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CONSELL MUNICIPAL

Actes
Acta de la sessió del dia 22 de juliol de 2016, aprovada el 30 de 

setembre de 2016

Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia 22 de 
juliol de 2016, 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 dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 1 de juliol de 2016, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i 
s'aprova.

El Sr. Bosch demana a la presidència intervenir per una qüestió d’ordre que fa 
referència a la ubicació dels grups al Ple. Fa notar, en aquest sentit, que la lògica 
imperant que els membres dels governs seguin junts no regeix en aquest 
ajuntament ja que el grup d’ERC fa de “cordó profilàctic” enmig dels escons de 
Barcelona en Comú i els del PSC. Considera, per tant, que caldria resoldre aquesta 
qüestió com s’ha fet ja als Consells de Districte i a les comissions plenàries. Atès 
que entenen que és responsabilitat de l’Alcaldessa trobar una solució, l’encoratja a 
fer-ho.

La Sra. Alcaldessa confirma que no hi ha cap problema a plantejar aquesta 
qüestió, però puntualitza que la distribució dels grups en aquest hemicicle no és 
decisió personal seva, tot i que en tingui l’última paraula com a presidenta del Ple, 
i diu que intenten fer aquesta distribució amb acord i consens. I es compromet, de 
cara al setembre, a valorar si és possible arribar a un acord sobre la distribució 
d’escons.

PART INFORMATIVA

a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents:
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1. Decret de l’Alcaldia, de 23 de juny de 2016, que designa president, membres 
i secretaria del Consell Municipal de Consum.

2. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2016, que designa com a representants 
de l’Ajuntament de Barcelona a l’Assemblea General 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

3. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2016, que designa 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.

4. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2016, que: Primer.- Designa 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.- Manté l’Àrea de Drets Socials com a òrgan municipal de referència en 
relació a les accions de “Atenció Social” del Projecte; i tercer.- Inicia 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.

5. Decret de l’Alcaldia, d’1 de juliol de 2016, que constitueix la Comissió de 
Transformació Digital de l’Ajuntament de Barcelona, que substituirà l’antiga 
Comissió d’Administració Electrònica. Designa els seus membres i li assigna 
funcions.

6. Decret de l’Alcaldia, d’1 de juliol de 2016, que primer designa l’Im. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado vocal del Consell General i de la Comissió Delegada del Consorci 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona en substitució de la Sra. Margarita Tossas 
Marqués; i segon designa l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado president de la 
Comissió Delegada de l’esmentat Consorci en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens 
i Llodrà que restarà com a vocal.

7. Decret de l’Alcaldia, d’1 de juliol de 2016, que faculta la regidora Ima. Sra. 
Laura Pérez Castaño per tal que, durant l’absència de la Ima Sra. Gala Pin 
Ferrando, regidora de districte de Ciutat Vella, que tindrà lloc des del dia 2 de juliol 
fins al dia 16 de juliol del 2016, ambdós inclosos, pugui exercir les facultats 
delegades i/o desconcentrades relatives a la incoació, instrucció i resolució 
d’expedients sancionadors. Així mateix, facultar-la per a l’exercici de qualsevol 
altra competència delegada i/o desconcentrada a favor de la regidora del districte 
de Ciutat Vella.

8. Decret de l’Alcaldia, de 6 de juliol de 2016, que delega la presidència del 
Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó per la sessió plenària d’avui dia 6 de 
juliol de 2016, per absència del president del districte, l’Im. Sr. Jaume Collboni 
Cuadrado, a favor del regidor adscrit del GMERC-AM l’Im. Sr. Jordi Coronas 
Martorell, de conformitat amb allò establert a l’article 14 de les Normes 
Reguladores del Funcionament dels Districtes, aprovades per acord del Consell 
Municipal de 28 de setembre de 2001, modificades mitjançant sengles acords de 
23 d’agost de 2007 i 13 de juny de 2008 i de conformitat amb l’article 12 del 
Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte d’Horta-Guinardó, 
aprovat pel Consell del Districte d’Horta-Guinardó, en sessió plenària celebrada en 
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data 10 de desembre de 2001 i ratificat pel Plenari del Consell Municipal el 26 
d’abril de 2002.

9. Decret de l’Alcaldia, de 6 de juliol de 2016, que primer.- modifica l’article II 
del Reglament Intern del Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona pel que fa 
a la seva composició i que passa a tenir el redactat següent: El Consell Assessor de 
Salut Laboral està composat per un/una President/a, 16 vocals i un/una secretari/a 
tots ells amb la representació que figura al Reglament Intern del Consell Assessor 
de Salut Laboral de Barcelona i seran nomenats per decret d’Alcaldia; i segon.-
nomena el Sr. Albert Recio Andreu, Doctor en Economia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, membre del Consell Assessor de Salut Laboral.

10. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2016, que primer.- Delega en l’Im. Sr. 
Jaume Collboni Cuadrado la presidència del Consell General del Consorci del Mercat 
de les Flors, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà; i segon.- Designa 
l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà vocal del Consell General de l’esmentat Consorci en 
substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia.

11. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2016, que designa el Sr. Davide 
Malmusi membre del Consell d’Administració de l’Institut de Prestacions 
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) en substitució de la Ima. Sra. 
Laia Ortiz Castellví.

12. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2016, que faculta els/les regidors/res 
que es relacionen seguidament, i en els termes que hi consten, per tal que en el 
supòsit d’absència del regidor/ra de districte corresponent, puguin exercir les 
facultats delegades i/o desconcentrades relatives a la incoació, instrucció i 
resolució d’expedients sancionadors. Així mateix, facultar-los per a l’exercici de 
qualsevol altra competència delegada i/o desconcentrada a favor dels/de les 
regidors/es de districte.

Període de l’1 al 10 d’agost 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del districte de Ciutat Vella, cobrirà els 

districtes vacants. 
Període de l’11 al 19 d´agost
Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del districte de Gràcia, cobrirà els districtes 

vacants.
Període del 20 al 25 d’agost
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora del districte de Sants-Montjuïc cobrirà 

els districtes vacants.
Període del 26 al 31 d’agost
Im. Sr. Agustí Colom Cabau, regidor del districte de Les Corts, cobrirà els 

districtes vacants.

13. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2016, que designa el Sr. Ignacio Javier 
Moratinos Salor membre del Consell d’Administració de Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal en representació de les organitzacions sindicals i en 
substitució de la Sra. Silvia Fitó Hernández.

14. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2016, que nomena la Sra. Anna Mulà 
Arribas vicepresidenta segona del Consell Municipal de Convivència, Defensa i 
Protecció dels Animals.

15. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2015, que nomena, de conformitat amb 
allò establert a l’article 3.3 del Reglament Orgànic del Consell Tributari i en base a 
la valoració tècnica continguda a l’informe de la Secretaria General de l’1 de juny 
de 2016, membres del Consell Tributari les persones següents:

Sr. Tomàs Font i Llovet
Sra. Mª Dolores Arias Abellán
Sr. Emili Soler Calucho
Sra. Antònia Agulló Agüero
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Sr. Jaume Galofré i Crespi

16. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2016, que crea el Comitè d’Implantació 
de la Llei de procediment administratiu comú, IPAC, amb l’objectiu d’impulsar i 
establir els criteris de la implantació del procediment administratiu comú a 
l’Ajuntament de Barcelona; i designa membres de l’esmentat Comitè les persones 
següents:

President: 
-Secretari General
Membres fixes:
-Director de Serveis de Secretaria General
-Director d’Atenció Ciutadana
-Director de Serveis Jurídics
-Arxiver en cap
-Director de Serveis Generals 
-Director d’Organització i Planificació, 
-Directora d'Estratègia i Nous Projectes, IMI
-Director de Processos i Millora de la Gestió, IMI
Secretaria Tècnica:
-Lletrada de la Direcció de Serveis de Secretaria General

17. Decret de l’Alcaldia, de 7 de juliol de 2016, que crea l’Institut dels Passats 
Presents, designa els seus membres i li assigna funcions.

18. Decret de l’Alcaldia, de 8 de juliol de 2016, que designa nou membre de la 
Taula de Policia Administrativa a la Sra. Yolanda Hernández Darnes, directora de 
Serveis Jurídics i Secretària Delegada del Districte de Ciutat Vella.

19. Decret de l’Alcaldia, d’11 de juliol de 2016, que designa membres del 
Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona, 
les persones següents:

En representació de les Persones amb Discapacitat:
Sra. Mª Carme Riu Pascual
Sra. Pilar Ginovart Pons
Sr. Jose Miguel Esteban Lupiañez
Sr. Emilio Suárez Sánchez
Sr. Bertrand de Five Pranger
Sr. Edgard Vinyals Rojas
Sr. Xavier Comin del Castillo
Sra. Montserrat Vilarrasa Monclús
Sra. Encarna Muñoz Chamorro
Sra. Dolors Luna Santana

20. Decret de l’Alcaldia, d’11 de juliol de 2016, que designa l’Im. Sr. Jaume 
Asens Llodrà membre del Patronat de la Fundació Museu Picasso de Barcelona en 
substitució del Sr. Carles Sala Marzal.

21. Decret de l’Alcaldia, d’11 de juliol de 2016, que designa representants de 
l’Ajuntament de Barcelona en els Consorcis que es relacionen, les persones 
següents: 

Consorci Institut Infància i Món Urbà
Consell de Govern:
Vocals
Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón en substitució de la Ima. Sra. Laura Pérez 

Castaño
Sr. Miquel Angel Essomba Gelabert en substitució de la Sra. Marta Verdejo León
Consorci del Gran Teatre del Liceu
Junta de Govern:
Vicepresident (p.d.)
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Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 
Llodrà

Comissió Executiva:
Vocal
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà 
Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya
Patronat:
Vicepresident
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà
Consorci Institut Ramon Llull
Junta Rectora:
Vocal
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Consell de Direcció:
Vocal
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Vicepresident
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i 

Llodrà que restarà com a vocal del Consell de Direcció.

22. Decret de l’Alcaldia, de 15 de juliol de 2016, que fixa, com a festes locals a 
celebrar l’any 2017 en el terme municipal de Barcelona, els dies 5 de juny i 25 de 
setembre.

23. Decret de l’Alcaldia, de 15 de juliol de 2016, que nomena el Sr. Valentin 
Oviedo Cornejo, personal d’alta direcció, en el càrrec de gerent de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, amb efectes 20 de juliol de 2016.

24. Decret de l’Alcaldia, de 15 de juliol de 2016, que primer.- Designa l’Im. Sr. 
Jaume Collboni i Cuadrado membre i president del Consell Rector del Consorci 
Auditori i Orquestra en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà; i segon.-
Designa l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado president de la Comissió Executiva de 
l’esmentat Consorci en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà.

25. Decret de l’Alcaldia, de 15 de juliol de 2016, que delega en el Gerent 
Municipal, Sr. Jordi Martí i Grau, totes les facultats i atribucions assignades al 
Gerent de Recursos, Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, en mèrits dels decrets de 
delegació de funcions al seu favor vigents a la data de la signatura del present
decret, per tal que el substitueixi durant la seva absència en el període comprès 
entre el 23 i el 31 de juliol de 2016.

b) Mesures de govern

Mg 1. Transició cap a la Sobirania energètica.

El Sr. Badia presenta la mesura de govern “Transició cap a la sobirania 
energètica”, que valora com una aposta clara cap a la democratització de l’energia 
com a servei públic. Indica que aquesta mesura il·lustra cap a quin model volen 
anar, que obliga a deixar enrere els combustibles fòssils per avançar cap a les 
energies renovables i properes, passar d’una producció centralitzada en poques 
mans i que genera dependència, a una producció ciutadana de quilòmetre zero i 
descentralitzada; transitar del model que ha establert preus alts, desigualtat i 
pobresa energètica a un d’innovador i eficient, que redueixi costos, que permeti 
recuperar el que sempre hauria d’haver estat un servei públic. I, finalment, 
remarca que es vol passar d’un model de malbaratament que contamina l’aire i 
que emet gasos d'efecte hivernacle, a un altre que minimitzi tots els efectes de 
canvi climàtic, conformant una ciutat resilent i sostenible.
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Reconeix, però, que l’administració local no té tots els àmbits de competència, 
especialment pel que fa a la regulació, la distribució o el transport. Per tant, 
entenen que amb aquesta mesura porten al màxim l’àmbit d’actuació d’un 
municipi, amb la possibilitat d’influir sobre grans eixos de gestió energètica, com 
l’accés a l’energia, la regeneració de l’energia a escala local, estalvi, eficiència, 
pilars sobre els quals desenvolupen la mesura.

Afegeix que també tenen la voluntat de contribuir d’una manera efectiva i real a 
un model energètic, en què l’energia sigui un eix transversal en tota l’actuació 
municipal, amb les persones com a centre i com a motor. Precisa que volen reduir 
el consum i les emissions i doblar la producció energètica de la ciutat, per a la qual 
cosa han articulat la present mesura de govern en cinc grans eixos, el primer dels 
quals la diagnosi i la planificació; un segon que inclou les mesures d’estalvi, 
eficiència energètica i gestió de la demanda, en què la mesura estrella és la 
vinculada a la rehabilitació d’edificis. 

Quant al tercer eix, la generació elèctrica, considera que cal recuperar la 
confiança del sector, trencar la barrera que ha provocat un estacament de les 
inversions en el camp de les energies renovables i, per tant, possibilitar 
l’aflorament d’una nova economia en aquest àmbit a escala ciutadana i de tot el 
sector. Precisa que fer això pretenen impulsar un pla de terrats, a fi de 
desenvolupar les energies renovables com ara la fotovoltaica.

En referència al quart eix, l’abastiment i la garantia de subministrament, indica 
que es vol crear una comercialitzadora en l’àmbit municipal que no sigui un pur 
negoci, sinó que permeti vincular generació i consum, poder gestionar l’energia 
des del vessant públic i que ajudi a garantir l’accés de tota la ciutadania.

Finalment, assenyala que el cinquè eix i central, capacitat, cultura energètica i 
participació, implica la participació de la ciutadania com a motor de la transició 
energètica i que acompanyi l’Ajuntament en tot aquest procés.

