REVISAR 56,12 57,80 60,80 62,63 63,13 59,97 59,97 
2613Z CAP GABINET TEC.ALC.REG.GRAU15 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 
2621X DIRECTOR MUSEUS GRAU 17  678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2622Y CAP LABORATORI MUNICIPAL 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2623Y CAP INSTITUT MPAL. SALUT  523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2625Y CAP SERV. GEN. PROTEC. CIUTADA  523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2627Y GERENT DE PUBLICACIONS 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2628X GERENCIA IMPREMTA MUNICIPAL 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2630X CAP DIVISIO S.E.I.S.GRAU 17 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2630Y CAP DIVISIO S.E.I.S.GRAU 16 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2630Z CAP DIVISIO S.E.I.S. GRAU 15 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 
2631X CAP DIVISIO SERV.GRALS. G.U. 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2660Z CONSELLER TECNIC D'AMBIT I T.A 363,26 374,16 393,62 405,42 408,66 388,23 388,23 
2663X DIRECTOR CENTRE CARTOGRAFIA 678,14 698,48 734,80 756,84 762,90 724,75 724,75 
2665Y DIRECTOR ESTUDIS PROM. ECONOM. 523,26 538,96 566,99 584,00 588,67 559,23 559,23 
2699U LLOC A REVISAR 1.234,13 1.271,15 1.337,25 1.377,37 1.388,39 1.318,97 1.318,97 
2699V LLOC A REVISAR  1.502,53 1.547,61 1.628,08 1.676,93 1.690,34 1.605,83 1.605,83 
2699W LLOCS A REVISAR  836,24 861,32 906,11 933,29 940,75 893,71 893,71 
2840D CAP SERVEI S.E.I.S. 660,36 680,17 715,54 737,01 742,91 705,77 705,77 
3040G VICE-INTERVENTOR 993,21 1.023,00 1.076,20 1.108,49 1.117,36 1.061,49 1.061,49 
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ANNEX 3 DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL. ANY 2013 

 
 

 
Codi Denominació a  a_max b Total  Total max  

D
ir
ec

tiv
a 

10.10 Gerent 2.168,97 8.457,81 285,88 2.454,85 8.743,69 
20.10 Director 1 (restringides) 4.914,67 6.092,05 286,88 5.201,55 6.378,93 
20.10 Director 1 (extraordinàries) 4.179,46 4.914,67 286,88 4.466,34 5.201,55 
20.10 Director 1 (ordinàries) 3.300,76 4.179,46 286,88 3.587,64 4.466,34 
20.20 Director 2(restringides) 3.436,14 4.306,58 286,88 3.723,02 4.593,46 
20.20 Director 2 (extraordinàries) 2.789,62 3.436,14 286,88 3.076,50 3.723,02 
20.20 Director 2 (ordinàries) 2.168,97 2.789,62 286,88 2.455,85 3.076,50 

 
 

 Codi Denominació Total 

C
om

an
da

m
en

t 40.10 Cap Departament 1 1.376,51 
40.20 Cap Departament 2 1.119,61 
50.10 Cap Secció 1 1.069,61 
50.20 Cap Secció 2 1.051,05 
50.30 Cap Secció 3 720,21 

Tè
cn

ic
a 

70.10 Gestor de Projectes 1 1.276,51 
70.20 Gestor de Projectes 2 1.019,61 
80.10 Tècnic 1 1.276,51 
80.20 Tècnic 2 1.019,61 
80.30 Tècnic 3 842,00 
80.40 Tècnic 4 646,66 

S
up

or
t 

90.10 Suport 1 987,05 
90.20 Suport 2 831,86 
90.30 Suport 3 700,21 
90.40 Suport 4 627,51 
90.50 Suport 5 619,18 
90.60 Suport 6 611,94 

 
En el cas del subtipus de lloc Tècnic 5, el complement específic es pot 

denominar “complement docent”. Aquest complement docent està adaptat a la 
jornada específica de les escoles bressol. El complement docent inclou els següents 
factors: 

h) Responsabilitat i dificultat tècnica 
i) Plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol 
j) Vestuari bressol 

 
Codi Denominació h i j Total 

80.50 Tècnic 5 599,20 58,60 10,50 668,30 
 
  



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4323 
 

 

 

 
Codi Denominació a c d e f g Total 

G
U

 i 
S
PE

IS
 

30.10 Cap de la GU 2.928,61 88,04 66,04 221,85   588,3 3.892,84 
30.20 Intendent Major GU 2.183,60 88,04 66,04 221,85   588,3 3.147,83 
30.30 Intendent GU 1.992,18 88,04 66,04 221,85   524,18 2.892,29 
60.10 Inspector GU 1.846,71 88,04 66,04 221,85   440,84 2.663,48 
60.30 Sotsoficial SPEIS  1.331,35 88,04 66,04   211,75 403,1 2.100,28 
60.20 Sotsinspector GU 1.740,23 88,04 66,04 221,85   359,33 2.475,49 
60.40 Sergent GU  965,26 88,04 66,04 221,85   329,94 1.671,13 
60.50 Sergent SPEIS  965,26 88,04 66,04   211,75 329,94 1.661,03 
60.60 Caporal GU 918,53 88,04 66,04 221,85   290,2 1.584,66 
60.70 Caporal SPEIS 918,53 88,04 66,04   211,75 290,2 1.574,56 
60.80 Caporal 2a activitat GU 918,53 88,04 66,04 221,85   290,2 1.584,66 
91.10 Agent GU 796,39 88,04 66,04 221,85   254,45 1.426,77 
91.20 Bomber 796,39 88,04 66,04   211,75 254,45 1.416,67 
91.30 Agent 2a activitat GU 796,39 88,04 66,04 221,85   254,45 1.426,77 

 
1. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial 

(imports en euros per paga) 
 

El complement específic pot incorporar els factors següents que tenen caràcter 
circumstancial per compensar determinades condicions que afecten a l’exercici de 
les tasques encomanades al lloc de treball. Aquestes condicions poden afectar a la 
jornada, disponibilitat, penositat o perillositat. La seva inclusió assignació als llocs 
de treball no és general i es vinculen a cada dotació en funció de les necessitats 
del servei on s’adscriuen o de la conjuntura temporal que es requereixi. Els factors 
seran el següents: 

 
a) Festivitat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que requereixin 

durant l’any el desenvolupament parcial de la seva activitat en dies festius. 
b) Nocturnitat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que requereixin 

durant l’any el desenvolupament parcial de la seva activitat en horari de nit 
(considerat entre les 22h i les 6h). 

c) Desplaçament: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball ubicades en 
centres de treball no coberts per la xarxa urbana de transports, així com, de 
manera específica, per a les dotacions ocupades per personal amb 
minusvalidesa, quan el corresponent transport urbà utilitzable per al trasllat 
al seu centre de treball no disposi de mesures d’accessibilitat adequades a la 
seva minusvalidesa. 

d) Menyscapte: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que requereixin 
en el desenvolupament de la seva activitat la manipulació de diners en 
efectiu (menyscapte de diners), de diners o valors dipositats als serveis 
d’hisenda (menyscapte de caixa d’hisenda). 

e) Emergències socials: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que 
exigeixen freqüentment una disponibilitat fora de la seva jornada per 
activar-se en cas d’emergències de ciutat. 

f) Disponibilitat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball de la Guàrdia 
Urbana que estiguin integrades a les unitats C i D i exigeixin de manera 
regular una disponibilitat obligada fora de la seva jornada per activar-se en 
cas d’emergències de ciutat; i a les dotacions de llocs de treball assignades 
a la flota de vehicles, que exigeixen de manera regular una disponibilitat 
flexible de la seva jornada per donar servei a l’Alcaldia i Tinències; i a les 
dotacions de llocs de treball de sanitaris del SPEIS que exigeixin de manera 
regular una disponibilitat obligada fora de la seva jornada per activar-se en 
cas d’emergències de ciutat 
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g) Complement personal subgrup C2 amb 10 anys: com a resultat de la 
negociació de l’Acord de Condicions de Treball 2008-2011 s’atribuirà als llocs 
de treball ocupats per personal del subgrup C2 amb una antiguitat a 
l’organització municipal de 10 anys. 

h) Desgast instrument: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball de la 
Banda Municipal que requereixin l’ús d’un instrument musical de propietat. 

i) Vestuari bressol: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball de les 
escoles bressol que requereixin d’un vestuari especial per al 
desenvolupament de la seva activitat. 

j) Experiència professional: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
ocupades per personal amb una antiguitat de cinc anys al Grup Municipal en 
concepte de reconeixement a la trajectòria en la prestació de serveis a 
l’Ajuntament. Aquest complement no és d’aplicació a les dotacions dels tipus 
de lloc de Gerència i Direcció, als subtipus de lloc de Tècnic 5 ni als llocs 
ocupats per categories exclusives de guàrdia urbana i SPEIS. 

k) Plena dedicació de comandaments, tècnics i suport: s’atribueix a les 
dotacions de llocs de treball que requereixen de manera freqüent una 
jornada superior a la establerta amb caràcter general, i que no permet la 
compatibilitat de l’ocupant. Aquest complement no és d’aplicació a les 
dotacions dels tipus de lloc de Gerència i Direcció que l’integren al seu 
complement específic. 

l) Plena dedicació tècnics i suport SPEIS: s’atribueix a les dotacions de 
llocs de treball assignades a l’organització del SPEIS que requereixen de 
manera freqüent una jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat 
de l’ocupant. 

m) Atenció directa intensiva: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
sense comandament assignades a: oficines d’atenció directa intensiva (OAC, 
IMH i OMIC); a les dotacions de llocs tècnics d’atenció directa intensiva 
assignades als CSS i EAIA; a les dotacions de llocs de suport d’atenció 
directa intensiva assignades als CSS; a les dotacions de llocs de treball 
sense comandament que tinguin assignades la resolució de llicències i 
inspeccions al territori, amb atenció directa intensiva; i a les dotacions de 
llocs de treball de les escoles bressol. 

n) Trencament de jornada: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball de 
sotsoficial i cap d’unitat del SPEIS, que requereixin de manera regular el 
trencament horari de la seva jornada per coordinar els parcs o les àrees 
tècniques assignades. 

o) Direccions de Mercats: s’atribueix a les dotacions rotatives de llocs de 
treball de direcció de mercats municipals en funció de la complexitat 
temporal o estructural de l’equipament. 

p) Complement de perillositat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
que exigeixen la prestació regular d’activitats d’especial o clara perillositat o 
toxicitat. 

q) Direccions d’Escola Bressol: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
de direcció d’escola bressol en funció del nombre de grups i d’acord amb la 
normativa d’aplicació.   