Afegeix que per dur a terme aquests objectius disposen d’un pressupost de 
130,7 milions d’euros, amb partides vinculades a la pobresa energètica, a 
l’abastiment, a l’estalvi i eficiència energètica i als plans urbanístics que s’han 
d’impulsar; precisa, quant a les partides, que es destinen 36 milions a generació 
elèctrica, i 10 milions als punts d’informació, als plans d’ocupació i a la 
comunicació.

Destaca, per acabar, que la mesura és possible perquè en la legislatura anterior 
es va posar la primera pedra, i diu que els agradaria comptar en aquest procés per 
desenvolupar la mesura, que no serà curt, amb el suport dels grups del consistori. 
Igualment, posa en relleu la feina i la insistència del grup d’ERC per avançar en 
aquesta transició energètica, i agraeix la tasca ingent de treballadors i 
treballadores de la casa i de l’Agència d’Energia que han fet possible la presentació 
d’aquesta mesura, alhora que dóna la benvinguda als grups que es vulguin sumar 
al procés.

La Sra. Vila destaca que el consum i l’estalvi energètic fa temps que és als 
debats i en les agendes públiques, especialment de Barcelona, mentre que el debat 
sobre la generació i l’abastiment d’energia és més nou, amb el repte que 
conceptes com autosuficiència o sobirania energètica formin part del debat i les 
polítiques públiques.

Posa de manifest que per ser menys dependents de recursos limitats i de 
determinats sistemes polítics que no encaixen en el sistema democràtic cal ser 
capaços de promoure sectors econòmics que generin més valor afegit, i que 
impliquen la diversificació de l’economia de la ciutat; defugir els monopolis, la 
centralització de determinats subministraments de serveis i promoure la lliure 
competència en aquest àmbit, amb l’objectiu d’invertir en els efectes del canvi 
climàtic, millorant la qualitat de l’aire i, en definitiva, la qualitat de vida de la 
ciutadania.

Apunta que aquests objectius s’han d’assolir treballant a escala de barri, de 
ciutat i de l’àrea metropolitana. En aquest sentit, lamenta les polítiques empreses 
pel govern de l’estat que signifiquen un retrocés important en aquests àmbits.
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Posa en relleu que durant el mandat passat van encetar la feina en la línia que 
avui proposa el govern municipal, i destaca que es va començar a treballar per 
poder disposar d’un operador municipal energètic.

No obstant això, observa que s’ha trigat massa a presentar aquesta iniciativa, i 
afegeix que desconeixen el pla de negoci, els estatuts i, fins i tot, destaca el fet 
que no s’ha treballat des de l’àmbit de Tersa la qüestió de l’operador. Consideren, 
també, que la feina de l’observatori per a la diagnosi i la planificació la podria fer 
l’Agència Local d’Energia de Barcelona a fi de no duplicar organismes.

Afegeix la demanda que el grup de treball i energia, que coordinarà la recepció i 
l’elaboració de les propostes sobre política energètica i canvi climàtic, sigui com 
més plural millor i que hi hagi representació dels grups municipals. I, finalment, 
diu que els preocupa el fet que el pressupost estigui poc justificat, i en aquest 
sentit, demana al govern més concreció i detall.

El Sr. Alonso considera aquesta mesura de govern com una primera declaració 
política d’intencions, en la qual valoren aspectes positius, però també qüestions 
que els generen dubtes, i que creuen que s’hauran d’aclarir els propers mesos.

Reitera que subscriuen moltes de les qüestions que planteja la mesura, entre les 
quals el suport a les polítiques de rehabilitació d’edificis a fi de millorar-ne 
l’eficiència energètica; l’impuls d’un consum energètic responsable; el reforç de la 
producció d’energia de fonts renovables, en aquest sentit diu que els sembla adient 
articular algun tipus d’entitat pública que, per exemple, ajudi les comunitats de 
veïns a instal·lar plaques solars als terrats per a l’autoconsum de l’edifici. Afegeix 
que també estan d’acord a fomentar que Barcelona sigui una ciutat més sostenible, 
resilient i menys depenent des del punt de vista energètic, ja que no té sentit que 
la producció elèctrica de la ciutat es generi a centenars de quilòmetres i s’hagi de 
transportar per xarxes de distribució, o haver d’importar gas quan el sol aporta 
l’energia necessària.

No obstant això, entenen que l’objectiu de ser plenament autònoms 
energèticament és utòpic i impossible d’assolir a curt o mitjà termini, però 
consideren molt positiu que la ciutat disposi d’un cert grau de producció pròpia.

Seguidament, esmenta les qüestions que el seu grup considera que cal treballar 
més a fons, concretament les que fan referència a la pobresa energètica. En 
aquest sentit, afirma que Ciutadans està compromès en la lluita contra la pobresa 
energètica i garantir que tothom hi tingui accés. Tanmateix, diu que dubten que 
l’estratègia correcta per combatre-la sigui crear una empresa pública 
comercialitzadora d’energia.

Opina, doncs, que aquesta mesura de govern encara està verda i que s’han 
d’aclarir molts aspectes, motiu pel qual confien que properament puguin treballar 
tots junts amb l’objectiu d’establir una política energètica per a Barcelona, que 
afavoreixi la reducció del consum i un increment de l’ús de les energies renovables.

El Sr. Coronas destaca la importància d’impulsar un canvi de model energètic a 
Barcelona i garantir el subministrament a tota la població, especialment als 
col·lectius més vulnerables; així com l’aposta per la producció energètica a partir 
d’energies netes i l’accés de la ciutadania, malgrat les dificultats que contínuament 
imposa el govern de l’estat.

Remarca que és de vital importància acarar la rehabilitació energètica dels 
edificis com una de les mesures estratègiques per reduir el consum a la ciutat, així 
com impulsar l’aprofitament de terrats i cobertes com a generadors d’energia.

Quant a la intervenció en edificis i equipaments municipals –se’n calculen 
aproximadament 1.130– considera molt pobra la previsió d’intervenir en una 
quarantena a l’any amb l’objectiu de fer-los més eficients energèticament, cosa 
que suposa que es podria arribar a trigar tres dècades a millorar el parc 
d’immobles públics de la ciutat.

Manifesta el suport del grup d’ERC en l’aposta per l’operador energètic 
municipal, una qüestió que el seu grup ja va impulsar en el darrer mandat, i que el 
govern de CiU va encetar les mesures necessàries per arribar al punt que es 
troben avui, i que consideren que ha de ser una eina essencial per tirar endavant 
aquestes polítiques.
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Addueix que la mesura obvia qüestions importants com ara la necessitat de 
redefinir el paper de l’Agència d’Energia en el projecte de crear una 
comercialitzadora, i pensar que aquest organisme hauria de ser l’instrument per 
definir les polítiques energètiques de la ciutat. En segon lloc, assenyala que cal 
garantir els mecanismes que blindin al màxim el caràcter públic de l’operador per 
evitar que en el futur pugui caure en mans privades.

Recorda, finalment, la necessitat d’instal·lar punts de recàrrega de vehicle 
elèctric, que és una aposta per una mobilitat més sostenible.

El Sr. Mulleras posa de manifest que el govern municipal és molt procliu a la 
creació d’observatoris, però alerta que a banda de l’observació cal actuar i prendre 
mesures realistes; altrament, el govern municipal opta pel postureig, de semblar 
però no de fer; d’anunciar mesures efectistes però no realistes, creïbles i efectives. 
I afegeix que si aquesta mesura de govern es concreta i tira endavant només 
afectarà el 3% de les llars de la ciutat.

En conseqüència, valora que aquesta iniciativa ni és realista ni efectiva, i que 
està basada en un intervencionisme dels més antiquats. Adverteix també del cost 
molt remarcable que tindrà, sense saber els avantatges concrets i quantificables 
que es podran aconseguir amb la seva implantació. Així, fa notar que amb un 
pressupost de 130 milions d’euros, si es té en compte que només se subministrarà 
energia neta a vint mil llars de la ciutat, s’esmerçaran 6.500 euros per llar.

Posa en qüestió, per tant, la necessitat d’implementar aquesta mesura o si bé, 
altrament, allò que convindria és que el govern municipal assumís les seves 
competències, i que fes allò per què té pressupost.

Recorda que en l’exercici del 2015, aquest ajuntament només es va gastar el 
30% del pressupost per fer front a la pobresa energètica; la Generalitat va gastar-
ne un 20% només; i l’Àrea Metropolitana només un 15%. En conseqüència, reitera 
que, d’entrada, el govern hauria d’assumir les seves responsabilitats i gastar tot el 
pressupost adjudicat a lluitar contra la pobresa energètica.

Afirma que el grup del PP sempre els farà costat a l’hora de fomentar l’ús 
d’energies netes, amb eficiència econòmica i social, amb sostenibilitat. Igualment, 
assegura que estan d’acord amb què cal disminuir el consum municipal, amb 
instal·lar els 25.000 nous punts led i en fomentar l’energia solar i eòlica, per alerta 
que no es pot caure en la demagògia.

La Sra. Lecha observa que la definició dels objectius de la mesura plantejada per 
a la transició cap a la sobirania energètica se centren principalment en l’energia 
elèctrica i, per tant, no s’hi inclou el primer causant de la contaminació atmosfèrica 
a Barcelona. Així, i tenint en compte que es parla principalment d’aquest tipus 
d’energia, fa notar que l’impacte de la generació no recaurà en la ciutat, sinó els 
territoris generadors.

Valoren el document com un pas positiu, ple de bones intencions, i amb la 
incertesa de la possibilitat de superar legislacions punitives, però amb manca de 
concreció i unes mesures previstes de baix impacte.

Quant al canvi de paradigma energètic, fa notar que en la mesura no es planteja 
un pla de transició cap a la implantació d’energies renovables d’autoconsum, sinó 
que, per mitjà del control d’una empresa mercantil de titularitat pública, proposa 
un programa d’incentivació i potenciació d’aquestes energies i les estructures 
corresponents.

Posa de manifest que també s’apunta en la mesura del desenvolupament de 
models de col·laboració, ajuts i bonificacions fiscals o facilitar metodologia, però no 
de regular, legislar i implantar un programa de transformació del model energètic 
que inclogui que empreses, constructores i distribuïdores estiguin subjectes a 
compliment legal.

Pel que fa a la reformulació de l’empresa Tersa observa que no s’especifica 
quina mena de generació comprarà per comercialitzar, més enllà de la produïda en 
estructures municipals. Consideren, per tant, que el text de la mesura és molt 
difús en aquestes qüestions, especialment pel que fa a les competències en 
comercialització i a l’estructura de l’empresa.
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Manifesta que els ha sobtat que en la mesura es digui que es contemplarà la 
participació ciutadana, i al·lega que la participació no s’ha de contemplar sinó que 
és una obligació de l’Ajuntament materialitzar-la, prendre-la en consideració i que 
esdevingui vinculant.

Finalment, i en coherència amb el seu plantejament polític sobre les energies i 
l’estalvi de consum, proposa controlar millor l’aire condicionat en aquest saló de 
plens.

El Sr. Badia agraeix el suport dels grups municipals a aquesta mesura de govern 
que, com ja ha dit, suposa un pas més en la primera pedra que va plantar el 
govern de CiU.

Seguidament, manifesta la intenció de fer extensiva aquesta iniciativa a totes 
les administracions i el món local, així com també a l’Àrea Metropolitana.

Finalment, quant a la referència del grup del PP als observatoris, puntualitza que 
aquest observatori que apareix en la mesura ja existeix; i quant a la recriminació 
que la mesura només arribarà al 3% de les llars barcelonines, replica que estan en 
una primera fase i que el pressupost incorpora actuacions de tots els àmbits 
municipals, des de la pobresa energètica a la rehabilitació d’edificis i manteniment 
d’edificis públics.

El Sr. Alonso remarca la necessitat del debat sobre el model energètic, i valora 
el fet que els grups municipals demostrin el consens que susciten molts aspectes 
de la proposta. Per tant, considera que cal aprofitar aquesta situació per definir el 
model energètic de la ciutat.

Mg 2. Suport i impuls del sector de la restauració de Barcelona.

El Sr. Collboni destaca que aquesta és la primera mesura de govern impulsada 
per la Segona Tinència d’Alcaldia, d’Empresa, Cultura i Innovació, i que defineix 
com un acte de justícia i de política pública en favor del sector de la restauració. 
Precisa que aquest sector aporta a la ciutat ocupació, activitat econòmica, cohesió 
als barris i projecció positiva de la ciutat a escala internacional.

Seguidament agraeix la tasca que han dut a terme els serveis tècnics de la 
regidoria de la Sra. Ballarín; també reconeix la comprensió dels seus companys de 
govern per haver accelerat els tempos habituals d’una mesura de govern; i, molt 
especialment, agraeix la presència en aquesta sessió de representants de 
l’Associació de botiguers i comerciants de Catalunya, dels sindicats UGT i CCOO, de 
la Fundació Barcelona Comerç, del Sr. Roger Pallarols del Gremi de Restauració, 
del Consell de Gremis, del Consell Econòmic i Social de Barcelona, que també ha 
col·laborat en l’elaboració del document; i, finalment, expressa un reconeixement 
sincer al Sr. Pere Chias, president del Gremi de Restauració, al xef Jordi Esteve i a 
Pitu de Can Manel de la Barceloneta, probablement un dels emblemes de la 
restauració centenària de la ciutat, que no ha volgut renunciar, malgrat la pressió 
turística i la competència ferotge, a l’autenticitat de la restauració barcelonina.

Posa en valor, tot seguit, l’èxit del sector de la restauració a Barcelona, aliat en 
l’objectiu principal d’aquesta administració: la creació d’ocupació de qualitat; 
igualment, destaca la seva contribució a la preservació de la identitat barcelonina.

Concreta que aquest sector genera 63.000 llocs de treball a la ciutat, en un total 
de 7.000 establiments; que aporta cohesió i dinamització als barris, valor de marca 
d’alt valor culinari i de qualitat.