Els imports per a cada lloc de treball dels diferents factors del complement 
específic circumstancial es presenten a les taules annexes. 

 
Denominació Total 
Festivitat 
Per a mitjanes anuals d'1 a 5 festius 8,24 
Per a mitjanes anuals de 6 a 10 festius 17,53 
Per a mitjanes anuals d'11 a 15 festius 26,79 
Per a mitjanes anuals de 16 a 20 festius 36,13 
Per a mitjanes anuals de 21 a 25 festius 45,38 
Per a mitjanes anuals de 26 a 30 festius 54,68 
Per a mitjanes anuals de 31 a 35 festius 63,97 



NÚM. 20 10-7-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4325 
 

 

Denominació Total 
Per a mitjanes anuals de més de 36 festius 76,96 
Aplicació específica GU i SPEIS 76,96 
Aplicació específica Unitat C de la GU 153,91 
Aplicació específica Unitat D de la GU 223,47 
Nocturnitat  
Per a mitjanes diàries de 2 hores i torn de tarda amb encavalcament de 
GU 

57,68 

Per a mitjanes diàries entre 2 i 4 hores i unitat D de la GU i SPEIS 112,68 
Per a mitjanes diàries entre 4 i 6 hores 167,7 
Per a mitjanes diàries superiors a 6 hores 222,72 
Torn nit GU amb lliurança suplementària 222,72 
Torn de nit sense lliurança complementària i Unitat C 322,66 
Aplicació específica torns del SPEIS 112,68 
Desplaçament 43,69 
Menyscapte  
Menyscapte de diners 23,66 
Menyscapte caixa hisenda 41,81 
Emergències socials  
Aplicació genèrica 87,91 
Centre de control de emergències (SPEIS) 320,63 
Disponibilitat  
Disponibilitat unitats C i D GU 212,76 
Disponibilitat conductors d’Alcaldia i Tinències 166,92 
Disponibilitat sanitaris SPEIS 52,00 
Complement personal subgrup C2 amb 10 anys 71,06 
Desgast instrument  
Desgast instrument tipus 1 109,77 
Desgast instrument tipus 2 146,16 
Solista banda 43,58 
Vestuari bressol 10,50 
Complement d’experiència professional  
Subgrup A1 125,10 
Subgrup A2 106,50 
Subgrup C1 97,00 
Subgrup C2 97,00 
Subgrup E 70,00 
Dedicació comandaments, tècnics i suport  
Subgrup A1 286,88 
Subgrup A2 218,87 
Subgrup C1 177,44 
Subgrup C2 155,71 
Subgrup E 149,76 
Dedicació tècnics i suport SPEIS  
Subgrup A1 281,07 
Subgrup A2 214,05 
Subgrup C1 179,17 
Atenció directa intensiva  
Plus atenció directa intensiva en oficines. Grup C 169,35 
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Denominació Total 
Plus atenció directa intensiva serveis socials basics i EAIA. Grup A 158,53 
Plus atenció directa intensiva serveis de llicències i inspecció. Grup A 249,12 
Plus atenció directa intensiva serveis de llicències i inspecció. Grup C 37,25 
Plus atenció directa intensiva escoles bressol 58,60 
Plus atenció directa intensiva serveis socials bàsics. Grup C 65,57 
Trencament de jornada  
Caps de parc SPEIS 500,00 
Caps d’àrea SPEIS 400,00 
Cap d’unitat SPEIS 340,00 
Canvi de festius per feiners  
Torn mati i tarda 28,08 
Torn de nit 38,62 
Direccions de mercats  
Direccions tipus 1 390,58 
Direccions tipus 2 329,6 
Direccions tipus 3 231,12 
Direccions tipus 4 173,35 
Direccions tipus 5 162,74 
Direccions d’escola bressol  
8 grups 247,69 
9 grups 319,38 
10 grups 354,87 
Complement de perillositat 66,04 

 
2. Retribucions complementàries: serveis extraordinaris i hores 

extraordinàries 
 

La gratificació dels serveis extraordinàries fora de la jornada de treball així com 
la remuneració de les indemnitzacions corresponents per raó del servei s’efectuarà 
d’acord amb la seva normativa reguladora. 

 
Per al personal de totes les categories excepte GU i SPEIS (imports per hora en 

euros): 
 

Subgrup Import  
A1 9,25 
A2 7,07 
C1 6,16 
C2 5,65 
E 5,13 

 
Per al personal de GU (imports per hora en euros): 
 

Lloc 
Import 
laborables 
diürnes 

Import festives 
diürnes i laborables 
nocturnes 

Import 
festives 
nocturnes 

Sotsinspector 13,30 16,73 22,02 
Sergent 12,91 16,34 21,32 
Caporal 12,46 15,56 20,24 
Agent 12,05 15,17 19,51 
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3. Retribucions complementàries: altres gratificacions per serveis 
extraordinaris i hores extraordinàries (en euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conceptes retributius en jornades reduïdes 
 
En el cas de jornades inferiors a les 37,5 hores, tots els conceptes retributius es 

veuran reduïts proporcionalment o tal com estableixi la normativa. 
 

5. Sistemàtica de migració i absorció dels sistema retributiu al nou 
catàleg de llocs de treball 

 
En el procés de migració dels llocs de l’anterior catàleg als del nou Sistema 

d’Ordenació Municipal, el nou complement específic absorbeix els següents 
conceptes retributius: els complements específics de responsabilitat, els 
complements específics d’equiparació, el plus d’ajut a la manutenció, el 
complement específic transitori, el plus d’emergències socials de guàrdia urbana i 
SPEIS (PEG), el complement específic de perillositat de guàrdia urbana i SPEIS 
(PP1), el complement específic d’incompatibilitat de guàrdia urbana, el plus de 
distribució de jornada del SPEIS, el complement de dedicació de guàrdia urbana i 
de rotació de torns del SPEIS, el complement de comandament de guàrdia urbana, 
el mòdul d’homologació de seguretat pública, el mòdul d’homogeneïtzació i tots 
aquells complements o plusos que de manera generalitzada estiguin establerts per 
un col·lectiu de manera fixa i periòdica a les seves retribucions. 

Els complements específics circumstancials que es mantenen en el nou catàleg, 
seguiran assignats als llocs de treball en les mateixes condicions i sistemàtica que 
amb l’anterior catàleg de llocs de treball. 

Concepte Import 
Gratificació per realització accions formatives (per hora) 
 Dins d’horari laboral 35 
 Fora horari laboral 50 
Gratificacions assistència processos selectius (per hora) 
 Personal coordinador 31,25 
 Personal responsable aula 23,44 
 Personal ajudant 15,63 
Gratificació sortida d’inspecció (per sortida) 
 Nocturna 145,44 
 Dissabtes 50,15 
 Diumenges 75,23 
Gratificació assistència sessions Consells Escolars 
 Assistència per sessió 130,72 
 Màxim assistències per centre 653,62 
Assistència judicis Guàrdia Urbana (per servei) 
 Lliure de servei amb una citació 42,19 
 Lliure de servei amb dues citacions 54,24 
 Lliure de servei amb tres citacions 60,27 
 Lliurança amb una citació 48,21 
 Lliurança amb dues citacions 60,27 
 Lliurança amb tres citacions 66,30 
 Complement horari per assistència a judici   28,21 
Prolongacions jornada (Guàrdia Urbana i SPEIS) 
 Prolongacions jornada (Guàrdia Urbana i SPEIS) 15,02 
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Les diferències retributives que es puguin generar a cada persona com a resultat 
del procés de migració entre els dos catàlegs, es recolliran en un complement 
personal de migració (CPM), incloent-hi:  

 Les persones que amb motiu de la migració al nou Sistema d’Ordenació 
Municipal quedin enquadrades en un complement de destinació superior, 
veuran absorbides les diferències d’aquest increment del seu complement 
personal de migració. 

 Les persones que ocupin llocs de treball que incorporin un nou complement 
específic circumstancial amb motiu de la migració dels llocs, absorbiran del 
complement transitori de migració l’import corresponent al circumstancial 
fixat. 

En el procés d’integració del complement específic d’equiparació del subgrup A1 
en els conceptes retributius del Sistema d’Ordenació Municipal, no ha estat 
possible l’absorció del total del seu import, per la qual cosa es manté en aquest 
subgrup A1 un específic d’equiparació per un import de 182,00 euros. Aquest 
específic es restringirà al personal del subgrup A1 que ocupi llocs de nivell 26 o 
inferior. 

En el procés de migració de llocs de treball totes les persones conservaran els 
complements personals transitoris i complements dels decrets de retribucions en 
les mateixes condicions a les que els tinguin fixats amb anterioritat al procés. 

 
 

ANNEX 3 DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL. ANY 2015 
 

Codi Denominació a c d e f g Total 

30.10 Cap de la GU 2.928,61 88,04 66,04 221,85   588,3 3.892,84 

30.20 Intendent Major GU 2.183,60 88,04 66,04 221,85   588,3 3.147,83 

 30.30 Intendent GU 1.992,18 88,04 66,04 221,85   524,18 2.892,29 

60.10 Inspector GU 1.846,71 88,04 66,04 221,85   440,84 2.663,48 

 60.30 Sotsoficial SPEIS  1.331,35 88,04 66,04   211,75 403,1 2.100,28 

60.20 Sotsinspector GU 1.740,23 88,04 66,04 221,85   359,33 2.475,49 

 60.40 Sergent GU  965,26 88,04 66,04 221,85   329,94 1.671,13 

 60.50 Sergent SPEIS  965,26 88,04 66,04   211,75 329,94 1.661,03 

 60.60 Caporal GU 918,53 88,04 66,04 221,85   290,2 1.584,66 

 60.80 Caporal 2a activitat GU 918,53 88,04 66,04 221,85   290,2 1.574,56 

 60.70 Caporal SPEIS 918,53 88,04 66,04   211,75 290,2 1.574,56 

61.10 Caporal SPEIS C1 797,76 88,04 66,04   211,75 290,2 1.453,79 

61.20 Caporal GU C1 797,76 88,04 66,04 221,85   290,2 1.463,89 

61.30 Caporal 2a activitat GU C1 797,76 88,04 66,04 221,85   290,2 1.463,89 

 91.10 Agent GU 796,39 88,04 66,04 221,85   254,45 1.426,77 

 91.30 Agent 2a activitat GU 796,39 88,04 66,04 221,85   254,45 1.426,77 

 91.20 Bomber 796,39 88,04 66,04   211,75 254,45 1.416,67 

92.10 Bomber SPEIS C1 675,62 88,04 66,04   211,75 254,45 1.295,90 

92.20 Agent GU C1 675,62 88,04 66,04 221,85   254,45 1.306,00 

92.30 Agent 2a activitat GU C1 675,62 88,04 66,04 221,85   254,45 1.306,00 
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CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
 
ANNEX 3. TAULES RETRIBUTIVES 2016 
 

1. Retribucions bàsiques: sou i els triennis (imports en euros per paga) 
 
Les retribucions bàsiques estan vinculades al grup o subgrup de classificació de 

la categoria i a l’antiguitat de serveis i són: el sou i els triennis. Els seus imports es 
determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles estan compresos 
els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries. 

Els imports de sou i triennis per a cada subgrup es presenten a les taules 
annexes. 

 
Subgrup Sou Trienni 

A1 1.120,15 43,08 
A2 968,57 35,12 
C1 727,23 26,58 
C2 605,25 18,08 
E 553,96 13,61 

 
2. Retribucions complementàries: Complement de destinació (imports en 
euros per paga) 

 
El complement de destinació és el concepte que retribueix el nivell del lloc de 

treball desenvolupat en funció del grup de titulació, la responsabilitat de direcció o 
comandament, especialització i complexitat de la tasca. El grau personal recull la 
progressió assolida per la persona dins del sistema de carrera vertical municipal. 
La determinació del nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball 
atenent a criteris de qualificació i de rang jeràrquic i en funció dels intervals que 
per a cada subgrup de classificació i per a cada tipologia de llocs d’acord amb els 
intervals de nivell màxim i mínim següents: 

 
 Grup A1 – 22 a 30 
 Grup A2 – 20 a 26 
 Grup C1 – 16 a 22 
 Grup C2 – 14 a 18 
 Grup E   – 12 a 14 

 
Els imports dels complements de destinació per a cada nivell es presenten a les 

taules annexes. 
 

Nivell Import mensual 
30 978,44 
29 877,62 
28 840,73 
27 803,81 
26 705,19 
25 625,67 
24 588,75 
23 551,88 
22 514,94 
21 478,09 
20 444,10 
19 421,43 
18 398,74 
17 376,06 
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Nivell Import mensual 
16 353,43 
15 330,72 
14 308,07 
13 285,36 
12 262,68 
11 240,00 
10 217,35 
9 206,01 
8 194,64 
7 183,32 
6 171,98 
5 160,64 
4 143,64 
3 126,68 
2 109,66 
1   92,67 

 
3. Retribucions complementàries: Complement específic (imports en 

euros per paga) 
 

El complement específic és el concepte que retribueix les condicions particulars 
dels llocs de treball segons consti en el catàleg de llocs de treball tenint en compte 
els factors següents: 

 
a) Responsabilitat i dificultat tècnica: s’atribueix als llocs de treball en 

funció de l’esforç intel·lectual i les habilitats necessàries per a la resolució 
del problemes derivats de les tasques encomanades al lloc i els 
coneixement i competències exigides per a la seva execució, així mateix, la 
responsabilitat vindrà determinada en funció de l’impacte de les decisions 
en l’exercici de les tasques en combinació amb la responsabilitat sobre els 
recursos gestionats, siguin aquests econòmics, humans o d’altre tipus, 
interns o externs a l’organització. La tècnica de valoració de llocs emprada 
per diferenciar aquest factor, mesura: 
o Competència: tècnica o especialitzada, gerencial o directiva, i interacció 

humana. 
o Solució de problemes: marc de referència i exigència dels problemes. 
o Responsabilitat: llibertat per actuar, magnitud i impacte. 

 
b) Especial dedicació: s’atribueix als llocs de treball que requereixen de 

manera regular una jornada superior a la establerta amb caràcter general. 
 

c) Emergències socials: s’atribueix als llocs que exigeixen de manera regular 
una disponibilitat fora de la seva jornada per activar-se en cas 
d’emergències de ciutat. 

 
d) Perillositat: s’atribueix als llocs que exigeixen la prestació regular 

d’activitats d’especial i clara perillositat. 
 

e) Incompatibilitat: s’atribueix als llocs que de manera regular estiguin 
afectats per una incompatibilitat de caràcter especial. 

 
f) Distribució de jornada: s’atribueix als llocs que exigeixen de manera 

regular una prestació horària continuada de 24 hores per respondre al 
servei. 
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g) Dedicació o rotació de cossos especials: s’atribueix als llocs dels cossos 
especials que de manera regular estiguin sotmesos a jornades superiors a 
les establertes amb caràcter general o que la seva jornada inclogui 
rotacions pel cobriment del servei. 

 
Per a cada complement específic es detallen els seus factors i l’import total del 

complement (epígraf “Total” de les taules). Els factors considerats són: 
a) Responsabilitat i dificultat tècnica. 
b) Especial dedicació 
c) Emergències socials 
d) Perillositat 
e) Incompatibilitat 
f) Distribució de jornada 
g) Dedicació o rotació de cossos especials 

Els factors es codifiquen a les taules en correspondència als apartats anteriors. 
 
Exclusivament en l’àmbit funcional directiu es determinen bandes salarials pel 

factor de responsabilitat i dificultat tècnica. El valor màxim de la banda es presenta 
a les taules codificat com a_màx. En el cas dels directors, també es fixen tres 
rangs retributius: ordinari, extraordinari i restringit. Els valors que superen la 
retribució ordinària mínima de cada lloc es fixaran per decret de retribucions 
donant lloc a un complement per aquesta diferència: complement de decret de 
retribucions (DRE). A l’àmbit funcional directiu es percebran els conceptes de 
cobrament en 14 pagues, 12 ordinàries i 2 extraordinàries. 

 

 
Codi Denominació a  a_màx b 

Total  Total 
màx  

D
ir
ec

tiv
a 

10.10 Gerent 2.190,66 8.542,39 289,75 2.480,41 8.832,14 
20.10 Director 1 (restringides) 4.963,82 6.152,97 289,75 5.253,57 6.442,72 

20.10 
Director 1 
(extraordinàries) 

4.221,25 4.963,82 289,75 4.511,00 5.253,57 

20.10 Director 1 (ordinàries) 3.333,77 4.221,25 289,75 3.623,52 4.511,00 
20.20 Director 2(restringides) 3.470,50 4.349,65 289,75 3.760,25 4.639,40 

20.20 
Director 2 
(extraordinàries) 

2.817,52 3.470,50 289,75 3.107,27 3.760,25 

20.20 Director 2 (ordinàries) 2.190,66 2.817,52 289,75 2.480,41 3.107,27 
 
 

 Codi Denominació Total 

C
om

an
da

m
en

t 40.10 Cap Departament 1 1.390,28 
40.20 Cap Departament 2 1.130,81 
50.10 Cap Secció 1 1.080,31 
50.20 Cap Secció 2 1.061,56 
50.30 Cap Secció 3 727,41 

Tè
cn

ic
a 

70.10 Gestor de Projectes 1 1.289,28 
70.20 Gestor de Projectes 2 1.029,81 
80.10 Tècnic 1 1.289,28 
80.20 Tècnic 2 1.029,81 
80.30 Tècnic 3 850,42 
80.40 Tècnic 4 653,13 
90.10 Suport 1 996,92 
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 Codi Denominació Total 
90.20 Suport 2 840,18 
90.30 Suport 3 707,21 
90.40 Suport 4 633,79 
90.50 Suport 5 625,37 
90.60 Suport 6 618,06 

 
En el cas del subtipus de lloc Tècnic 5, el complement específic es pot 

denominar “complement docent”. Aquest complement docent està adaptat a la 
jornada específica de les escoles bressol. El complement docent inclou els següents 
factors: 

h) Responsabilitat i dificultat tècnica 
i) Plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol 
j) Vestuari bressol 