En conseqüència, manifesta que amb aquesta mesura de govern volen passar de 
les polèmiques a les polítiques, que suposi una inflexió positiva en la relació 
d’aquest ajuntament amb el sector de la restauració. Puntualitza que aquesta és, 
doncs, una mesura de suport i d’impuls, i també de construcció del model de 
restauració de Barcelona, amb dues premisses bàsiques, en primer lloc, qualitat en 
el servei i en l’ocupació –aquí destaca la importància de la participació dels 
sindicats–; i, en segon lloc, la sostenibilitat, un aspecte que al seu parer hauria 
d’informar el conjunt de l’activitat econòmica de la ciutat.

Explica que les mesures que avui presenten s’hauran de concretar en base a una 
radiografia del sector, amb la creació d’un observatori, un mapa socioeconòmic, 



5554 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 26 10-10-2016

jornades biennals, promoció de la qualitat i la sostenibilitat amb la creació d’un 
segell que identifiqui els establiments que es comprometin amb el model de 
qualitat i sostenibilitat. Continua la seva explicació referint-se al suport municipal a 
l’oferta gastronòmica de la ciutat, i a l’establiment d’uns premis de reconeixement 
per posar en relleu les bones pràctiques en molts restaurants i bars de la ciutat.

Expressa la voluntat que el compromís que estableixen amb aquesta mesura de 
govern contribueixi a què la restauració connecti amb el turisme, amb la cultura, 
amb els mercats municipals i, sobretot, amb la cultura de la sostenibilitat, que 
evita el malbaratament alimentari, que fomenta el consum km 0, estalvia energia i 
aigua i que contribueix a la mobilitat sostenible.

El Sr. Blasi se suma a les salutacions que el Tinent d’Alcaidia ha fet en començar 
la seva intervenció.

Entrant en el contingut de la mesura, valora molt positivament els eixos sobre 
els quals pivota, entre els quals la generació de coneixement, la promoció de la 
qualitat, la sostenibilitat i l’ocupació, i la transversalitat en la promoció així com la 
col·laboració publicoprivada, que fins ara era tabú per al govern de la ciutat.

Reconeix que s’ha fet molt bona feina, que ara s’agrupa i se sistematitza en un 
sector estratègic, tal com van entendre durant el mandat passat enfocant-ho amb 
una resposta de transversalitat. 

Tot seguit, fa l’observació que l’àmbit de la restauració també és comerç, i alerta 
que la mateixa Tinència d’Alcaldia del Sr. Collboni, la Primera Tinència i 
determinats processos participatius poden acabar buidant de contingut l’antiga 
Àrea de Comerç, Consum i Mercats.

Finalment, es refereix a la normalització de relacions entre l’Ajuntament i el 
sector, i confia que la presentació d’aquesta mesura de govern no respongui a la 
improvisació, i afegeix que tenen la sensació que encara no s’ha acarat una feina 
transversal, informant el conjunt de les àrees.

Remarca que la relació d’aquesta administració amb el sector s’ha deteriorat 
notòriament aquest darrer any, sobretot arran de l’assumpte de les terrasses, i 
s’ha arribat a nivells que qualifica de lamentables. Per tant, subratlla la necessitat 
d’aplicar una discriminació positiva, amb un pressupost que supera el 15% del de 
l’Àrea de Comerç.

Per tant, demana al Sr. Collboni que influeixi en els seus socis de govern i els 
conscienciï que el món del comerç, entre el qual la restauració, no és un lobby que 
gira l’esquena a la ciutadania i que, altrament, cal posar en relleu la seva vital 
influència en els àmbits cultural, de creació d’ocupació, la vertebració del teixit 
social i de l’espai públic.

El Sr. Blanco, en nom del seu grup, valora positivament el conjunt de mesures 
en considerar que constitueixen un reconeixement de la importància del sector de 
la restauració a Barcelona. Igualment, també reconeixen que el govern manifesti la 
predisposició a comptar amb la participació de representants del sector, 
treballadors i autònoms.

Remarca que les mesures que es proposen no funcionaran si no es garanteix un
diàleg fluid amb tots els agents socials i, per tant, demanen passar de les paraules 
als fets; que el govern demostri més capacitat negociadora i una millor disposició 
al diàleg que no ha manifestat fins ara.

Assenyala la contradicció que suposa organitzar unes jornades internacionals de 
restauració, que no els sembla una mala idea, però que això coincideixi amb 
l’anunci de la cancel·lació de les fires Barcelona Degusta i BCN&Cake, al·legant una 
sobresaturació d’esdeveniments gastronòmics. Afirma que troben molt poc 
conseqüent afirmar aquesta sobreexposició i, alhora, promoure nous 
esdeveniments; altrament, diu que trobarien molt més encertat aprofitar els que ja 
existeixen, així com també mantenir les rutes gastronòmiques que s’organitzen 
cada any en diversos barris.

Entén que l’informe reflecteix les dificultats reals per què passen molts negocis; 
així, el 50% manifesta que la facturació se’ls ha reduït a una tercera part; i la 
majoria considera que l’auge turístic és la principal font de subsistència dels seus 
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negocis, juntament amb les terrasses. A canvi, fa notar que el sector es queixa 
d’una normativa excessivament restrictiva.

Per aquest motiu, reclama que es modifiqui al més aviat possible l’ordenança de 
terrasses, atès que la situació és francament greu i ha provocat que prop de dos 
milers de persones perdin la feina segons el Gremi de Restauració. I confirma, si 
certament es preveu una modificació de l’ordenança, que el seu grup està disposat 
a col·laborar-hi.

No obstant això, adverteix que l’ordenança no és l’únic problema, sinó també 
l’aplicació summament restrictiva que se’n fa, la manca de resposta a les 
al·legacions, sense un estudi d’impacte socioeconòmic, tal com és preceptiu, o 
eliminant més taules de les necessàries. En aquest sentit, reitera novament la 
petició que el grup de Ciutadans va fer en comissió, i no es va acceptar, de no 
aplicar la limitació de l’aforament interior, contemplada només en un manual 
operatiu per als criteris de tramitació de llicències, i demana que els responguin 
aquest punt.

La Sra. Capdevila saluda els representants del sector del comerç, del Consell de 
Gremis, dels sindicats i, molt especialment, el Sr. Pere Chias, president del Gremi 
de Restauració que avui els acompanyen al Ple.

Celebra la presentació d’aquesta mesura de govern que pretén posar en valor el 
sector de la restauració de la ciutat, i que fixa un seguit d’accions per augmentar el 
coneixement, la qualitat i la sostenibilitat d’un àmbit amb un pes econòmic 
indiscutible.

Considera que la mesura posa de manifest la voluntat d’aquest ajuntament de 
dialogar amb el sector i de refer unes relacions que havien estat certament
conflictives aquest darrer any.

Diu que és conscient que avui no és moment de parlar en profunditat d’alguns 
aspectes, però remarca que els propers mesos s’han de posar a treballar per 
resoldre problemàtiques que s’arrosseguen de fa temps com ara la revisió de la 
normativa de terrasses per garantir la convivència i l’equilibri entre allò que 
signifiquen aquests espais per als establiments de restauració, i el dret de la 
ciutadania a gaudir de l’espai públic; o altres debats com ara el preu de la taxa 
d’ocupació de domini públic, o la proliferació de negocis de degustació o menjar 
per emportar, que està demostrat que generen un gran impacte a la via pública.

Així doncs, diu que confien que en la voluntat de diàleg per part del govern de la 
ciutat amb els grups i el sector es puguin assolir acords amplis per acarar aquests 
reptes.

Comenta tot seguit un parell d’aspectes concrets de la mesura; i, en primer lloc, 
reivindica el paper de Barcelona com a capital de la gastronomia del país, aspecte 
en el qual el sector de la restauració és actor clau en la promoció dels productes de 
quilòmetre zero, per a l’ampliació de connexions amb la resta del territori i situar 
Barcelona com a ciutat de referència de la dieta mediterrània.

Igualment, es feliciten per algunes propostes de la mesura com la creació d’uns 
premis a la restauració i el segell de qualitat, atès que és molt necessari reforçar 
aspectes com ara la formació del personal del sector i, sobretot, millorar-ne les 
condicions laborals per evitar la temporalitat i la precarietat. Entenen que, en 
aquesta línia, es podrien buscar incentius per als establiments que, encara que el 
conveni no ho fixi, apliquin un salari per sobre dels mil euros.

En conseqüència, tot i que subscriuen en molts aspectes continguts a la mesura, 
insisteix en la necessitat d’enllestir al més aviat possible la normativa de terrasses 
i aplicar-la.

El Sr. Fernández Díaz dóna la benvinguda als representants del sector de la 
restauració que avui els acompanyen a la tribuna de públic, alhora que es felicita 
per la presentació d’aquesta mesura de govern, tot i que a diferència del Tinent 
d’Alcaldia, no consideren que avui comenci una nova etapa municipal envers el 
món de la restauració. Recorda que, aquesta nova etapa, va començar fa un any 
en un Ple extraordinari en què es va instar el govern de la ciutat a promoure els 
tràmits necessaris per modificar l’ordenança municipal de terrasses, malgrat que 
transcorregut un any no s’hagi fet res.
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Considera que aquest primer pas del Sr. Collboni era necessari, però continua 
deixant treballar sense traves administratives i en un marc jurídic solvent el sector 
de la restauració, que com altres sectors de la ciutat, generen ocupació i paguen 
impostos.

Entén que la proposta de creació d’un observatori de la mesura potser només 
serveix amagar la miopia del govern municipal per donar les respostes que 
necessita la restauració, entre les quals agilitar l’obtenció de llicències; que es 
presentin els informes tècnics d’aplicació de la normativa d’ordenances els anys 
2014 i 2015; la convocatòria de la comissió tècnica; una veritable conciliació de les 
terrasses amb els veïns; o la modificació dels articles 10 i 11 de l’ordenança de 
terrasses, que el grup de PSC fa unes setmanes que va paralitzar en votar-hi en 
contra i que, altrament, avui estaria ja a informació pública i es podria debatre en 
profunditat per promoure la modificació esmentada. Afegeix que segueixen la 
mateixa línia les modificacions necessàries per a l’aprovació de les terrasses 
sotmeses a ordenació singular que, de trenta-tres, només se n’han aprovat vuit.

En conseqüència, valora la intenció d’aquesta mesura de govern, però entén que 
el Tinent d’Alcaldia ha d’aprofundir en el contingut.

La Sra. Rovira considera que l’entrada del grup del PSC al govern no ha trigat a 
fer-se notar, tal com demostra aquesta mesura. Observa, també, que atenint-se al 
seu programa, Barcelona en Comú hi hauria d’estar en contra; tanmateix, 
assegura que ja s’han acostumat a què el seu discurs i la realitat dels seus actes
estiguin notablement allunyats.

Constata que el document recull que només un 12% dels establiments es 
mostren pessimistes amb el futur del sector de la restauració, tot i que el seu grup 
considera que aquesta proposta respon a l’intent del govern d’acontentar el gremi 
de la restauració que, remarca, no representa ni un 9% de les activitats de la 
ciutat, malgrat la seva importància com a lobby.

Entenen que amb la mesura de govern es posa de manifest aquesta voluntat 
d’acontentar el lobby de la restauració de la pitjor manera, eludint la base del 
conflicte, relegant l’ordenança de terrasses al darrer punt de la mesura, sense cap 
contingut ni calendari.

Diu que els preocupa seriosament que el plantejament que es fa en la mesura 
sigui el nou rumb en polítiques econòmiques, productives i d’ocupació per part 
d’aquest ajuntament. Considera que es demostra un gir cap a la dreta en matèria 
econòmica del nou govern, posant en el centre allò que no és veritablement 
prioritari, tal com demostren les dades del Baròmetre municipal i les contingudes 
en la mesura.

Fa notar que en la mesura es fa referència a la sostenibilitat, però no s’hi han 
tingut en compte diverses propostes aprovades en comissió a fi de generar nous 
espais transformadors d’empoderament com han demostrat menjadors i cantines 
comunitàries que s’inscriuen també en l’àmbit de la restauració. 

Afegeix que el 15% del pressupost que inclou la mesura es destina a la 
promoció directa de la restauració en l’àmbit turístic; en aquest sentit, defensa que 
cal apostar per un decreixement de l’activitat turística, motiu pel qual no 
consideren que aquesta sigui una mesura adient.

Igualment, posa de manifest que en cap moment s’aplica una perspectiva de 
gènere en el document. En aquest sentit, recorda que fa just un mes que van 
aprovar un Pla de justícia de gènere i l’existència d’un departament de 
transversalitat de gènere, però malgrat això encara no se segreguen les dades ni 
s’apliquen mesures concretes quant a al bretxa salarial, també en l’àmbit de la 
restauració.

Finalment es refereix a la precarietat laboral, i pregunta com pensen fer-ne el 
control.

El Sr. Collboni confirma que el govern acara la modificació d’una ordenança de 
terrasses heretada del govern anterior, amb el suport del grup del PP. Per tant, 
celebra que avui aquesta formació rectifiqui públicament i amb vehemència.
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Dirigint-se al Sr. Blanco, puntualitza que faran la modificació de l’ordenança 
tenint en compte la protecció de l’espai públic, introduint-hi elements de flexibilitat 
i respectant les singularitats d’eixos comercials, espais i establiments.

Finalment, replica a la Sra. Rovira que la modificació d’unes ordenances que va 
aprovar la dreta desmenteix que estiguin fer un gir en aquesta direcció.

El Sr. Blasi es pregunta si realment treballen per modificar l’ordenança de 
terrasses, o bé per promocionar el sector de la restauració estratègicament.

El Sr. Blanco lamenta que no s’hagi respost la pregunta que ha formulat, i 
aprofita aquesta darrera intervenció per agrair la presència dels representants del 
sector en aquesta sessió.

El Sr. Fernández Díaz entén que es torna a reproduir l’esquema en el govern 
municipal de bons i dolents, en què, en aquest cas el Sr. Collboni fa de bo i la Sra. 
Sanz de dolenta.

Altrament, fa notar que estar en el govern significa ser-hi per allò bo i per allò 
dolent; per tant, considera que haurien d’haver presentat ja la modificació de 
l’ordenança. I pregunta al Tinent d’Alcaldia si ratifica les al·legacions que va 
presentar el PSC als articles 10 i 11 de l’ordenança municipal, ja que si és així, 
entén que el problema que suposa la vigent normativa de terrasses es multiplicarà.

c) Informes

1. Mesures d’intervenció de desenvolupament econòmic a la Barcelona Nord.

La Sra. Alcaldessa informa que, arran d’un malentès, s’ha retirat de l’ordre del 
dia l’informe precedent.

El Sr. Bosch observa que l’esmentat informe era la resposta a una proposició del 
grup d’ERC de creació d’un pla de desenvolupament econòmic per a Barcelona 
nord. Manifesta que el seu grup es va avenir a allargar el termini de presentació de 
tres a sis mesos, finalment set, però retreu al govern municipal que avui no es 
presenti.

La Sra. Alcaldessa puntualitza que l’informe de resposta és pertinent, però no 
s’ha considerat oportú que ocupés aquest apartat de l’ordre del dia.

El Sr. Bosch pregunta per quin motiu no s’ha considerat oportú.

La Sra. Alcaldessa precisa que al Ple es presenten mesures i informes de govern, 
no respostes a grups municipals. Això no obstant, confirma que poden discutir 
l’informe en l’espai adient.

El Sr. Bosch sospita que l’informe el coneixerà abans la premsa que el Plenari 
del Consell Municipal. I demana que consti en acta la disconformitat del seu grup.

Es retira l’informe precedent.

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA

a) Ratificacions

b) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

2. 1r. Aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1, 
taxes per serveis generals; 2n. Sotmetre aquest acord i el text de la corresponent 
ordenança fiscal a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, 
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comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província, 
dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes; i 3r. Tenir per aprovada definitivament la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora del tribut esmentat en el supòsit que 
no es presentin reclamacions.

El Sr. Pisarello indica que amb aquest punt se sotmet a aprovació provisional la 
modificació de l’ordenança fiscal 3.1, de taxes per serveis generals, que incorpora 
tres canvis importants quant a l’ordenança vigent. Esmenta, en primer lloc, la 
creació d’una taxa aplicable a grans tenidors per la detecció i inspecció 
d’habitatges buits; en segon lloc, la reducció i l’establiment d’excepcions de la taxa 
per ocupació de la via pública per rodatges, mudances, bastides, grues, sessions 
fotogràfiques i reserves d’espai; i, en tercer lloc, la bonificació a entitats sense 
ànim de lucre de la taxa per informes de seguretat i autoprotecció.

Pel que fa a la nova taxa per a la verificació d’habitatges buits, explica que es 
fonamenta en la Llei de l’habitatge de 2007, aprovada pel govern de la Generalitat, 
i que considera que l’existència d’habitatge buit de manera injustificada per més de 
dos anys és una situació anòmala i, per tant, objecte de mesures que impedeixin la 
seva persistència. Diu que es tracta d’un tipus d’actuació que s’està intensificant 
aquest mandat, i que l’actuació que es planteja genera uns costos a la ciutadania, 
de manera que s’estableix una taxa a fi que la pagui el propietari de l’habitatge, en 
aquest cas empreses i persones físiques, només per a grans tenidors, mentre que 
s’ha establert una bonificació del 90% per a subjectes amb un patrimoni net 
inferior a cinc-cents mil euros i que, a més, no siguin titulars de béns per valor 
superior als dos milions d’euros.

Pel que fa a la reducció i l’establiment d’exempcions de la taxa per 
autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per al seguit de supòsits 
que ha esmentat al principi de la seva intervenció, es dóna compliment a l’encàrrec 
del 21 de juny de la comissió d’Economia i Hisenda. Puntualitza que aquesta taxa 
abans de 2016 requeia bàsicament en l’Ajuntament, que n’assumia el cost, fins al 
maig d’enguany que ha començat a entrar en vigor la nova taxa. Indica que es va 
acordar reduir la taxa vigent, i es planteja l’increment progressiu fins a arribar al 
90% per cobrir el servei; però també es posa damunt la taula la revisió del cost i 
l’establiment d’altres mecanismes concrets de pagament.

Finalment, fa referència a la bonificació a entitats sense ànim de lucre de la taxa 
per informes per a homologació de plans d’autoprotecció per a la protecció civil 
local, necessaris per a la realització d’algunes activitats; en aquest sentit, explica 
que l’acord amb què es va arribar amb el grup de la CUP és que les entitats que 
facin actes d’interès públic i social i, per tant, obligades a presentar l’esmentat 
informe, puguin obtenir una bonificació.

La Sra. Recasens, quant a la mesura d’alliberar entitats i comerciants del 
pagament de la taxa per ocupació de la via pública, recorda que durant l’anterior 
mandat ja estava en procés de resoldre’s, de manera que ratifica que hi estan 
totalment a favor.

Pel que fa a la taxa per mudances, considera que el govern actua per acció-
reacció i fa bona l’expressió que només l’encerta quan rectifica, ja que fruit de les 
queixes recula i es compromet a simplificar la taxa i a lluitar contra l’intrusisme en 
el sector, a reduir-ne el cost, i a un increment progressiu de la taxa, que alerta que 
novament generarà conflicte. Això no obstant, discrepa amb barrejar la taxa per 
mudances amb la que s’aplica als rodatges a la via pública.

Finalment, quant a la taxa per pisos buits, diu que auguren una gran 
conflictivitat; remarca que el Consell Tributari ja els ha advertit d’aquesta 
possibilitat, i el govern li respon que hi ha quatre sentències a favor que els 
avalen, malgrat que reconeix que només hi ha 64 expedients oberts. Per tant, 
consideren que aquesta taxa no s’emmarca en una veritable política d’habitatge, i 
alerta que es corre el risc de, a banda de generar conflictivitat, fer el ridícul.

La Sra. Mejías constata que aquesta modificació és conseqüència de l’elaboració 
improvisada d’unes ordenances que han produït uns efectes negatius greus en 
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determinats sectors econòmics i que, per tant, ara el govern es veu obligat a 
esmenar-les.

Igualment, manifesta el desacord del seu grup amb què aquestes tres 
modificacions es presentin en un sol expedient, atès que tenen abasts diferents i 
que caldria votar-les separadament.

Confirma que no tenen cap objecció respecte a la bonificació dels plans 
d’autoprotecció, però sí quant a la modificació de la taxa per ocupació de la via 
pública amb motiu d’una mudança. Fa notar que el disseny inicial que s’havia fet 
d’aquesta taxa ha generat un gran perjudici a uns sector d’activitat econòmica 
important, i ha fomentat l’increment de l’ús de serveis de mercat irregular. 
Subratlla que només després que el grup de Ciutadans plantegés una iniciativa en 
la comissió d’Hisenda, el govern ha parlat amb el sector i ha intentat rectificar i 
reduir la taxa, malgrat que anuncia que l’increment de la taxa serà progressiu.

Assenyala que allò que els preocupa més, però, és la taxa per pisos buits, en 
què el govern empra un terme mancat de rigor com és “ús anòmal de l’habitatge”, 
del qual no existeix cap accepció jurídica. Pregunta, doncs, amb quins criteris 
determinen aquest ús anòmal.

La Sra. Capdevila justifica el suport del seu grup a la modificació de l’ordenança 
fiscal 3.1, expressat ja en la comissió d’Economia i Hisenda, en entendre que els 
punts que es proposa millorar quant al redactat inicial aprovat el desembre de 
l’any passat fan que l’impacte de les taxes sobre la ciutadania i les finances 
municipals sigui menys negatiu.

Entrant en el detall de la modificació, que canvia tres supòsits previstos en 
l’ordenança inicial, posa en relleu que, en primer lloc, dóna compliment a un acord 
de la comissió d’Economia i Hisenda del juny per reduir d’un 40% la taxa per 
ocupació de l’espai públic en el cas de les mudances i, a canvi, anar-la 
incrementant progressivament d’un 5% cada vegada. Constata, però, que no és el 
mateix una mudança, que no origina cap negoci a qui la contracta, que la filmació 
d’un espot publicitari o el rodatge d’una pel·lícula.

Seguidament es refereix a la taxa per inspecció de pisos buits en virtut de la Llei 
d’habitatge, que dóna potestat als ajuntaments per a aquest control. Posa en 
relleu que el problema de la manca d’habitatge i els desnonaments fa evident des 
de fa anys que cal garantir que tot el parc d’habitatge existent a la ciutat estigui en 
ús, de manera que estan a favor de la inclusió d’aquesta taxa.

Finalment valoren molt positivament a la bonificació prevista de la taxa 
d’elaboració dels plans d’autoprotecció per al teixit associatiu de la ciutat, al qual 
com a administració tenen l’obligació de donar suport.

El Sr. Mulleras diu que en la comissió d’Economia i Hisenda ja van demanar el 
tractament diferenciat d’aquestes tres taxes, que consideren que s’hauria d’haver 
presentat amb tres expedients, cosa que ha refusat el govern municipal. Per
aquest motiu, avança que el vot contrari en aquest punt, malgrat que estan 
d’acord amb la modificació de la taxa pels plans d’autoprotecció.

Altrament, consideren que la rebaixa de taxa de mudances és clarament 
insuficient, atesa la injusta pujada aprovada en les ordenances fiscals d’aquest 
exercici.

Pel que fa a la taxa per pisos buits, diu que posen en dubte la seva legalitat, ja 
que finalment es tracta d’una multa encoberta, que defineix el fet imposable com a 
“ús anòmal”, i extralimita la Llei de l’habitatge i les competències municipals, 
alhora que eximeix del seu compliment a l’administració. Posa de manifest que 
aquests arguments no només el defensa el grup del PP sinó també el Consell 
Tributari, i alerta, doncs, de les conseqüències jurídiques que se’n poden derivar.

Considera que amb aquesta modificació de l’ordenança fiscal es constata una 
vegada més el govern del postureig, el de les mesures mediàtiques que no 
solucionen els problemes reals.

Finalment, pregunta quant a la taxa per pisos buits què passarà amb els 
propietaris que no puguin utilitzar un pis per qüestions personals; o què succeirà 
en el cas dels pisos ocupats.
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El Sr. Garganté valora positivament la solució de no cobrar la taxa, per la via de 
la bonificació, per l’informe d’autoprotecció, que parteix d’una proposta que els van 
traslladar les entitats sense ànim de lucre.

Igualment, diu que també consideren una bona iniciativa la taxa d’ús anòmal 
dels habitatges, i entén que ha de servir per fer d’una vegada un cens de pisos 
buits a què s’havia compromès el govern municipal durant les negociacions de la 
modificació pressupostària amb el grup de la CUP.

Altrament, discrepen amb la modificació a la baixa de la taxa per l’ocupació de la 
via pública per rodatges, sessions fotogràfiques, mudances, bastides i grues. 
Observa que si bé s’arregla la taxa per a mudances, s’espatlla el del rodatges. No 
obstant això, observa que la d’avui és una aprovació provisional, i entenen que per 
la via de les al·legacions podria acabar sent desestimada.

El Sr. Pisarello aconsella a la Sra. Mejías la lectura de l’article 2 de la Llei de 
l’habitatge, on consta la definició d’habitatge buit.

Dit això, remarca que el Consell Tributari en cap cas s’oposa a la creació 
d’aquesta taxa, i que hi ha un informe dels Serveis Jurídics municipals que diu 
clarament que és procedent l’establiment d’una taxa que gravi l’activitat 
administrativa derivada de la incoació i tramitació d’expedients administratius 
arran de la declaració d’habitatges buits.

La Sra. Recasens avança que el seu grup acabarà fent una abstenció, i aprofita 
per lamentar el desgavell del govern en matèria d’ordenances fiscals. Recorda, 
també, que s’obre un termini de trenta dies per fer al·legacions. 

El Sr. Mulleras assegura que ha llegit amb deteniment l’informe del Consell 
Tributari, i ratifica que posa en qüestió la legalitat de la taxa per pisos buits, i 
augura les futures impugnacions.

El Sr. Garganté anuncia que el grup de la CUP farà una abstenció en aquest 
punt.

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 també del Sr. 
Garganté i les Sres. Lecha i Rovira, i el vot en contra dels Srs. Sierra, Alonso i 
Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la 
Sra. Esteller.

3. Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona 
Activa SAU SPM amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei tècnic de 
l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients i; facultar indistintament 
el President i el Secretari del Consell d'Administració de la societat per a complir 
tots els tràmits necessaris per a la plena efectivitat d’aquest acord i la seva 
inscripció en el Registre Mercantil així com la correcció d’errors materials en cas 
necessari.

S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 
Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, 
Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i 
Mulleras i la Sra. Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i 
Rovira.

Tot seguit es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part 
que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-
ne la inscripció en el Registre Mercantil.

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

4. Ratificar el decret de l’Alcaldessa de 23 de juny de 2016, per la qual es resol 
atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren 
en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze per haver prestat 
serveis sense interrupció durant 35 ó 25 anys, sense cap nota desfavorable en els 
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seus expedient personals; produint la concessió de la medalla en la categoria 
d’argent els beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de 
setembre de 1976.

5. Atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de bronze, per la 
realització de serveis rellevants i/o de contrastada eficàcia, d’acord amb el que 
disposa l’article 4.2.c) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 
setembre de 1976.

6. Atorgar les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit, en la 
categoria d’argent, i a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona que figuren en la relació adjunta, segons el que 
estableix la disposició addicional del vigent Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 
setembre de 1976.

7. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Sotsinspector 22517 Ricardo Navarro Carrión, 
per complir els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i 
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 
d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a
l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de 
l’esmentat Reglament.

8. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, caporal 23094 José Manzano Rodríguez, per 
complir els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i 
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 
d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a 
l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de 
l’esmentat Reglament.

9. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 24743 Javier Aira Campo, per complir 
els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 
setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient i amb els 
efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de l’esmentat Reglament.

10. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 26406 Miquel Tena Salvador, per 
complir els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i 
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 
d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a 
l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de 
l’esmentat Reglament.