Codi Denominació h i j Total 
80.50 Tècnic 5 605,19 58,60 10,50 674,29 

 
 

 Codi Denominació a c d e f g Total 

G
U

 i 
S
PE

IS
 

30.10 Cap de la GU 2.957,90 88,92 66,7 224,07   594,18 3.931,77 
30.20 Intendent Major GU 2.205,44 88,92 66,7 224,07   594,18 3.179,31 
 30.30 Intendent GU 2.012,10 88,92 66,7 224,07   529,42 2.921,21 
60.10 Inspector GU 1.865,18 88,92 66,7 224,07   445,25 2.690,11 
 60.30 Sotsoficial SPEIS  1.344,66 88,92 66,7   213,87 407,13 2.121,28 
60.20 Sotsinspector GU 1.757,63 88,92 66,7 224,07   362,92 2.500,24 
 60.40 Sergent GU  974,91 88,92 66,7 224,07   333,24 1.687,84 
 60.50 Sergent SPEIS  974,91 88,92 66,7   213,87 333,24 1.677,64 
 60.60 Caporal GU 927,72 88,92 66,7 224,07   293,1 1.600,51 
 60.80 Caporal 2a activitat GU 927,72 88,92 66,7 224,07   293,1 1.600,51 
 60.70 Caporal SPEIS 927,72 88,92 66,7   213,87 293,1 1.590,31 
61.10 Caporal SPEIS C1 805,74 88,92 66,7   213,87 293,1 1.468,33 
61.20 Caporal GU C1 805,74 88,92 66,7 224,07   293,1 1.478,53 
61.30 Caporal 2a activitat GU C1 805,74 88,92 66,7 224,07   293,1 1.478,53 
 91.10 Agent GU 804,35 88,92 66,7 224,07   256,99 1.441,04 

  91.30 Agent 2a activitat GU 804,35 88,92 66,7 224,07   256,99 1.441,04 
  91.20 Bomber 804,35 88,92 66,7   213,87 256,99 1.430,84 
 92.10 Bomber SPEIS C1 682,38 88,92 66,7   213,87 256,99 1.308,86 
 92.20 Agent GU C1 682,38 88,92 66,7 224,07   256,99 1.319,06 
 92.30 Agent 2a activitat GU C1 682,38 88,92 66,7 224,07   256,99 1.319,06 

 
 

4. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial 
(imports en euros per paga) 

 
El complement específic pot incorporar els factors següents que tenen caràcter 

circumstancial per compensar determinades condicions que afecten a l’exercici de 
les tasques encomanades al lloc de treball. Aquestes condicions poden afectar a la 
jornada, disponibilitat, penositat o perillositat. La seva inclusió assignació als llocs 
de treball no és general i es vinculen a cada dotació en funció de les necessitats 
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del servei on s’adscriuen o de la conjuntura temporal que es requereixi. Els factors 
seran el següents: 

 
a) Festivitat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que requereixin 

durant l’any el desenvolupament parcial de la seva activitat en dies festius. 
b) Nocturnitat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que requereixin 

durant l’any el desenvolupament parcial de la seva activitat en horari de nit 
(considerat entre les 22h i les 6h). 

c) Desplaçament: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball ubicades en 
centres de treball no coberts per la xarxa urbana de transports, així com, de 
manera específica, per a les dotacions ocupades per personal amb 
minusvalidesa, quan el corresponent transport urbà utilitzable per al trasllat 
al seu centre de treball no disposi de mesures d’accessibilitat adequades a la 
seva minusvalidesa. 

d) Menyscapte: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que requereixin 
en el desenvolupament de la seva activitat la manipulació de diners en 
efectiu (menyscapte de diners), de diners o valors dipositats als serveis 
d’hisenda (menyscapte de caixa d’hisenda). 

e) Emergències socials: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball que 
exigeixen freqüentment una disponibilitat fora de la seva jornada per 
activar-se en cas d’emergències de ciutat. 

f) Disponibilitat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball de la Guàrdia 
Urbana que estiguin integrades a les unitats C i D i protecció i exigeixin de 
manera regular una disponibilitat obligada fora de la seva jornada per 
activar-se en cas d’emergències de ciutat; i a les dotacions de llocs de 
treball assignades a la flota de vehicles, que exigeixen de manera regular 
una disponibilitat flexible de la seva jornada per donar servei a l’Alcaldia i 
Tinències; i a les dotacions de llocs de treball de sanitaris del SPEIS que 
exigeixin de manera regular una disponibilitat obligada fora de la seva 
jornada per activar-se en cas d’emergències de ciutat. 

g) Complement personal subgrup C2 amb 10 anys: com a resultat de la 
negociació de l’Acord de Condicions de Treball 2008-2011 s’atribuirà als llocs 
de treball ocupats per personal del subgrup C2 amb una antiguitat a 
l’organització municipal de 10 anys. 

h) Desgast instrument: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball de la 
Banda Municipal que requereixin l’ús d’un instrument musical de propietat. 

i) Vestuari bressol: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball de les 
escoles bressol que requereixin d’un vestuari especial per al 
desenvolupament de la seva activitat. 

j) Experiència professional: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
ocupades per personal amb una antiguitat de cinc anys al Grup Municipal en 
concepte de reconeixement a la trajectòria en la prestació de serveis a 
l’Ajuntament. Aquest complement no és d’aplicació a les dotacions dels tipus 
de lloc de Gerència i Direcció, als subtipus de lloc de Tècnic 5 ni als llocs 
ocupats per categories exclusives de guàrdia urbana i SPEIS. 

k) Plena dedicació de comandaments, tècnics i suport: s’atribueix a les 
dotacions de llocs de treball que requereixen de manera freqüent una 
jornada superior a la establerta amb caràcter general, i que no permet la 
compatibilitat de l’ocupant. Aquest complement no és d’aplicació a les 
dotacions dels tipus de lloc de Gerència i Direcció que l’integren al seu 
complement específic. 

l) Plena dedicació tècnics i suport SPEIS: s’atribueix a les dotacions de 
llocs de treball assignades a l’organització del SPEIS que requereixen de 
manera freqüent una jornada de 40 hores, i que no permet la compatibilitat 
de l’ocupant. 

m) Atenció directa intensiva: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
sense comandament assignades a: oficines d’atenció directa intensiva (OAC, 
IMH i OMIC); a les dotacions de llocs tècnics d’atenció directa intensiva 
assignades als CSS i EAIA; a les dotacions de llocs de suport d’atenció 
directa intensiva assignades als CSS i EAIA; a les dotacions de llocs de 
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treball sense comandament que tinguin assignades la resolució de llicències i 
inspeccions al territori, amb atenció directa intensiva; i a les dotacions de 
llocs de treball de les escoles bressol. 

n) Funcions complementàries SPEIS: s’atribueix a les dotacions de llocs de 
treball de sotsoficial, que requereixin de manera regular el trencament 
horari de la seva jornada per coordinar els parcs o les àrees tècniques 
assignades; i per als llocs de cap d’unitat del SPEIS que requereixin de 
manera regular el trencament horari de la seva jornada per la realització 
d’un màxim de 360h anuals en concepte de guàrdies de nivell 4 i 5; i per als 
Sergents que realitzin la funció de cap de torn en les seves guàrdies. 

o) Direccions de Mercats: s’atribueix a les dotacions rotatives de llocs de 
treball de direcció de mercats municipals en funció de la complexitat 
temporal o estructural de l’equipament. 

p) Complement de perillositat: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
que exigeixen la prestació regular d’activitats d’especial o clara perillositat o 
toxicitat. 

q) Direccions d’Escola Bressol: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball 
de direcció d’escola bressol en funció del nombre de grups i d’acord amb la 
normativa d’aplicació.  

r) Funcions complementàries de la Guàrdia Urbana:  s’atribueix a les 
dotacions de llocs de treball de sergent de la guàrdia urbana; que realitzin la 
funció de cap de torn, brigada o servei; i a les dotacions de caporal que 
realitzen la funció de cap d’equip. També incorpora les dotacions de la 
guàrdia urbana que presten serveis de protecció de càrrecs, per les 
condicions i tipologia del servei.  

 
Els imports per a cada lloc de treball dels diferents factors del complement 

específic circumstancial es presenten a les taules annexes. 
 

Denominació Total 
Festivitat 

Per a mitjanes anuals d'1 a 5 festius 8,32 
Per a mitjanes anuals de 6 a 10 festius 17,71 
Per a mitjanes anuals d'11 a 15 festius 27,06 
Per a mitjanes anuals de 16 a 20 festius 36,49 
Per a mitjanes anuals de 21 a 25 festius 45,83 
Per a mitjanes anuals de 26 a 30 festius 55,23 
Per a mitjanes anuals de 31 a 35 festius 64,61 
Per a mitjanes anuals de més de 36 festius 77,73 
Aplicació específica GU i SPEIS 77,73 
Aplicació específica Unitat C de la GU 155,45 
Aplicació específica Unitat D de la GU 225,7 

Nocturnitat 
Per a mitjanes diàries de 2 hores i torn de tarda amb 
encavalcament de GU 58,26 
Per a mitjanes diàries entre 2 i 4 hores i unitat D de la GU i SPEIS 113,81 
Per a mitjanes diàries entre 4 i 6 hores 169,38 
Per a mitjanes diàries superiors a 6 hores 224,95 
Torn nit GU amb lliurança suplementària 224,95 
Torn de nit sense lliurança complementària i Unitat C 325,89 
Aplicació específica torns del SPEIS 113,81 

Desplaçament 44,13 
Menyscapte 

Menyscapte de diners 23,9 
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Denominació Total 
Menyscapte caixa hisenda 44,01 

Emergències socials 
Aplicació genèrica 88,79 
Centre de control de emergències (SPEIS) 323,84 

Disponibilitat 
Disponibilitat unitats C i D GU 214,89 
Disponibilitat conductors d’Alcaldia i Tinències 168,59 
Disponibilitat sanitaris SPEIS 52,52 

Complement personal subgrup C2 amb 10 anys 71,77 
Desgast instrument 

Desgast instrument tipus 1 110,87 
Desgast instrument tipus 2 147,62 
Solista banda 44,02 

Vestuari bressol 10,61 
Complement d’experiència professional 

Subgrup A1 126,35 
Subgrup A2 107,57 
Subgrup C1 97,97 
Subgrup C2 97,97 
Subgrup E 70,7 

Dedicació comandaments, tècnics i suport 
Subgrup A1 289,75 
Subgrup A2 221,06 
Subgrup C1 179,21 
Subgrup C2 157,27 
Subgrup E 151,26 

Dedicació tècnics i suport SPEIS 
Subgrup A1 283,88 
Subgrup A2 216,19 
Subgrup C1 180,96 

Atenció directa intensiva 
Plus atenció directa intensiva en oficines. Grup C 171,04 
Plus atenció directa intensiva serveis socials basics i EAIA. Grup A 160,12 
Plus atenció directa intensiva serveis de llicències i inspecció. Grup 
A 251,61 
Plus atenció directa intensiva serveis de llicències i inspecció. Grup 
C 37,62 
Plus atenció directa intensiva escoles bressol 59,19 
Plus atenció directa intensiva serveis socials bàsics. Grup C 66,23 

Funcions complementàries SPEIS 
Cap de parc  505,00 
Cap d’àrea  404,00 
Cap d’unitat  343,40 
Cap de torn 173,72 
Cap d’equip 106,66 

Canvi de festius per feiners 
Torn mati i tarda 28,36 
Torn de nit 39,01 
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Direccions de mercats  

Direccions tipus 1 394,49 
Direccions tipus 2 332,9 
Direccions tipus 3 233,43 
Direccions tipus 4 175,08 
Direccions tipus 5 164,37 

Direccions d’escola bressol  
8 grups 247,74 
9 grups 319,45 
10 grups 354,94 

Complement de perillositat 66,7 
Funcions complementàries de la Guàrdia Urbana  

Sergent cap de torn, brigada o servei 173,72 
Caporal cap d’equip 106,66 
Complement unitat de protecció  272,70 

 
4.1. Ampliacions de jornada i assimilats 
 

Per al personal de la Guàrdia Urbana (imports per hora en euros): Es percebran 
en jornades complertes de 8, 10, 12 o 15 hores en funció del servei. 

 
Concepte Import 
Import hora d’ampliació de jornada diürna 
 Agent  GU C1 22,22 
 Caporal/a GU C1 24,24 
 Sergent/a GU 26,26 
 Sotsinspector/a 30,30 
Import hora d’ampliació de jornada nocturna 
 Agent  GU C1 25,25 
 Caporal/a GU C1 27,27 
 Sergent/a GU 29,29 
 Sotsinspector/a 35,35 

 
Per al personal de la Guàrdia Urbana s’estableixen les següents compensacions 

opcionals en hores o import per l’assistència a judicis derivats de la seva actuació. 
 

 
 
 
 

 
 
 
5. Retribucions complementàries: serveis extraordinaris i hores 
extraordinàries 

 
La gratificació dels serveis extraordinàries fora de la jornada de treball així com 

la remuneració de les indemnitzacions corresponents per raó del servei s’efectuarà 
d’acord amb la seva normativa reguladora. 

Per al personal de totes les categories excepte GU i SPEIS (imports per hora en 
euros): 

 
 

Concepte Hores Import 
Compensació per assistència a judicis Guàrdia Urbana  
 Una citació 4 88,88 
 Dues citacions 6 133,32 
 Tres o més citacions 8 177,76 
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Subgrup Import  

A1 9,34 
A2 7,14 
C1 6,22 
C2 5,71 
E 5,18 

 
Per al personal de GU (imports per hora en euros): 
 

Lloc 
Import 

laborables 
diürnes 

Import festives 
diürnes i laborables 

nocturnes 

Import 
festives 

nocturnes 
Sotsinspector 13,43 16,90 22,24 
Sergent 13,04 16,50 21,53 
Caporal 12,58 15,72 20,44 
Agent 12,17 15,32 19,71 

 
Per al personal del SPEIS (imports per hora en euros): 
 

Concepte Import 
Ampliació de jornada (per hora) 
 Bomber/a SPEIS 22,22 
 Caporal/a SPEIS 24,24 
 Sergent/a SPEIS 26,26 
 Sotsoficial/a SPEIS 30,30 
 Sanitari/a SPEIS 26,26 

 
6. Retribucions complementàries: altres gratificacions per serveis 

extraordinaris i hores extraordinàries (en euros) 

Concepte Import 
Gratificació per la impartició de formació fora de la jornada laboral 
 Presencial a l’aula (per hora) 22,02 
 Entorn virtual (per hora de gestió del curs) 22,02 
 Entorn virtual (per tutoria de 20 a 25 participants) 500,00 
 Entorn virtual (per tutoria de 26 a 30 participants) 700,00 
 Entorn virtual (per tutoria de 31 a 35 participants) 825,00 
 Tutories post formació o autoaprenentatge (per hora) 15,00 
Gratificació per l’elaboració de material formatiu fora de la jornada laboral 
 Elaboració de materials formatius (per hora) 22,02 
 Revisió de materials formatius (per hora) 11,01 
Gratificacions assistència processos selectius (per hora) 
 Personal coordinador 31,25 
 Personal responsable aula 23,44 
 Personal ajudant 15,63 
Gratificació sortida d’inspecció (per sortida) 
 Nocturna 145,44 
 Dissabtes 50,15 
 Diumenges 75,23 
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Gratificació assistència sessions Consells Escolars 
 Assistència per sessió 130,72 
 Màxim assistències per centre 653,62 
Compensació festius treballats (Guàrdia Urbana)  
           Import per festiu efectiu treballat (màxim 5 anuals)    150,00 
Prolongacions jornada (Guàrdia Urbana i SPEIS) 
 Prolongacions jornada (Guàrdia Urbana i SPEIS) 15,02 

 
7. Conceptes retributius en jornades reduïdes 
 
En el cas de jornades inferiors a les 37,5 hores, tots els conceptes retributius es 

veuran reduïts proporcionalment o tal com estableixi la normativa. 
 
8. Sistemàtica de migració i absorció dels sistema retributiu al nou 

catàleg de llocs de treball 
 
En el procés de migració dels llocs de l’anterior catàleg als del nou Sistema 

d’Ordenació Municipal, el nou complement específic absorbeix els següents 
conceptes retributius: els complements específics de responsabilitat, els 
complements específics d’equiparació, el plus d’ajut a la manutenció, el 
complement específic transitori, el plus d’emergències socials de guàrdia urbana i 
SPEIS (PEG), el complement específic de perillositat de guàrdia urbana i SPEIS 
(PP1), el complement específic d’incompatibilitat de guàrdia urbana, el plus de 
distribució de jornada del SPEIS, el complement de dedicació de guàrdia urbana i 
de rotació de torns del SPEIS, el complement de comandament de guàrdia urbana, 
el mòdul d’homologació de seguretat pública, el mòdul d’homogeneïtzació i tots 
aquells complements o plusos que de manera generalitzada estiguin establerts per 
un col·lectiu de manera fixa i periòdica a les seves retribucions. 

 
Els complements específics circumstancials que es mantenen en el nou catàleg, 

seguiran assignats als llocs de treball en les mateixes condicions i sistemàtica que 
amb l’anterior catàleg de llocs de treball. 

 
Les diferències retributives que es puguin generar a cada persona com a resultat 

del procés de migració entre els dos catàlegs, es recolliran en un complement 
personal de migració (CPM), incloent-hi:  

 
 Les persones que amb motiu de la migració al nou Sistema d’Ordenació 

Municipal quedin enquadrades en un complement de destinació superior, 
veuran absorbides les diferències d’aquest increment del seu complement 
personal de migració. 

 Les persones que ocupin llocs de treball que incorporin un nou complement 
específic circumstancial amb motiu de la migració dels llocs, absorbiran del 
complement transitori de migració l’import corresponent al circumstancial 
fixat. 

 
En el procés d’integració del complement específic d’equiparació del subgrup A1 

en els conceptes retributius del Sistema d’Ordenació Municipal, no ha estat 
possible l’absorció del total del seu import, per la qual cosa es manté en aquest 
subgrup A1 un específic d’equiparació per un import de 183,82 euros. Aquest 
específic es restringirà al personal del subgrup A1 que ocupi llocs de nivell 26 o 
inferior. 

 
En el procés de migració de llocs de treball totes les persones conservaran els 

complements personals transitoris i complements dels decrets de retribucions en 
les mateixes condicions a les que els tinguin fixats amb anterioritat al procés. 
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8.1. Conceptes retributius en jornades reduïdes prèvies a l’aplicació del 
SOM: 

 
En el cas de reduccions de jornada es genera en el procés de migració de SOM 

un complement personal (Complement de Migració de Jornada, CMJ), com a 
resultat de les diferències entre el sistema de càlcul anterior de les reduccions de 
jornada i l’actual.  

 
Com a criteri general, té l’objectiu de garantir la mateixa retribució en el 

moment de la migració. Aquest complement absorbeix les diferències retributives 
que no encaixen en la resta de conceptes com a resultat de la reducció de jornada. 