La Sra. Alcaldessa informa que a la Junta de Portaveus es va acordar tractar 
conjuntament els punts quart a desè de l’ordre del dia.

El Sr. Pisarello recorda que amb l’atorgament d’aquestes medalles es vol 
distingir les bones pràctiques dels agents de la Guàrdia Urbana en la prestació del 
servei públic de seguretat. Indica que aquest reconeixement està en el marc d’un 
reglament que s’està actualitzant, i del qual properament presentaran una 
proposta al Ple.

El Sr. Forn avança el vot favorable a la concessió d’aquestes medalles.
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El Sr. Sierra referma l’agraïment i el compromís del grup de Ciutadans amb les 
forces i cossos de seguretat de l’estat que actuen a Barcelona, molt especialment a 
la Guàrdia Urbana.

Per tant, avanç el vot a favor de la concessió d’aquestes distincions i 
comparteix, tant amb el govern com amb altres grups municipals, la necessitat de 
reformar el reglament de medalles, entre altres motius perquè és 
preconstitucional.

El Sr. Coronas, tal com ja va manifestar en la comissió de presidència, lamenta 
que el punt sisè, que atorgà plaques i medalles d’honor al mèrit a persones alienes 
al cos de la Guàrdia Urbana, no es pugui votar per separat, atès que hi ha alguns 
casos en què s’atorga una distinció pel fet de coordinar-se amb el cos esmentat tot 
i que es tracta de cossos que ja hi estan obligats. Per tant, concreta que no estan a 
favor d’atorgar cap medalla a la Guàrdia Civil, a la Policia Nacional, a Mossos 
d’Esquadra, a l’exèrcit, al poder judicial i a la fiscalia, al servei de vigilància 
duanera, ni al mateix ajuntament de Barcelona pel fet de coordinar-se amb la 
guàrdia urbana.

En conseqüència, i a l’espera que el reglament finalment sigui revisat i permeti 
ser molt més curosos amb els mèrits, avança que votaran en contra del punt sisè i 
a favor en la resta.

El Sr. Fernández Díaz expressa el vot favorable del seu grup a tots els dictàmens 
en els quals es reconeix la funció, la tasca, la professionalitat i l’exemple dels 
agents de la Guàrdia Urbana, en aquest cas dels qui porten vint-i-cinc i trenta-cinc 
anys de servei irreprotxable; així com també un reconeixement obligat de la ciutat 
a aquells agents ferits en acte de servei. 

Remarca que els més de tres mil agents de la policia municipal són també 
treballadors municipals i, per tant, és precís donar-los un suport permanent, 
malgrat que en ocasions hi hagi qui els pretengui silenciar.

El Sr. Garganté fa notar que avui tots els grups municipal, tret del seu, votaran 
a favor de l’atorgament d’unes medalles que es lliuren en base a un reglament 
franquista. Recorda que l’esmentat reglament es va aprovar en aquest saló de 
plens el 17 de setembre de 1976, i va ser vigent a partir del 5 de juny de 1978, 
abans de les primeres eleccions municipals el 1979.

En conseqüència, remarca que porten trenta-set anys de reglament franquista, 
que s’ha mantingut durant els trenta-dos anys de governs municipals del PSC i 
d’IC, i fins i tot amb ERC com a soci de govern, quatre anys de govern de CiU, i un 
any de govern de Barcelona en Comú, actualment amb el PSC. Atesa aquesta 
situació, recorda que el seu grup va presentar, el novembre de l’any passat, una 
proposició per derogar aquest reglament que no va rebre el suport de cap grup
al·legant que es reformaria en poc temps. 

El Sr. Pisarello reitera que està en marxa la reforma del reglament. Això no 
obstant, manifesta el parer que premiar les bones pràctiques en els cossos de 
seguretat és necessari, i que s’ha d’orientar a les finalitats que el govern municipal 
vol que tingui la policia municipal.

Reconeix que el reglament, com ha posat de manifest el Sr. Garganté, és previ a 
la constitució dels ajuntaments democràtics i que requereix una reforma, i 
confirma que s’està parlant amb els diversos actors que han d’implicar-s’hi.

S’aproven els dictàmens en debat núm. 4, 5, 7, 8, 9 i 10 amb el vot en contra 
del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira.

S’aprova el dictamen núm. 6 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.
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11. Aprovar pel Plenari del Consell Municipal el conveni per a l’establiment del 
règim específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona corresponent al conjunt de recursos assignats a l’Ajuntament en 
desenvolupament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

El Sr. Pisarello fa avinent que aquest expedient tracta de l’aprovació de la 
participació d’aquest ajuntament al Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019”, 
mitjançant el qual la Diputació de Barcelona preveu la cooperació i l’assistència 
local i orientat a prestar suport integral als governs locals, i centrat també en les 
persones i en l’impuls de l’economia productiva local; amb el benentès que 
treballant des d’aquests vessants es pot contribuir efectivament a un 
desenvolupament territorial, econòmic i social equilibrat i sostenible.

Indica que la participació concreta de l’ajuntament de Barcelona en aquest pla 
s’articula mitjançant un conveni, per import de trenta milions d’euros.

Recorda que són els ens locals els qui decideixen, en aplicació del principi 
d’autonomia local, quin destí tindran les inversions; i explica que, en un primer 
moment, aquest ajuntament va demanar a la Diputació destinar la quantitat 
aportada a finançar el Pla de barris, proposta que va ser desestimada per aquella 
administració, que preferia que es destinessin a un projecte amb més visibilitat. 
Així, després de diverses negociacions, es va acordar la distribució de la subvenció 
en dues actuacions durant el mandat; en primer lloc, la continuació de la reforma 
del castell de Montjuïc per un valor de dos milions d’euros; i, en segon lloc, el 
projecte de reforma de la plaça de les Glòries per vint-i-vuit milions.

Puntualitza que el conveni original, signat durant el mandat anterior, preveia 
una aportació de 30 milions d’euros, que després de diverses addendes es van 
elevar a 37 milions, a més d’un conveni complementari de 10 milions específic per 
a centres educatius, arribant a un total de 47 milions d’euros, que es van repartir 
entre museus, consorci Drassanes-Museu Marítim, dipòsit del Rei Martí, Anella 
Olímpica o millores en centres educatius. Assenyala que properament demanaran 
una reunió amb la Diputació a fi d’acordar l’acord final de l’aportació que s’ha de 
fer durant aquest mandat, i que atenent als antecedents i increments de les 
aportacions a la majoria d’ens locals de la província, consideren que ha de ser 
superior als 47 milions del mandat anterior.

El Sr. Ciurana es refereix també a l’autonomia dels ens locals per triar el destí 
les inversions arran de la dotació del conveni, i reitera, com ja han expressat en 
altres ocasions, que no coincideixen amb la tria del govern municipal, atès que 
trenca la norma no escrita de destinar aquestes recursos principalment a 
equipaments culturals, i també esportius. Això no obstant, avança el vot favorable 
del grup de CiU.

Avança, però, que estaran atents que en el Pla municipal d’Inversions (PIM), si 
mai s’arriba a presentar, es destini una quantitat equivalent a la d’aquest conveni 
a grans equipaments culturals, ja que consideren que Barcelona no pot perdre 
musculatura com a gran capital cultural. 

Diu que li sorprèn que el Sr. Pisarello anunciï que demanaran una reunió amb la 
Diputació per parlar d’aquestes qüestions en comptes d’haver-se posat a treballar 
ja.

El Sr. Sierra observa que en el Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019” es fa 
referència a l’autonomia local dels municipis, especialment a Barcelona atenent la 
Carta Municipal. No obstant això, fa notar que el govern no ha estat capaç de 
convèncer la Diputació perquè se sumi al Pla de Barris, amb una aportació que 
hauria servit per lluitar contra les desigualtats socials; i manifesta que per al seu 
grup dues prioritats són la reactivació econòmica i la lluita contra les desigualtats.

Reitera, com ja van expressar en la comissió de Presidència i en la d’Economia 
de la setmana passada, la recomanació de no prometre a la ciutadania allò que 
saben que no podran complir.

Avança l’abstenció del seu grup en aquest punt, perquè volen saber en quines 
infraestructures té previst invertir el govern durant aquest mandat i que, en funció 
d’això, prioritzi aquelles per a les quals hi ha dotació pressupostària.
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El Sr. Puigcorbé es refereix a què el seu grup va expressar en el Ple del juny la 
seva disconformitat amb el conveni amb la Diputació, concretament amb el fet que 
dels 30 milions d’euros que aquella administració aporta a l’Ajuntament en el marc 
del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019”, se’n destinessin 28 a 
infraestructures viàries.

Malgrat que reconeixen la importància de la reforma de la plaça de les Glòries, i 
una de les reivindicacions més fermes d’ERC de Sant Martí, recorda que van 
presentar un prec instant l’Ajuntament a trobar la manera de finançar-la sense 
treure els diners d’una caixa que tradicionalment s’ha destinat a executar 
inversions o millores estructurals en equipaments culturals i esportius, i en els 
equipaments públics i ateneus populars que han estat molt tocats pels efectes de 
la darrera crisi econòmica. Remarca que aquesta reivindicació es va fer palesa 
mitjançant dues cartes dirigides a l’Alcaldessa i als responsables de Cultura de 
l’Ajuntament i de la Diputació.

Assenyala que el grup d’ERC va demanar amb un prec, que no es va acceptar, 
de reconsiderar la proposta del govern, i que no fossin els primers a trencar la 
tradició, posant un precedent nefast per al ja castigat sector de la cultura. Afegeix 
que ara fa deu dies, en la sessió de la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, 
la Sra. Esteller va presentar una proposició pràcticament idèntica al seu prec, que 
instava el govern municipal a presentar una nova proposta que destinés els fons 
procedents de la Diputació a equipaments culturals i esportius, que va ser 
aprovada tot i els vots en contra de Barcelona en Comú i del PSC.

Observa que avui es presenta a aprovació aquest conveni, amb unes votacions 
en sentit invers a les de les dues iniciatives que acaba d’esmentar; tanmateix, el 
canvi de sentit de vot d’un grup no ho farà possible.

Ratifica que el grup d’ERC continua defensant el mateix que fa deu dies, i 
demana al govern que no pretengui que ara voti a favor del conveni amb la 
Diputació amb el mateix contingut, i es referma en la defensa que els diners 
provinents d’aquella administració es destinin en la seva totalitat a inversions, 
manteniment o millores estructurals d’equipaments culturals, esportius i educatius.

El Sr. Fernández Díaz agraeix al Tinent d’Alcaldia l’exercici democràtic de 
traslladar a aquest Consell Plenari l’aprovació d’aquest conveni amb la Diputació de 
Barcelona més enllà de l’obligació legal, atès que la seva durada és superior a 
quatre anys, ja que es podrien haver acollit a altres mecanismes i actuar com feia 
el Sr. Ciurana amb el seu tarannà despòtic en matèria de cultura durant l’anterior 
mandat, en què va impedir, per exemple, que l’anterior conveni signat amb la 
Diputació fos rebutjat pel Ple. Per tant, diu que els sorprèn que en deu dies el grup 
de CiU hagi canviat de posicionament.

Dit això, justifica el vot contrari del grup del PP perquè, tradicionalment, els 
convenis amb la Diputació se centraven en els eixos de cultura, educació i esports, 
i que haurien de servir, per exemple, per condicionar el teatre Arnau, rehabilitar el 
Pavelló d’esports, l’Auditori, el Palau de la Música, el Liceu, promoure actuacions al 
Mercat de les Flors-Teatre Lliure, i també en escoles i equipaments esportius de 
barri. Remarca que res d’això es farà, i les inversions se centraran en el túnel de 
Glòries i al castell de Montjuïc. 

Addueix, d’altra banda, que la partida de trenta milions d’euros és clarament 
insuficient, i desitja que es puguin ampliar, com a mínim, fins als 47 milions del 
conveni anterior.

La Sra. Rovira fa una valoració política de l’acord a què s’ha arribat. Esmenta, 
en aquest sentit, que hi ha una necessitat real de remodelar la plaça de les Glòries, 
així com implantar mesures de pacificació del trànsit privat a la zona, i fa seves les 
reivindicacions veïnals en aquesta línia. Reitera que la CUP aposta clarament per 
una xarxa pública de transport transversal en el cas de Glòries.

Tanmateix, afirma que CUP-Capgirem Barcelona entén que aquest que avui 
porten a aprovació no és l’acord que necessita la ciutat, i consideren que els trenta 
milions de la Diputació s’havien de destinar a altres polítiques; i tenint en compte 
que hi ha un 20% de pobresa a la ciutat, defensaven que aquesta quantitat 
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s’invertís en infraestructures d’estat que puguin garantir els drets socials. No 
obstant això, diu que són coneixedors de les reivindicacions del veïnat quant a la 
remodelació de les Glòries, motiu pel qual s’abstindran en aquest punt, i aprofita 
per remarcar que se l’ha de tenir en compte en tot el procés.

El Sr. Pisarello recorda al Sr. Puigcorbé que el conveni és producte de l’acord 
amb un govern del qual forma part, atès que és diputat delegat en matèria de 
cultura a la Diputació.

Recorda que ja van dir que no podien comprometre els trenta milions d’euros a 
la demanda cultural específica, que han escoltat atentament i que ha suscitat 
reunions de l’Alcaldessa amb les direccions dels equipaments per atendre les seves 
demandes. 

Indica que la manca de finançament també es deu a la manca d’inversions per 
part de la Generalitat, de manera que convida al Sr. Puigcorbé, la formació del 
qual és al govern de la Generalitat, que l’insti a fer tots els tràmits perquè 
compleixi amb les seves obligacions en aquesta matèria.

Confirma que tindran en compte la demanda cultural si aconsegueixen 
augmentar els fons que aporta la Diputació.

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 dels Srs. Fernández Díaz i 
Mulleres i la Sra. Esteller, i l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. 
Mejías i Barceló, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira.

12. Designar l’Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell representant de l’Ajuntament 
de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 
substitució de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados.

S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 
Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. 
Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. 
Lecha i Rovira.