 
Aquest Complement de Migració de Jornada desapareix quan la persona retorna 

a la seva jornada ordinària i tots els seus conceptes retributius passen a ser 
complerts. 

 
Aquest complement és a extingir i només el percebran les persones que el tenen 

assignat com a resultat de la migració retributiva al SOM, i permetrà garantir 
l’equitat retributiva respecte al sistema anterior mentre duri la reducció de jornada 
a la que estan associats. En cas de passar a jornades ordinàries es deixarà de 
percebre, i no es podrà recuperar en cas d’una eventual nova reducció. 

 
8.2. Conceptes retributius no recollits al SOM: 
 

En el cas dels complements retributius existents a l’organització de manera no 
general es genera en el procés de migració de SOM un complement personal per 
les diferències (CPD), que recull aquestes.  

 
Com a criteri general, té l’objectiu de garantir la mateixa retribució en el 

moment de la migració. Aquest complement absorbeix les diferències retributives 
que no encaixen en la resta de conceptes retributius del catàleg. 

 
Aquest complement personal desapareix quan la persona canvia de categoria o 

de dotació de lloc de treball on tots els seus conceptes retributius passaran a ser 
els del Catàleg. 

 
Aquest complement és a extingir i només el percebran les persones que el tenen 

assignat com a resultat de la migració retributiva al SOM, i permetrà garantir 
l’equitat retributiva respecte al sistema anterior mentre romanguin a la seva actual 
dotació de lloc de treball. En cas de canviar de dotació es deixarà de percebre, i no 
es podrà recuperar en cas d’una eventual retorn al lloc 
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Concursos de personal 
 

Modificació concurs núm. 60/2016-C 
 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 7 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució: 
 
Modificar el punt 1 “Classificació del lloc convocat” de les bases de la convocatò-

ria del concurs 60/2016-C per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de Departa-
ment 2 de la família general (GE) adscrit al Departament de Registre General de la 
Direcció de Serveis de Secretaria General de la Gerència Recursos, en el sentit de 
que a l’apartat “Denominació” on diu  “Cap de Secció 1”  ha de dir “Cap de Depar-
tament 2”.  

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciu-

tadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN 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'a-
quest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les condi-
cions 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 convo-

catòria 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 Extin-
ció 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 subro-
gat 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 ob-
tinguda per concurs. 

 
 

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 

anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt. 

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent: 
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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. 

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 convo-

cat: 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 desenvo-

lupat, 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 expres-
sament 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 con-
dició de secretari/ària de la Junta de Valoració. 

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les Ba-
ses 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 Re-
gistre 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'aca-
bament 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'Ofi-
cina 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 concur-
sos 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. 64/2016-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 

família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de 
la Gerència del Districte de Ciutat Vella. (Nivell 24) 
 

 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Ciu-
tat Vella. 
Concurs núm. 64/2016-C. 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de tre-

ball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Ciutat Vella. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones 
i al Territori de la Gerència del Districte de Ciutat Vella. 

 
1. Classificació dels llocs convocats 

Denominació:   Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen jornada ordinària. 
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2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  1029,81 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva activi-

tat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir amb els 
objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i pro-

jectes 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 re-

cursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i mate-
rials 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 re-
duït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.    

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciuta-
dania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los so-
bre 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 al-
tres 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 in-
ternes 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 àm-
bit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de perso-
nes, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics i 
administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (DS a les Persones 
i al Territori) 

3.2.1. Missió 
Direcció de la planificació, de l’execució i de la interlocució tècnica amb el teixit 

associatiu i els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen al 
Districte en l’àmbit de l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el benes-
tar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, 
garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorials de referència. 

3.2.2. Funcions  
• Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per 

l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el benestar, la promoció 
social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, i de qual-
sevol altra vinculada als Barris i als serveis a les persones. 

• Dirigir els equipaments del Districte, seguint els criteris marc que es puguin 
definir des dels sectors. 
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• Garantir la resposta a les necessitats plantejades pels ciutadans i pel teixit 
associatiu, tant si es desenvolupen des de l’estructura del Districte com si 
es desenvolupen des d’altre ens municipal. 

• Fer el seguiment i analitzar les incidències i reclamacions al Districte. 
• Direcció tècnica del òrgans de participació del Districte, amb el suport de la 

resta de Direccions i de les Gerències sectorials, quan sigui necessari. 
• Dirigir els serveis de prevenció al territori i la coordinació de les actuacions 

que se’n derivin. 
• Exercici de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el 

compliment de les seves funcions. 
 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de qualse-
vol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es treballa-
dors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, sub-
grups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva cate-
goria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de 
treball d'aquest Ajuntament. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació obtin-
guda 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 convocatò-
ria, les persones candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat corres-
ponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l'A-

juntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o exer-
cici 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 con-
curs 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 re-
querit (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 esti-
gui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüèn-
cia 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 convoca-
tòria i s'han de complir a la  data de la presa de possessió. 
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5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament realit-
zats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 
− Experiència en gestió de recursos tècnics i econòmics fins a 1 punt 
− Experiència en gestió i coordinació d’equips i treball transversal fins a 1,5 

punts 
− Experiència en interlocució, tant amb la ciutadania, entitats com amb altres 

òrgans municipals o d’altres administracions fins a 2 punts 
− Experiència participant en projectes o processos de treball comunitari fins a 

1,5 punts 
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les fun-
cions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un mà-
xim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim desenvo-
lupament 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 professi-
onal General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Re-
cerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura al canvi, 
Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i Desenvolupament. 

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President/a: 
− Sra. Mònica Mateos i Guerrero, Gerent del Districte de Ciutat Vella, o perso-

na en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Neus Chas i Gallardo, Directora de la Direcció de Serveis a les Persones 

i al territori del Districte de Ciutat Vella, o persona en qui delegui. 
− Sra. Aurèlia Escalante i Cruces, Cap del departament de Recursos Interns 

del Districte de Ciutat Vella, o persona en qui delegui. 
− Sra. Isabel Moreno Gómez, Gestora del Projecte de Gestió de Centralitat o 

persona en qui delegui. 
Secretari/a: 
− Sra. Laura Izquierdo Sánchez, Tècnica del Departament de Selecció i Pro-

moció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organit-
zació, o persona en qui delegui. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
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7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos Hu-
mans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE TRE-
BALL > 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 apli-
catiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a qualse-
vol 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 In-
tranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. 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 no-
va destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a par-
tir 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 cessa-
ment. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la ca-
tegoria 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 Ga-
seta 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 comp-
tat 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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Lliures designacions 
 

Lliure designació núm. 37/2016-L 
 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència de Seguretat i 
Prevenció. 

 
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 a la Gerència de Seguretat i Prevenció. 

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, 
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents col·lectius professionals municipals. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  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 (398,74 € mensuals) 
Complement específic:  707,21 €/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 direc-
trius 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 especialit-

zada 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 enti-
tats.  

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació Munici-
pal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències i re-
cursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus ser-
veis.  
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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 ser-
veis. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciuta-
dania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los so-
bre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva responsabi-
litat.  

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 (Gerència de Se-
guretat i Prevenció) 

3.2.1. Missió 
Direcció superior dels serveis i activitats municipals relacionades amb la segure-

tat a la via pública, amb el Servei de Prevenció, la Guàrdia Urbana i el Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

3.2.2. Funcions 
• Desenvolupar les línies estratègiques d’actuació municipal en matèria de 

prevenció, seguretat i emergències ciutadanes. 
• Dirigir, coordinar i impulsar millores en relació a les matèries pròpies de la 

seva competència. 
• Exercir les facultats delegades per l’Alcalde/ssa referents a actes decisoris i 

resolutoris en matèria de gestió i administració econòmica i del personal i, 
en el seu cas, exercir les eventuals delegacions que puguin realitzar els òr-
gans de govern municipals. 

• Proposar als òrgans de govern municipals l’adopció d’acords en les matèries 
pròpies de les seves competències. 

• Exercir la direcció superior dels instituts i empreses municipals que siguin 
adscrits a la Gerència. 

• Representar a la Gerència Municipal a l’Ajuntament, per delegació, en les 
matèries pròpies de la seva competència. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories Administra-
tiva i Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es treballa-
dors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, sub-
grups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva cate-
goria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de 
treball d’aquest Ajuntament 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts de realitzar la prova de 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 cor-
responent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l'A-

juntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del ma-
teix nivell o superior. 
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− 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 con-
curs 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 requi-
sit, 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.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal que estigui en suspensió d'ocu-
pació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient disci-
plinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part el 
personal en situació diferent de servei actiu que no hagi 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 convoca-
tòria 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 pròpies de la seva 

funció. 
− 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 provi-
sió que hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barce-
lona 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 da-
des que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Junta-
ment amb la sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i do-
cumentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats.  

 
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 Intra-
net 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 d’adscripció eme-
trà, 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 perjudi-
ci 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 aspi-
rants 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 no-

va destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a par-
tir 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 ca-
tegoria 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 Ga-
seta 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 comp-
tat 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 núm. 38/2016-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 Departa-
ment de Serveis Jurídics -  Secretaria Dte. de Sant Andreu.  

 
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 DE-
PARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Serveis jurí-
dics - Secretaria Dte. de Sant Andreu.  

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, 
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.  

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  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 (705,19 € mensuals) 
Complement específic:  1.390,28 € 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 
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tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència re-
querida. 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, pro-

cessos 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 co-
ordinació 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 defi-
nits.  

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 mitjan-
çant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la 
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de re-
cursos i d’impacte organitzatiu,  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciuta-
dania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los so-
bre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on pres-
ten 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 tècni-
cament 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 especia-
litzat 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 coman-
dament del personal. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Serveis Jurídics -  Secretaria Dte. de Sant Andreu) 

3.2.1. Funcions 
• Assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius i operatius 

del Districte. 
• Assessorament jurídic de les normes internes orgàniques i procedimentals 

dels districtes i informar, en el seu cas. 
• Redactar, quan s’escaigui, i informar els convenis i concerts la tramitació 

dels quals estigui atribuïda als Districtes, sense perjudici de l’informe de la 
Direcció de Serveis Jurídics en aquells casos en què resulti procedent la se-
va emissió. 

• Gestió i tramitació d’expedients d’expropiació forçosa, sense perjudici de la 
tramitació dels recursos administratius, que correspon a la Direcció de Ser-
veis Jurídics centrals. 

• Gestió i tramitació de cessions de vial. 
• Gestió i tramitació dels expedients sancionadors. 
• Remissió al Registre Civil de les actes de celebració de matrimoni. 
• Custòdia del Registre d’Interessos dels Consellers/es del Districte. 
• Gestió i tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial per accidents 

i danys del Districte. 
• Gestió i tramitació d’expedients de reivindicació i defensa dels béns de l'A-

juntament del Districte. 
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• Gestió de les al·legacions i dels recursos interposats contra actes i resoluci-
ons municipals dictats per qualsevol òrgan del districte en exercici de les 
competències delegades, i informar en el seu cas. 

• Informar sobre els aspectes jurídics de llicències i inspecció i d’altres actes 
administratius, quan correspongui. 

• Informar sobre les al·legacions presentades en període d’informació pública 
en els expedients relatius a plans, propostes o actuacions que no ultrapas-
sin l’àmbit territorial del districte, sense perjudici de l’informe de Serveis Ju-
rídics quan l’òrgan competent sigui central. 

• Emetre  els informes preceptius respecte els plecs de clàusules administra-
tives particulars en els procediments de contractació del Districte. 

• Seguiment de les disposicions normatives, de l’efectivitat del seu coneixe-
ment i de la seva operativitat al districte. 

• 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. 

• Interlocució amb els diferents òrgans jurisdiccionals en les seves relacions 
amb el Districte. 

• Gestió, coordinació i supervisió dels recursos humans i materials assignats. 
• Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu depar-

tament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments esta-
blerts en aquesta matèria. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. Exercici 
de les funcions amb la coordinació establerta pels Serveis Jurídics en l’àmbit 
de les seves competències. 

• Exercici de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compli-

ment de les seves funcions i les que li siguin delegades per la Secretaria 
General. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de qualse-
vol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es treballa-
dors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, sub-
grups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva cate-
goria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de 
treball d’aquest Ajuntament. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts de realitzar la prova de 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 cor-
responent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l'A-

juntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del ma-
teix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria. 
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− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de con-
curs 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 re-
querit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi pot prendre part el personal que estigui en suspensió d'ocupa-
ció ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part el 
personal en situació diferent de servei actiu que no hagi 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 convoca-
tòria i s'han de complir a la  data de la presa de possessió. 

 
5. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres: 
− Titular de la Gerència del Districte de Sant Andreu. 
− Titular de la Direcció de Serveis Generals del Districte de Sant Andreu. 
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de Recur-

sos Humans i Organització. 
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació 

en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació mu-
nicipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la corpora-
ció municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat.  

 
6. 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. 
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i anà-

lisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització 
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la 
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psico-
tècniques i/o professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de 
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament 
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de pre-
sentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels regis-
tres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
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municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan al qual esta ads-
crit el lloc 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 perjudi-
ci 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 aspi-
rants 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 no-
va destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a par-
tir 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 ca-
tegoria 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 Ga-
seta 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 comp-
tat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
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Nomenaments 
 
Concursos 
 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 7 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució:  

 
Declarar desert el concurs 2/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 

GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al Departament de 
Selecció i Promoció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i Promo-
ció de la Gerència de Recursos Humans i Organització, atès que cap de les tres 
persones candidates ha arribat a la puntuació mínima per superar el concurs. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 30 de juny de 2016, ha dictat la següent resolució:  
 
Declarar desert el concurs 36/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 

GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Ser-
veis de Planificació i Control de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència, atès que cap dels quatre candidats ha arribat a la puntuació mínima 
per superar el concurs. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 30 de juny de 2016, ha dictat la següent resolució:  
 
Declarar desert el concurs 43/2015-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 

TÈCNIC/A 2 de la família professional (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurí-
dics - Secretaria del Districte d’Horta-Guinardó, atès que no ha arribat cap instàn-
cia per participar en el procés. 
 

 
La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 20 de juny de 2016 ha 

adoptat la següent resolució: 
 
Declarar desert el concurs núm. 6/2016: Tècnic/a 2 de la família professional de 

Serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de Fàbriques de 
Creació i Relacions Internacionals de l’Institut de Cultura de Barcelona atès que la 
instància presentada no ha estat admesa per participar en el procés de selecció. 
 

 
El Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, en data 5 de juliol 

de 2016, ha adoptat la següent resolució : 
 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

2-2016C, al senyor Mario GÓMEZ BORREGO ( mat. 19.962) , subgrup C1, per ocu-
par un lloc de treball de Suport 3 de la família General, codi 90.30.GE.10, amb 
complement de destinació de nivell 18, i adscrit a la Direcció d’Informació de Base 
i Cartografia.  

 
Barcelona, 5 de juliol de 2016. 

 
 
 
 
 
 



4356 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 20 10-7-2016 
 

Lliures designacions 
 
El Gerent Municipal, en data 28 de juny de 2016, ha adoptat la següent resolu-

ció: 
 
Nomenar, la senyora Rosa MATEU TORRES (mat. 38507), de la categoria Gestió 

d'Administració General, subgrup A2, en el lloc de Cap Departament 1, de la famí-
lia General, codi 40.10.GE.10 amb nivell de destinació 26, al Departament 
d’Operacions i Processos Atenció Especialitzada de la Direcció de Serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure 
designació núm. 3/2016-L. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 7 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució:  
 
Declarar deserta la lliure designació 4/2016-L convocada per a cobrir un lloc de 

treball de Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Nou Barris, vist l’escrit pre-
sentat pel senyor Josep Barjuan en relació a la seva continuïtat en el procés i un 
cop valorades les candidatures presentades. 
 

 
El Gerent Municipal, en data 7 de juliol de 2016, ha adoptat la següent resolu-

ció: 
 
Nomenar la funcionària de carrera Sra. Pilar NAVARRO CEREZO (mat. 23289), 

de la categoria TM Treball Social, subgrup A2, en el lloc de Cap Departament 1 de 
la família General, codi 40.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 26, 
adscrit al Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic de la Direcció d'Acció 
Social (Gerència de Drets Socials), per haver superat la convocatòria de provisió 
mitjançant lliure designació núm. 9/2016-L. 

 
 
El Gerent Municipal, en data 6 de juliol de 2016, ha adoptat la següent resolu-

ció: 
 
Nomenar el senyor Daniel MARTIN ENRIQUE per a ocupar, el lloc de treball de 

Director/a 2 de la família General, codi 20.20.GE.30, adscrit a la Direcció de Ser-
veis d’Auditoria Interna de la Gerència de Presidència i Economia, per haver su-
perat el procés de cobertura del lloc, mitjançant designació, d’acord amb la convo-
catòria publicada en el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya el 22 de febrer de 
2016. Mentre no es desenvolupi l’article 13 de l’EBEP, pel que fa al cessament re-
geixen les mateixes determinacions que el personal eventual de confiança. 
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ANUNCIS 

Altres anuncis 
 

 
Gerència d’Ecologia Urbana 

Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística 
 

 
Anunci d’aprovació de la Instrucció (1/2016) relativa a la realització de 
música en viu i actuacions en directe en establiments de pública concur-
rència en aplicació del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives així com, els 
seus annexes.  

 
Expedient 16 SD 0097 B  

 
El Gerent municipal, en data 2 de juny de 2016, adoptà la l’acord següent:  
“Primer. Aprovar la Instrucció (1/2016) relativa a la realització de música en viu 

i actuacions en directe en establiments de pública concurrència en aplicació del De-
cret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics 
i Activitats Recreatives així com, els seus annexes. Segon.- Publicar-la al Butlletí 
Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i a la web o seu electrònica de 
l’Ajuntament”.  

 
Instrucció (1/2016) relativa a la realització de música en viu i actuacions en di-

recte en establiments de pública concurrència en aplicació del Decret 112/2010, de 
31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Re-
creatives així com, els seus annexes.  

 
Preàmbul  

 
Per tal d’aclarir els aspectes relatius a la música en viu i a les actuacions musi-

cals en directe, es procedeix a la revisió d’aquest circular. 
 
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives defineix les “actuacions en directe”, l’ambientació 
musical i la “música de fons ambiental”. En aquest sentit, l’article 3 estableix el se-
güent:  

 
Actuacions en directe: qualsevol tipus d’execució o manifestació artística realit-

zada en directe per artistes, intèrprets o actuants davant un públic congregat en 
un establiment o espai obert al públic. 

 
Ambientació musical: és la propagació o difusió de música a partir del senyal re-

but per qualsevol mitjà de transmissió o reproduït des de qualsevol suport de gra-
vació o produït en directe, sempre que no superi el nombre de decibels previst en 
la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances. 

 
Música de fons ambiental: és la propagació o difusió de música mitjançant ele-

ments electrònics de petit format, de baixa intensitat i potència, o en directe mit-
jançant la veu humana o instruments acústics sense altaveus ni amplificadors, en 
establiments que no tenen com a objecte principal l’ambientació musical, sempre 
que no se superi el nombre de decibels previstos en la normativa sobre contamina-
ció acústica i les ordenances locals. Aquest tipus de música és la que es reprodueix 
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en les activitats recreatives de restauració recollides a l’annex I d’aquest Regla-
ment. 