13. 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. Koldo Blanco Uzquiano membre del Consell 
d'Administració de la Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució de l’Im. Sr. 
Francisco Sierra Lopez. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller 
que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la 
renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar 
indistintament la Presidenta i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, 
com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari.

La Sra. Mejías intervé per rectificar el posicionament del seu grup en el punt 
tretzè, que inicialment havia estat d’abstenció.

S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 
Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. 
Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també del Sr. Garganté i les Sres. 
Lecha i Rovira.

Tot seguit es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part 
que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-
ne la inscripció en el Registre Mercantil.
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Sant Martí - Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Ciutat Vella

14. Aprovar la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme 
municipal, de quatre noves fitxes, corresponents als següents arbres: 1) Ceratonia 
siliquia, ubicat als Jardins de Can Miralletes. Districte de Sant Martí. 2) Morus alba, 
ubicat a la cantonada del carrer Alcoi i el carrer Lluçanès. Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. 3) Phillyrea latifolia, ubicat a la cantonada del carrer Lluçanès i davant del 
carrer Solsonès. Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 4) Citrus aurantiu, “Amara”, 
ubicat al pati de l’escola Labouré a la casa de Misericòrdia, carrer Elisabets, 24, 
Districte Ciutat Vella. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent.

Districte de l'Eixample

15. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic, historicoartístic de la ciutat de Barcelona (Districte de l'Eixample), a 
la finca del carrer Urgell núm. 30 (edifici La Carboneria), 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. Sanz precisa que aquest punt és la culminació d’un procés de protecció 
de l’edifici conegut com la Carboneria. Remarca que es tracta d’un exemple de la 
feina que s’està duent a terme des de l’Àrea d’Urbanisme i també de Patrimoni, i 
malgrat que pugui semblar que es tracta d’un edifici sense massa interès 
arquitectònicament, sí que es valora la seva singularitat històrica, ja que és el 
primer edifici construït a l’Eixample i que, a més, té la peculiaritat que la façana 
principal dóna a l’interior d’illa, és a dir, a la part posterior del xamfrà, atès que 
quan es va bastir no estava encara desenvolupat el conjunt urbà de l’entorn.

La Sra. Vila observa que la Casa Tarragó, coneguda com també com la Casa de 
les Figures per les figures femenines de la façana, explica el creixement de la 
ciutat amb el naixement de l’Eixample. Destaca també la singularitat que es tracta 
d’un edifici a quatre vents.

Per tot plegat consideren adient catalogar aquesta finca i incloure-la en el Pla 
especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Això no obstant, alerta que 
podria comportar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra 
l’Ajuntament, i demana que s’actuï amb mà esquerra i que es dialogui amb la 
propietat a fi d’arribar a un acord que suposi el mínim impacte en les arques 
municipals la seva rehabilitació.

El Sr. Blanco destaca que aquest edifici suposa un vestigi de la primera època de 
construcció de l’Eixample i transmet uns valors exemplars vinculats al disseny 
primitiu del projecte Cerdà, basats en la igualtat de condicions d’habitabilitat, la 
importància de la ventilació i la il·luminació, l’amplitud dels xamfrans i la 
generositat en els espais lliures.

Confia, també, que l’Ajuntament assoleixi un acord amb la propietat per a la 
rehabilitació de l’edifici.

El Sr. Coronas assenyala que el grup d’ERC comparteix en bona part les 
condicions de protecció proposades, tot i que com ja van manifestar en comissió, 
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els preocupa la possibilitat de l’enderroc dels interiors, malgrat que els assegurin 
que caldrà un estudi històrico-constructiu abans de qualsevol intervenció.

Destaca que la importància de l’immoble rau en què es tracta de l’edifici més 
antic construït a l’Eixample, per la qual cosa assoleix un valor simbòlic indiscutible i 
també tipològic, per tant, insisteix en què aquest ajuntament s’hauria de plantejar 
deixar de fer “façanisme”, atès que l’interès en aquest cas no és la façana sinó el 
que significa, i estan convençuts que cal recuperar els elements interiors 
configuradors de l’edifici com són els pilars de fosa de la planta baixa, la caixa 
d’escala o les divisions estructurals.

Confirma, doncs, que votaran en contra d’aquest expedient perquè no s’han 
contemplat aquestes modificacions que van exposar en comissió.

El Sr. Mulleras es refereix també al valor essencialment històric de la casa 
Tarragó i no pas arquitectònic, de manera que consideren que s’ha de justificar 
molt bé l’aplicació del nivell C de protecció que afecta la façana.

Afegeix que com a ajuntament han de tenir molta cura amb l’edificabilitat i 
l’aprofitament urbanístic; i alerta que, una vegada més, es preveuen litigis que 
poden afectar el patrimoni municipal.

Critica la manca d’un informe d’impacte econòmic en l’expedient, que no es 
quantifica quant podria arribar a pagar l’Ajuntament per aquest edifici, ni tampoc 
la provisió pressupostària corresponent.

Pels motius que acaba d’exposar, avança l’abstenció del seu grup en aquest 
punt.

La Sra. Lecha fa avinent que en el procés participatiu “Decidim Barcelona” les 
associacions de veïns del barri de Sant Antoni van demanar la preservació de la 
casa Tarragó, coneguda com la Carboneria, l’adquisició per part de l’Ajuntament i 
la seva reconversió en equipament públic.

Confirma, doncs, que donen suport a la demanda veïnal i aposten, també, per la 
conservació del grafit de la façana principal per la seva espectacularitat i testimoni 
dels anys d’ocupació, cultura popular i autogestió.

La Sra. Sanz agraeix els vots favorables, i diu al Sr. Coronas que saben que 
comparteixen l’objectiu de l’expedient que, al seu parer, és un gran pas endavant 
per protegir un edifici en risc de desaparèixer.

Diu que són conscients, però, que calen altres actuacions com les que ha 
comentat el representat d’ERC, però destaca que la incorporació a l’expedient de 
l’obligatorietat d’un estudi històric pes escometre qualsevol actuació.

S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i 
Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i 
Mulleras i la Sra. Esteller.

16. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de Millora urbana per a la concreció de 
l'equipament d'Escola bressol municipal del sector 2 de la MPGM de la plaça de les 
Glòries i el seu entorn, d’iniciativa municipal, 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.

Districte de Sants-Montjuïc

17. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de Millora urbana de la parcel·la situada al 
carrer Roger 48-64, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i a efectes de
motivació s’incorpora a aquest acord.

S’aproven, per unanimitat, els dos dictàmens precedents.
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18. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit 
discontinu format per les finques del temple de Santa Maria de Sants i del carrer 
Olzinelles, número 30, d’iniciativa municipal. amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord i trametre l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

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

Districte de les Corts

19. 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, del 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; atesa l’existència de motius determinants 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.

S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

20. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, la Modificació del Pla Especial d’ordenació urbanística i proposta de 
regularització d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera, 
via Augusta, ronda de Dalt i Anglí (Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i 
l’ordenació de l’equipament Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, pel que fa a les 
determinacions urbanístiques que afecten a l’edifici número 16 (identificat al plànol 
d’ordenació PE 10), promogut per Fundació Jesuïtes Educació.

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

Districte de Sant Martí

21. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial d'establiments de concurrència 
pública i dels comerços alimentaris amb degustació al Districte de Sant Martí, 
d’iniciativa municipal.

El Sr. Montaner indica que la modificació del Pla especial d’establiments de 
concurrència pública i comerços alimentaris amb degustació del Districte de Sant 
Martí representa una actualització respecte al Pla d’usos anterior, de 2006, 
desfasat en alguns aspectes.

Assenyala que, partint dels treballs de modificació tècnica iniciats durant el 
mandat anterior, el nou govern del Districte va acabar de completar-la i es va 
aprovar inicialment al ple de Districte l’octubre de 2015.

Precisa que els quatre canvis més importants són, en primer lloc, la incorporació 
al pla dels establiments alimentaris especialitzats amb degustació; en segon lloc, 
que l’àrea que havia estat definida com a específica A, que abraça una gran part 
del 22@, per protegir de la instal·lació i l’accés de bars que s’utilitzen com a locals 
nocturns, s’amplia a la rambla del Poblenou i al carrer Marià Aguiló; en tercer lloc, 
aquestes noves activitats de concurrència pública no es permeten en edificis ja 
transformats, molts dels quals són habitatges, perquè causen molèsties als veïns; 
i, en quart lloc, indica que s’ha aixecat la prohibició en aquesta àrea específica A 
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per a les activitats esportives i es facilita que es puguin instal·lar en les plantes 
baixes.

El Sr. Blasi confirma el vot favorable en aquest punt, i avança que estaran molt 
amatents a la possible revisió d’aquí a quatre anys.

El Sr. Blanco anuncia al seu torn el vot favorable del seu grup, i manifesta que el 
grup de Ciutadans considera que pot estar justificat l’establiment de limitacions 
dels usos comercials en punts molt concrets de la ciutat per evitar, com en aquest 
cas, la proliferació excessiva de locals d’oci nocturn.

Tanmateix, alerta que la proliferació de plans d’usos podria arribar a tenir un 
efecte contraproduent sobre l’activitat econòmica, limitant la competència i 
convertint allò que haurien de ser limitacions puntuals en prohibicions o 
restriccions absolutes.

Demana precaució, per tant, a l’hora de generalitzar i establir aquestes 
restriccions excessives al conjunt de la ciutat que, en aquest cas concret, troben 
adients.

El Sr. Coronas, després de qualificar de neoliberal la intervenció de Ciutadans, 
avança que el seu grup s’abstindrà atès que si bé comparteix una part important 
dels punts modificats, consideren que en d’altres s’han quedat curts i tenen 
algunes contradiccions.

Puntualitza, així, que no s’inclouen a la modificació locals de plats preparats o 
take away, que produeixen un gran impacte a la via pública; tampoc no es té 
compte que ara estarà permès fer música en directe als bars, de manera que tots 
podran assimilar-se a bars musicals.

Diu que també els sorprèn que no es prohibeixin o limitin les botigues de 
conveniència, que a les nits acaben funcionant també com a bars; i manifesta que 
també hi troben a faltar un cens de les activitats actualitzat, així com haver dotat 
de més recursos inspectors a fi de garantir el compliment del pla. 

Afegeix que també es podrien haver introduït algunes modificacions com ara una 
zona de transició entre les zones quarta, que correspon a passatges d’interior 
d’illa, i primera, que correspon als carrers de trama Eixample; així, adverteix que 
atès que la quarta té grans restriccions i la primera gairebé cap, es pot donar el 
cas que proliferin discoteques i bars a tocar dels passatges i que es generin 
problemes de convivència.

El Sr. Mulleras considera que aquest pla amplia les restriccions de l’activitat 
econòmica i l’obertura d’establiments al barri del Poblenou, incloent-hi la rambla i 
les zones adjacents. Diu que no comprenen per què es limita l’activitat comercial 
en una zona tan àmplia, i s’impedeix l’obertura de nous locals com ara orxateries o 
de degustació.

Fa notar que a la rambla del Poblenou i en tot el barri s’està cometent el mateix 
error que a Gràcia, fer cas a unes entitats que no se sap a qui representen en 
comptes de fer-ne als veïns i als comerciants; i recorda que la setmana passada 
comerciants del Poblenou van presentar al·legacions, amb dues mil signatures, 
contra l’ordenació singular de la rambla.

La Sra. Lecha valora que la proposta és un pas més en el control de la 
massificació dels comerços adreçats al turisme, tot i que consideren que s’hauria 
d’ampliar encara més la zonificació, atès que la problemàtica s’estén més enllà de 
les zones que ara es delimiten.

Afegeix la consideració de la manca de regulació de les botigues de 
conveniència, com ja s’ha dit; i manifesta que els veïns de la zona reclamen que es 
regulin els llocs d’interès del Poblenou, i establir més espai públic per a ús del 
veïnat i no pas mercantilitzar-lo com passa actualment.

Acaba fent notar que d’ençà que es va plantejar el pla al ple del Districte fins 
avui ha passat mig any.
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El Sr. Montaner agraeix els vots favorables, i assegura que prenen nota dels 
matisos que ha fet el grup d’ERC de cara al futur.

Altrament, diu que discrepa totalment amb l’argumentació que ha fet el 
representant del grup del PP, i troba curiós que hagi fet la comparació amb Gràcia, 
que com ocorre amb molts barris de Barcelona corre el risc de gentificació, un 
aspecte que aquest ajuntament pretén evitar en defensa de la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes de Barcelona i que es vegin expulsats dels seus barris. Per tant, 
considera essencial establir aquestes limitacions i restriccions.

El Sr. Blasi valora que aquest Pla d’usos es queda curt, tot i que entén que s’ha 
fet un pas endavant; i alerta que si avui no s’aprova aquest punt s’aixecarà la 
suspensió de llicències.

S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 
Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz 
i Mulleres i la Sra. Esteller.

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 insta al Govern de la ciutat a: 1. Iniciar una 
negociació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d'obtenir 
una delegació de competències que habiliti a l'Ajuntament de Barcelona per 
desenvolupar un model propi i renovat, d'explotació del Port Olímpic. 2. Que 
aquest nou model d'explotació sigui fruit del consens amb els veïns/es de la zona, 
els grups polítics municipals i les empreses concessionàries del Port Olímpic.

El Sr. Forn enceta la seva intervenció recordant que el 2020 es complirà el 
trentè aniversari de la posada en servei del Port Olímpic, i que comportarà la fi de 
la concessió actual. Per tant, entén que és moment de repensar i replantejar la 
gestió i les problemàtiques que s’hi generen, entre altres aspectes, els accessos al 
port, la seva integració millor als barris de l’entorn, com s’augmenta l’espai públic 
disponible, com s’eviten els problemes de convivència i d’incivisme associats a 
alguns negocis establerts a la zona d’oci del Port Olímpic. En definitiva, considera 
que es tracta de fer una transformació global de la zona; una posada al dia com a 
infraestructura i, també, en termes de model comercial i de relació amb els barris 
veïns i amb el conjunt de la ciutat.