 
Es a dir, cal diferenciar l’execució de música de fons ambiental en directe mit-

jançant la veu humà o instruments acústics sense altaveus o amplificadors de  les 
actuacions en directe pròpiament dites, que són aquelles adreçades a un públic 
congregat amb la finalitat d’assistir a l’actuació.  

 
Normativa aplicable 

 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives.  
Ordenança municipal d’activitats i d’establiments de pública concurrència (apro-

vada pel Consell Plenari en sessió de data 11 d’abril de 2003, i publicada al BOPB 
número 169 de data 16 de juliol de 2003).  

 
Part dispositiva  

 
1. Establiments musicals:  
 

A) LOCALS AMB LLICÈNCIA/COMUNICAT D’ACTIVITATS CONCEDIDA DES DE 
L’ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT 

 
En els establiments que s’indicaran tot seguit, donades les seves característi-

ques es poden desenvolupar Actuacions en Directe sense necessitat de realitzar 
cap més tràmit, a l’empara del seu títol habilitant. En tot cas, l’establiment haurà 
de disposar del aïllament acústic preceptiu. Aquests establiments son els següents: 

 
− Bar musical. 
− Restaurant musical. 
− Discoteca. 
− Sala de Ball. 
− Sala de festes amb espectacle. 
− Sala de concert. 
− Discoteques de joventut. 
− Karaoke. 
− Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut. 
− Cafè teatre i cafè concert. 
− Establiments de règim especial. 
 

B) LOCALS AMB LLICÈNCIA D’ACTIVITAT RECREATIVA MUSICAL ANTERIOR A 
L’ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT. 

 
D’acord amb l’apartat 2 de la disposició transitòria primera del Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives, els establiments oberts al públic que 
disposin de llicència per a les activitats de: 

 
− Bar musical. 
− Discoteca. 
− Sala de Ball 
− Sala de festes amb espectacle. 
 
En el cas que vulguin realitzar actuacions en directe, ho han de comunicar a 

l’ajuntament per tal que aquesta activitat complementària consti a la llicència, i en 
el Registre d’establiments oberts al públic i de persones organitzadores. 

 
Per tant, aquest tipus d’establiments ja autoritzats es consideren adaptats per 

desenvolupar activitats musicals, i només han de comunicar la seva voluntat de 
realitzar Actuacions en Directe”, sense perjudici del compliment de la normativa en 
matèria de soroll i vibracions. 
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Quant a la seva tramitació, el titular només ha de comunicar la seva voluntat de 
realitzar actuacions en directe d’acord amb la disposició transitòria primera del Re-
glament. 

 
2. Establiments de restauració  
 
a) MÚSICA EN VIU I ACTUACIONS EN DIRECTE EN LOCALS AMB LLICÈN-

CIA/COMUNICAT D’ACTIVITAT RECREATIVA DE RESTAURACIÓ, ANTERIOR O 
POSTERIOR AL REGLAMENT. 

 
a.1) Música sense amplificar 
 
L’execució de música en viu, és a dir, mitjançant la veu humana o instruments 

acústics sense altaveu ni amplificadors té la consideració de música de fons ambi-
ental i per tant és la que es reprodueix en les activitats recreatives de restauració 
com a acompanyament, sempre que no se superi el nombre de decibels previstos 
en la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances locals, sense necessi-
tat de comunicar a l’Ajuntament la seva voluntat de realitzar-les.  

En aquest sentit caldrà que, els locals que vulguin oferir aquest tipus de música 
de fons ambiental, disposin de l’aïllament necessari per garantir el compliment dels 
valors límit d’immissió establerts a l’Annex II.7 de l’OMA. 

En cap cas l’execució d’aquesta música pot constituir l’objecte principal de 
l’activitat desenvolupada en aquell moment. En cas contrari hauran de disposar de 
llicència de Bar musical o de Restaurant musical. 

 
a.2) Actuacions en directe amb música amplificada 
 
També poden realitzar actuacions en directe amb música amplificada, sempre 

que el local compleixi les condicions de seguretat i d’insonorització, que assenyali 
la normativa corresponent. 

Quant a la seva tramitació, aquest cas és un dels supòsits previstos en que és 
procedent la comunicació, d’acord amb l’article 124, i s’ha de complimentar amb 
les condicions i requisits definits (model Annex I), acompanyant la documentació 
prevista a l’article 125, següent: 

Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 
establerts pel Reglament (model Annex II). 

Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances (model Annex 
III). 

Estudi Impacte Acústic (protocol Annex IV). 
 
3. Situacions diferents a les anteriors  
 

ACTUACIONS EN DIRECTE EN LOCALS AMB LLICÈNCIA D’ACTIVITAT DIFERENT DE 
LES DELS APARTATS ANTERIORS (1.a, 1.b, i 2) 

 
El tercer i últim supòsit, és a dir, quan no és una activitat recreativa musical an-

terior al Reglament, i tampoc és una activitat recreativa de restauració, estaria so-
ta el concepte d’activitat recreativa de caràcter extraordinari, que d’acord amb 
l’Annex V. b) són les que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen 
de llicència, autorització o comunicació prèvia per a una activitat diferent de la que 
es pretén realitzar, en aquest cas l’Actuació en Directe, o en un espai obert al pú-
blic o altres establiments que no tenen la consideració de locals de concurrència 
pública sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de 
l’espectacle públic o de l’activitat recreativa. 

Cal destacar que en un mateix establiment es podran realitzar un nombre mà-
xim de 12 espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari a l’any. 

En aquest cas, el règim d’intervenció administrativa previst a la disposició Addi-
cional 4ª de l’Ordenança Municipal d’activitats i dels establiments de pública con-
currència o normativa que la substitueixi i supletòriament Capítol III del Títol III 
del Reglament. 
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4. Zones delimitades com a horari responsable  
 

ZONES DELIMITADES COM A HORARI RESPONSABLE  
 
En les zones delimitades com a horaris responsables en el àmbits dels Districtes 

de l’Eixample, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Gràcia, les actuacions musicals a que 
fa referència aquesta Instrucció seran limitades a l’horari fins a les 23.00 hores.  

 
Annexos: 
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Barcelona, 21 de juny de 2016. Natàlia Amorós i Bosch, Secretària Delegada 

d’Urbanisme(P.D.16/10/2015). 
 

* * * 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 
 

Expedient 3BD 2016/065 
 
El Gerent del Districte de Sants-Montjuïc en data 23 de juny de 2016, en ús de 

les facultats delegades per l’Alcaldia, ha adoptat la següent Resolució:  
Aprovar el Projecte bàsic i executiu 1a fase de rehabilitació de la façana de 

l’Ajuntament del districte de Sants-Montjuïc de 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 
232.249,58 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb 
allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar 
aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gase-
ta Municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat muni-
cipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en 

el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la publicació de la present 
resolució. 

El recurs d’alçada s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termi-
ni per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des 
del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense 
que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
El que es comunica per al coneixement dels interessats i als efectes oportuns. 
Barcelona, 23 de juny de 2016. El cap del Departament de Serveis Jurídics-

Secretaria, Juan Carlos Parejo Perogil. 
 
 

Institut Municipals de Mercats de Barcelona 
 
 
La presidència de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en data 16 de 

juny de 2016, ha resolt: 
 
Primer. Delegar en la Gerència de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

(IMMB) la competència per resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació 
pública previst a l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els termes previstos 
per aquesta norma. 

 
Segon. Donar compte a la Presidència de les resolucions adoptades. 
 
Tercer. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat dele-

gada en aquest decret es farà constar expressament que s'actua per delegació 
del/la President/a. 

 
Quart. Determinar que la delegació d’atribucions conferides en aquesta resolució 

seran efectives a partir del dia següent al 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. 
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Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que celebri. 

 
El què es publica per general coneixement. 
 
Barcelona, 27 de juny de 2016. Secretari delegat, Manel Armengol i Jornet.  
 

* * * 
 
La presidència de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en data 16 de 

juny de 2016, ha resolt: 
 
“Delegar en el Gerent de l’IMMB la presidència de les Meses de Contractació re-

latives als processos de contractació convocats per aquest Institut i previstes en la 
legislació sobre contractació pública, que són les següents:  

 
Primer) Meses de contractació per a l’adjudicació de les autoritzacions d’ús i/o 

concessions dels llocs de venda, dipòsits - magatzems i altres espais dels mercats 
municipals.  

 
Segon) Meses de contractació per a l’adjudicació dels contractes d’obres, serveis 

i subministraments, així com les concessions d’obres o serveis, quan per raó del 
seu import sigui competència de la Presidència.  

 
El què es publica per general coneixement. 
 
Barcelona, 27 de juny de 2016. Secretari delegat. Manel Armengol i Jornet. 
 

* * * 
 
La presidència de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en data 16 de 

juny de 2016, ha resolt: 
 
“Delegar en el Gerent de l’IMMB l’exercici de les següents funcions, previstes en 

l’article 5.2 dels vigents estatuts:  
 
g) resoldre reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial i les reclama-

cions prèvies a la via civil o laboral, i  
j) aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els con-

tractes i pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del pressu-
post de l’Institut, i les concessions que tinguin una durada no superior als quatre 
anys, sens perjudici del que disposa l’article 27.4 dels Estatuts”.  

 
El què es publica per general coneixement. 
 
Barcelona, 27 de juny de 2016. Secretari delegat. Manel Armengol i Jornet. 
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