Recorda que el seu grup ja va plantejar la necessitat d’abordar aquesta qüestió 
en una compareixença del govern en la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
del març d’enguany. Igualment, fa esment que diferents grups de l’oposició han 
presentat iniciatives en la línia d’abordar la problemàtica del Port Olímpic.

Fa avinent, també, que ahir mateix van tenir coneixement del protocol de 
col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat, que dóna resposta al primer punt 
de la proposició que avui el seu grup sotmet a consideració del Ple, i que donarà 
un marge de maniobra important a aquest ajuntament a l’hora de determinar el 
futur del Port Olímpic, ja que n’exercirà la titularitat en col·laboració amb la 
Generalitat, que mantindrà les competències en inspecció i sanció.

Això no obstant, posa èmfasi en el segon punt de la proposició, i remarca que, 
ara que saben del cert que disposen de les eines per fer-ho, cal establir els 
mecanismes que han d’ajudar a decidir entre tots quin model de futur volen per al 
Port Olímpic.

Observa que no es tracta d’un assumpte menor, atès que fa referència a una 
infraestructura en la gestió de la qual estan implicades les administracions de
l’estat, de la Generalitat i d’aquest ajuntament. Precisa que aquest port, segons 
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indiquen alguns càlculs, genera mil cinc-cents llocs de treball en les quaranta 
empreses i els 53 negocis que hi tenen seu. Igualment, remarca el simbolisme 
d’aquest espai per a la ciutat, ja que la seva imatge va associada a la recuperació 
del mar per a la ciutat.

Tanmateix, assenyala que una auditoria del 2009 ja va posar de manifest la 
necessitat d’una intervenció en el dic submarí de protecció, erosionat amb el pas 
del temps, que ja llavors es xifrava en set milions d’euros. Afegeix que tampoc no 
es poden ignorar problemes d’altra índole com ara que alguns dels empresaris que 
van comprar el dret d’ús per a trenta anys l’han anat subarrendant al millor postor, 
amb independència de la qualitat de l’oferta, i que ha derivat en una progressiva 
transformació del model de negoci del Port Olímpic que, en alguns casos, genera 
problemes d’incivisme al Districte de Sant Martí.

Malgrat aquest estat de coses, considera que l’acord amb la Generalitat obre 
una finestra d’oportunitat per resoldre els problemes que acaba d’esmentar. 
Destaca que s’ha anunciat la creació d’un grup de treball que definirà un calendari 
d’execució de les mesures que s’acordi que calen; així com la redacció d’un pla 
director del Port Olímpic, que segons es va dir preveurà actuacions en 
infraestructures, en activitat i usos futurs del port, o amb el règim d’explotació i ús 
de les instal·lacions.

Posa en valor, doncs, que gràcies a l’acord amb la Generalitat, com a 
ajuntament tenen una oportunitat immillorable per repensar de cap a peus el Port 
Olímpic dels propers anys; per mantenir la bona oferta de restauració, per 
incrementar els usos familiars i esportius, per millorar la relació del port amb els 
barris i la ciutat. Remarca que també els permet replantejar el model d’oci nocturn 
i evitar els problemes d’incivisme amb què, malauradament, han de conviure els 
veïns i veïnes de Sant Martí.

Conclou que, en definitiva, i com es recull en la seva proposició, significa una 
oportunitat per donar un bon servei a la ciutat, en col·laboració amb els veïns i les 
veïnes, els grups municipals i els agents implicats amb l’activitat del Port Olímpic.

El Sr. Sierra anuncia que el seu grup votarà favorablement aquesta proposició, 
en primer lloc perquè respon a un plantejament que el seu grup va expressar en 
comissió quant a la renovació de la concessió per part de l’Ajuntament i que 
caduca el 2020. En aquest sentit, precisa que proposaven un model d’explotació de 
foment de l’activitat econòmica i comercial, així com de foment dels esports 
nàutics.

Afegeix, quant a la problemàtica de l’incivisme, que el seu model és molt proper 
al del Port Vell i la zona del Maremàgnum, que era una zona d’oci nocturn amb 
molts problemes de convivència que es van resoldre fomentant el comerç i 
l’activitat econòmica.

Subscriuen que, atès que el Port Olímpic és un enclavament principal al front 
marítim de la ciutat, tot això s’ha de fer amb consens i amb la concurrència de tots 
els agents implicats. Això no obstant, diu que voldrien que el govern municipal els 
donés explicacions sobre els possibles acords amb la Generalitat quant a aquesta 
infraestructura.

La Sra. Capdevila avança el suport del grup d’ERC a la proposició.
Es refereix també a la finalització de concessió del Port Olímpic el 2020, i al fet 

que representa una gran oportunitat per fer un gir en el model d’explotació i de 
concepció d’aquest espai públic, i que esdevingui un espai de convivència i de 
civisme per als veïns i veïnes.

Observa que els comportaments incívics que s’han constatat les darreres 
setmanes a la zona, dels quals se n’han fet ressò els mitjans de comunicació, han 
tret a la llum un problema que fa anys que s’ha anat cronificant a la Vila Olímpica, 
i alerta que, fins que no es pugui garantir la reconversió dels usos existents de 
concentració d’oci nocturn, cal un pla de xoc per pal·liar el malestar general 
generat, ja sigui mitjançant campanyes sostingudes de convivència, més vigilància 
i agents cívics, o bé més contundència per part de la guàrdia urbana.
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Reconeix, però, que allò que no es pot tolerar de cap manera és que cada cap 
de setmana, que a l’estiu comencen el dimecres, el veïnat hagi de suportar la 
tortura de no poder descansar en tota la nit.

Centrant-se en el contingut de la proposició, posa de manifest que l’Ajuntament 
ja té cedides les competències dels usos del Port Olímpic; alhora que es felicita 
també per la notícia que van saber ahir mateix sobre el protocol que han de signar 
Ajuntament i Generalitat pel qual el consistori assumirà la gestió pública del Port 
Olímpic i podrà definir el model d’usos ciutadans i espais públics de qualitat 
d’aquest àmbit referent del front marítim de la ciutat.

Això no obstant, consideren que cal parlar amb l’estat a fi de fer un 
replantejament integral del port, no només des de la perspectiva del model 
d’explotació sinó també des del punt de vista del model d’espai públic, la tipologia 
d’usos i l’externalitat negativa o positiva que se’n derivi per a l’entorn.

Afegeix que, recollint les demandes dels veïns i veïnes de la Vila Olímpica, volen 
posar èmfasi en què la reconversió del Port Olímpic cap a un nou model més 
ciutadà ha d’estar consensuada amb el veïnat, i que ha de suposar no només un 
canvi d’usos, sinó un compromís amb el manteniment de la gestió del port, al qual 
s’exigeixen obres de millora i manteniment, que ni estat, ni ajuntament, ni 
empreses concessionàries s’han molestat a dur a terme d’ençà de la seva 
inauguració.

Insisteix en la importància, doncs, de treballar en un nou model per al Port 
Olímpic, que contempli, a més, el compliment d’horaris, d’aforaments i les 
normatives existents. Posa de manifest que els veïns i veïnes reclamen també una 
nova boca de metro a l’estació de Ciutadella-Vila Olímpica que ajudi a endreçar la
massificació actual, així les mesures necessàries perquè es posi fi a la incomoditat 
a tots nivells que suposa el model actual.

El Sr. Fernández Díaz es felicita pel protocol d’intencions signat amb la 
Generalitat que, al seu parer, recull sense excepció les propostes dels darrers anys 
de tots els grups municipals respecte al Port Olímpic. Considera que ara cal 
reclamar, però, que al més aviat possible es passi del protocol a un acord ferm 
entre el consistori i la Generalitat.

Entén que aquest era un primer pas necessari, però afirma que en calen 
d’altres, alguns dels quals ja es poden prendre sense esperar a l’acord definitiu. 
Apunta que el primer és aprovar el nou Pla d’Usos, ja que no s’ha d’esperar a 
l’extinció de la concessió el 2020; recorda que el pla vigent es va aprovar fa deu 
anys, amb l’únic vot en contra del grup del PP ja que no s’acompanyava amb un 
pla de seguretat i de convivència, ni tampoc d’un pla de mobilitat. 

Dit això, suggereix que la Tinenta d’Alcaldia expliqui el calendari de previsions 
per aprovar el Pla d’Usos, atès que l’acord definitiu que es prengui quant a la 
gestió del Port Olímpic ha de ser-hi coherent; de manera que, primer, cal decidir el 
model per al Port Olímpic i el seu entorn i, després, decidir quin tipus de gestió 
s’aplica.

En aquest sentit, entén que hi haurà consens quant a la voluntat que aquest 
àmbit esdevingui d’ús familiar i diürn.

Insisteix, però, que mentrestant han de prendre les decisions que acaba 
d’apuntar, sense haver d’esperar quatre anys, a fi de garantir el civisme i la 
seguretat al port i el seu entorn, ja que no tots els conflictes i la problemàtica es 
generen només al Port Olímpic. Precisa, però, que al port cal resoldre, per 
exemple, l’activitat alegal dels barcos-hotel, l’ús de vaixells com a habitatge, que 
el capità de port tingui presumpció de veracitat a l’hora de promoure sancions i 
denúncies per incivisme; garantir els usos públics esportius i la continuïtat de 
l’Escola Municipal de Vela.

Remarca també la necessitat d’elaborar un pla director urbanístic i d’inversions 
que ha de contemplar, d’una banda, la protecció del Port de les llevantades; i, 
d’altra banda, resoldre l’encaix del Port Olímpic amb el passeig Marítim, ja que avui 
dia no deixa de ser un soterrani.

La Sra. Lecha considera que amb la presentació d’aquesta proposició el grup de 
CiU es volia penjar una medalla, però ahir el govern municipal se li va avançar. 
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Addueix, però, que, més enllà de la trista voluntat de competència, el seu grup 
celebra la delegació competencial sobre el Port Olímpic a l’Ajuntament per part de 
la Generalitat. Tanmateix, diu que volen conèixer els detalls d’aquesta delegació, 
atès que no en saben altra cosa que la que han difós els mitjans de comunicació.

Expressa que sempre han defensat la titularitat i la gestió pública del Port 
Olímpic a fi que presti un servei a la ciutat, respongui a les necessitats socials 
d’interès públic i pugui desplegar tota la seva potencialitat d’usos sense estar 
condicionat per l’ànim de lucre privat. Altrament, fa notar que la realitat és que 
fins a dia d’avui l’explotació econòmica ha degenerat en una situació insostenible, 
que molesta el veïnat i que no aporta res a la ciutat. En aquest sentit, comenta 
que les associacions veïnals han reclamat incomptables vegades el replantejament
dels usos del port i que, com a mínim, s’apliqui el Pla d’Usos vigent perquè la 
situació no continuï empitjorant.

En conseqüència, emplaça el govern municipal a impulsar el debat necessari i 
que apliqui el pla d’usos vigent mentre no se n’aprovi un de nou.

En un altre àmbit de coses, es pregunta què té a veure la concessió del Port 
Olímpic amb el suposat increment d’incivisme que esgrimeix el grup de CiU; i 
observa que durant tres dècades s’ha fomentat al Port Olímpic l’activitat centrada 
en el turisme, especialment la restauració i l’oci nocturn; els arrendaments dels 
locals, especialment el subarrendaments, han posat fora de control la situació en 
un espai que podria servir per a activitats esportives, de lleure i educatives, o d’oci 
no consumista, sobretot en l’àmbit de les activitats nàutiques. Altrament, denuncia 
que a dia d’avui les activitats privades han desplaçat qualsevol interès públic.

Finalment, avança que rebutgen la proposició atès que el primer punt ha perdut 
el sentit, mentre que el segon planteja novament el xantatge del consens amb els 
operadors privats, que són els qui han portat a la situació actual amb la 
connivència dels successius governs municipals durant tres dècades.

Posa de manifest que confien que la propera vegada que abordin la qüestió del 
Port Olímpic sigui per debatre sobre els seus usos i la seva gestió.

El Sr. Mòdol observa que la proposició està feta més des d’una perspectiva de 
delegació de la Generalitat que no pas en clau municipal. 

Feta aquesta observació felicita el govern municipal per la iniciativa de l’acord a 
què arribat amb la Generalitat, que va en la línia d’exercir les competències que 
aquella administració obvia.

Reconeix, quant al model de Port Olímpic, que hi ha molta feina per fer per 
convertir-lo en un espai ciutadà i no només d’explotació comercial; i repeteix que 
considera molt bona notícia la delegació de competències per part de la Generalitat 
que ha de permetre aquesta reconversió.

La Sra. Sanz afirma que una de les principals prioritats del govern municipal és 
vetllar perquè els espais portuaris i el front marítim tinguin una relació estreta i 
adequada amb la ciutat; en aquest sentit, diu que els espais portuaris de Barcelona 
s’han d’incloure en l’àmbit identitari de la ciutat, de vincle i de relació amb la 
ciutadania i la seva relació amb el mar.

Precisa que per aconseguir-ho cal, d’una banda, tenir en compte els barris, les 
platges, els passejos i tots aquells espais que configuren el front marítim, també 
els espais portuaris, les instal·lacions i les activitats marítimes, i fa notar que en 
aquesta definició el Port Olímpic hi té un paper estratègic. Reconeix, com han 
constatat les intervencions precedents, que aquest espai actualment presenta un 
deteriorament evident de les instal·lacions i infraestructures, alhora que concentra 
alguns problemes arran dels seus usos i l’ocupació dels espais.

Confirma que el govern municipal fa mesos que treballa en la definició del Port 
Olímpic i, per tant, consideren que la proposició que presenta el grup de CiU és 
absolutament pertinent, motiu pel qual avança que hi votaran a favor.

Referint-se al primer punt de la proposta, remarca que es va materialitzar en el 
marc de la Comissió de Govern l’inici de delegació de les competències efectives 
amb el protocol que properament signaran amb la Generalitat, i que activarà el 
traspàs de competències que suposarà que l’ajuntament de Barcelona passi a ser 
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titular d’aquell àmbit, de manera que podran definir l’estratègia i les propostes de 
consens de cara al 2020, tal com planteja el segon punt de la proposició.

Precisa que, com a govern de la ciutat, tenen clar que el model a defensar és un 
Port Olímpic per a la ciutadania, amb un espai públic accessible, a més de generar 
activitat econòmica.

El Sr. Forn diu que no li ha quedat clar el sentit del vot expressat pel grup del 
PSC, alhora que addueix que li ha costat entendre la intervenció del Sr. Mòdol i 
que, fins i tot, li ha semblat que li sabia greu que el seu grup hagi presentat 
aquesta proposició. En aquest sentit, afirma que evidentment sabien que hi havia 
negociacions entre la Generalitat i l’Ajuntament, i subratlla que han estat els 
primers de felicitar el govern.

Pregunta al Sr. Mòdol, si és que hi ha una coincidència de model, de quina 
manera poden col·laborar els grups polítics, els operadors, i el veïnat en la definició 
del nou model de Port Olímpic, ja que li ha semblat que el regidor es decantava 
cap al vot contrari a la proposició.

Seguidament, diu que ara cal que la Sra. Sanz els expliqui al més aviat possible 
com es crea l’àmbit de participació i definició del model, i confia que sigui en el 
decurs dels propers mesos.

Afegeix la puntualització que estan parlant d’una acció que no es concretarà fins 
al 2020, és a dir, a llarg termini, però que requereix una intervenció a curt termini 
per part del govern municipal en el sentit d’incrementar la presència de la guàrdia 
Urbana al Port Olímpic i un treball conjunt a fi de disminuir la pressió, l’incivisme, 
la manca convivència que puntualment es viu a la zona.

El Sr. Sierra manifesta que l’escassa informació que els ha proporcionat la Sra. 
Sanz els obliga a posar en valor la proposició que el seu grup va portar en 
comissió, en sentit que han de ser conscients que la renovació de la concessió el 
2020 s’ha de pensar ara.

La Sra. Capdevila posa de manifest que tampoc no ha entès la intervenció del 
Sr. Mòdol.

El Sr. Mòdol puntualitza que ha expressat que no li semblava ni oportú ni bo per 
a l’Ajuntament el fet d’emprar l’oportunisme polític i aprofitar-se dels moments i 
les relacions amb altres administracions, que tan sols cedeixen competències 
perquè no les aborden, tal com fa la Generalitat en el cas del Port Olímpic.

El Sr. Forn observa que lluny d’aclarir res, la darrera intervenció del Sr. Mòdol 
encara ha embolicat més la troca.

S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb tres vots en contra –
emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira–, i trenta-vuit vots a favor de la 
resta de membres del Consistori amb el text transaccionat següent:

El Plenari del Consell Municipal insta al Govern de la ciutat a: 1. Iniciar una 
negociació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’obtenir 
una delegació de competències que habiliti a l’Ajuntament de Barcelona per 
desenvolupar un model propi i renovat, d’explotació del Port Olímpic. 2. Que 
aquest nou model d’explotació, d’espai públic i de relació amb el barri, sigui fruit 
del consens amb els veïns/es de la zona, els grups polítics municipals, els agents 
implicats en l’activitat del Port Olímpic i el Govern municipal.

Del Grup Municipal de Ciutadans

Pp 2. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda 
elaborar un Pla Director d’Infraestructures de la ciutat de Barcelona, amb la 
finalitat de planificar les grans inversions a nivell global de ciutat, definint les 
prioritats, actuacions concretes, imports i terminis.
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El Sr. Alonso presenta la proposició apel·lant a la necessitat que Barcelona 
disposi d’un instrument de gestió i planificació adequat a una metròpolis de primer 
nivell mundial, especialment pel que fa a la gestió d’inversions i infraestructures.

Assenyala que, sovint, en matèria d’infraestructures es troben amb declaracions 
d’intencions de caràcter polític, que posteriorment no es reflecteixen en partides 
pressupostàries concretes. Observa que aquesta manca de coherència entre les 
declaracions polítiques i els pressupostos genera una situació de desconcert entre 
la ciutadania. I alerta que les promeses incomplertes provoquen frustració i 
descrèdit envers els partits polítics. Afegeix que la manca de concreció i compromís 
en la planificació de les infraestructures introdueix incertesa sobre l’estratègia de 
desenvolupament i el model de ciutat que es vol construir.

Considera que el Pla d’Inversions Municipal (PIM) és un instrument insuficient 
per a la gestió de les infraestructures, atès que allò que permet gestionar és el 
pressupost d’inversió anual, però no establir una visió estratègica general de les
polítiques d’infraestructures.

Per aquest motiu, apunta que cal un instrument de planificació de la ciutat a 
llarg termini, que serveixi d’eina per cercar consensos polítics en els grans 
projectes de ciutat, i en què es concretin de manera rigorosa les actuacions, els 
pressupostos i els calendaris.

En conseqüència, subratlla que és necessari un Pla Estratègic d’Infraestructures 
per a Barcelona, tal com demanen amb aquesta proposició, a fi d’establir una 
planificació de la ciutat que abasti vàries legislatures i estableixi prioritats i 
pressupostos, amb els consensos polítics i socials necessaris.

Esmenta, tot seguit, algunes de les operacions que s’haurien de tenir en compte 
en la redacció d’aquest pla, entre les quals la cobertura de la ronda de Dalt, la 
plaça de les Glòries, la reforma pendent de la Diagonal, la remodelació i pacificació 
de la Via Laietana i la Meridiana, la possible ampliació de la ronda Litoral a la zona 
del Morrot, la remodelació de l’entorn de la Sagrada Família, la continuació del 
passeig Marítim entre Bac de Roda i Fòrum o el parc dels Tres Turons. Remarca 
que es tracta d’obres de les quals se n’ha parlat molt però que des del punt de 
vista pressupostari resulta evident que no es poden assolir en una sola legislatura.

Afegeix que el Pla director també hauria de ser un instrument de planificació per 
facilitar la coordinació entre administracions, i esmenta els casos de la L9 del 
metro a Zona Franca, el tram central, la reubicació de la presó Model, les obres de 
l’estació de La Sagrera, la remodelació de la plaça dels Països Catalans i l’avinguda 
de Roma; totes, obres d’importància fonamental per a la ciutat i de plena 
actualitat, atès que fa ben poc han tingut notícia que la Generalitat s’està 
replantejant les obres de la L9, o els problemes recurrents a la Sagrera.

Posa en relleu que disposar d’aquest instrument de planificació permetria ajustar 
els PIM a les necessitats de creixement estratègiques de la ciutat d’una manera 
ordenada, com ara el desenvolupament coordinat de nous eixos de centralitat i 
activitat econòmica. Igualment, suposa una eina imprescindible per planificar 
adequadament tant la gestió financera com administrativa de les obres.

En conseqüència, justifica la proposició que avui presenta a fi que el Ple acordi 
l’elaboració d’aquest Pla Estratègic d’Infraestructures de Barcelona.

El Sr. Martí, tot i que en un primer moment el seu grup havia valorat votar 
positivament aquesta proposició, anuncia que, finalment, farà una abstenció per un 
seguit de raons; en primer lloc perquè el text transaccionat no incorpora l’esmena 
plantejada pel seu grup en benefici d’una bona gestió futura de les 
infraestructures; en segon lloc, perquè no s’estableix cap termini perquè el govern 
elabori i presenti aquest Pla estratègic d’Infraestructures; i, en tercer lloc, perquè 
tampoc no incorpora la previsió d’algun mecanisme de coordinació amb la resta 
d’administracions implicades i amb competències en urbanisme com la Generalitat, 
l’Àrea Metropolitana i l’estat i, sobretot, titularitat d’infraestructures que impacten 
a la ciutat.

En aquest sentit, posa de manifest que ahir mateix el Conseller Rull va referir-se 
a la reactivació de la L9 de metro, a l’estació de La Sagrera i al tramvia i a altres 
operacions susceptibles de ser debatudes i acordades en l’àmbit polític i 
institucional. 
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Aprofita per recordar que el seu grup, en la sessió del juny de la comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, va plantejar una proposta, que va ser aprovada, 
de creació d’una comissió especial d’infraestructures com a espai de participació de 
tots els grups municipals, no només del govern com planteja la proposició de 
Ciutadans. Confia, doncs, que el govern compleixi el mandat democràtic de crear-
la i que, en el futur, el fruit del treball d’aquesta comissió especial serveixi per 
col·laborar amb el govern en l’elaboració del Pla estratègic. Es felicita, per tant, per 
la possibilitat que hi hagi dues eines al servei del govern, la comissió especial i el 
Pla estratègic d’infraestructures.

El Sr. Coronas considera que cal buscar instruments de planificació de ciutat en 
relació a les infraestructures pendents amb la voluntat de generar grans consensos 
que permetin millor coordinació entre administracions a l’hora d’establir prioritats a 
mitjà i llarg termini.

Observa, però, que caldria definir què són infraestructures, ja que en la 
proposició se n’obvien d’importants i, a canvi, introdueixen actuacions en l’espai 
públic. En aquest sentit, recorda que una sessió de la comissió d’Ecologia Urbana i 
Urbanisme el seu grup va demanar una planificació a llarg termini de tots els 
planejaments pendents de la ciutat, que no va prosperar atès que els grups van 
considerar molt complicada la creació d’un instrument per fer-ho.

Igualment, fa notar que fins al 2020 ja existeix un Pla director d’infraestructures 
vigent, que aborda detalladament els projectes a tenir en compte a escala 
metropolitana, que a parer del seu grup és l’escala correcta per fer una bona 
planificació d’infraestructures a Barcelona, que a dia d’avui no s’entén sense la 
seva regió metropolitana tal com demostra que gairebé tots els projectes 
contemplats en el Pla director d’Infraestructures superen els límits administratius 
de la ciutat –L9, prolongació de la L1 i les línies dels FGC, tramvia i les línies de la 
xarxa estatal de Renfe–.

Comenta, finalment, que un Pla director o un Pla estratègic no és la millor eina 
per definir terminis i imports perquè, normalment, els plans directors elaboren una 
diagnosi que ha de servir per concretar els objectius, en cas d’infraestructures, a 
llarg termini.

Apunta que allò que cal és complementar l’actual Pla director d’Infraestructures 
amb un pla operatiu, o pla d’actuacions, que contempli accions concretes, 
pressupostos i terminis que, en molts casos, o bé depenen directament de l’estat o 
del sistema de finançament que imposa el govern central, o bé de la Generalitat o 
altres administracions.

Entén, per tant, que la proposició del grup de Ciutadans demana un PAM i un 
PIM; i recorda que no fa gaire que es va aprovar en la comissió d’Urbanisme la 
creació d’una comissió especial d’Infraestructures que havia de fer la funció de 
vetllar pel seu desenvolupament i execució.

Pels motius que acaba d’exposar, avança l’abstenció del grup d’ERC en aquest 
punt.

La Sra. Esteller destaca que per al seu grup les infraestructures són fonamentals 
i el factor més important de competitivitat. Manifesta el parer que Barcelona s’ha 
de consolidar com una gran àrea logística al sud d’Europa i, per aconseguir-ho, 
adverteix que cal que estigui hipercomunicada internament i externament, alhora 
que remarca que una gran part de la competitivitat i de les oportunitats de la 
ciutat depenen de la capacitat per millorar la mobilitat de persones i mercaderies 
en tota l’àrea metropolitana, que mou el 70% de l’economia de Catalunya. 
Consideren, per tant, que cal millorar les infraestructures viàries, marítimes i 
aèries i l’àmbit telemàtic.

Quant a les infraestructures urbanes, recorda l’existència d’un Pla director 2011-
2020 de planificació de grans infraestructures, en què participa aquest ajuntament 
i altres institucions com la Generalitat i l’estat. En conseqüència, subscriuen la 
proposta del grup de Ciutadans, que pretén aclarir quines són les inversions a la 
ciutat i planificar-les, valorar de quina manera s’articulen els pressupostos que 
depenen de Barcelona, així com analitzar com és possible una coordinació millor 
amb altres administracions. 
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Recorda que el mandat 2007-2011 es va crear una comissió molt productiva en 
què tots els grups municipals es van posar d’acord en quines eren les 
infraestructures cabdals per a la ciutat, i aprofita per demanar que es creï 
novament una comissió d’aquesta mena, entenent que, entre altres aspectes, 
hauria de contribuir a millorar la mobilitat i a descongestionar vies com la ronda 
Litoral, on ja hi ha un projecte per fer-ho.

Tanmateix, demana al grup proposant que no confongui les infraestructures 
amb altres actuacions a la via pública de caràcter urbanístic.

Seguidament, esmenta, entre les prioritats del seu grup quant a 
infraestructures, l’ampliació de la ronda Litoral, l’estació de La Sagrera, el túnel del 
carrer del Foc, la finalització de la L9 i la L10, la millora de l’accessibilitat dels 
intercanviadors a la plaça d’Espanya, Verdaguer, Clot i Urquinaona, la connexió 
dels FGC entre plaça de Cerdà i Gràcia.

La Sra. Lecha entén que està fora de dubte que la racionalitat en les inversions 
públiques exigeix l’existència prèvia d’instruments de planificació que estableixin 
les actuacions i la seva programació, i remarca que les infraestructures estan 
subjectes a aquesta premissa.

Observa que, tot i aquest argument tan genèric, en el cas de Barcelona resulta 
simplista pretendre resoldre la qüestió de les infraestructures amb un únic 
instrument de planificació, tal com proposa el grup de Ciutadans. Justifica aquesta 
observació, en primer lloc, per una raó d’escala, atès que les principals 
infraestructures a Barcelona són d’abast metropolità i el seu àmbit de servei 
s’estén més enllà del municipi com són les plantes d’abastiment d’aigua, 
infraestructures territorials de gestió de residus o infraestructures de xarxa de 
transport.

Destaca que aquestes infraestructures disposen del seu propi marc de 
planificació d’àmbit metropolità o, fins i tot d’àmbit nacional, com és el Pla director 
d’infraestructures de transport metropolità. Remarca, per tant, que en molts casos 
l’escala de planificació és supramunicipal.

Posa de manifest, també, que la diversitat de tipologies que presenten les 
distintes infraestructures fa impossible agrupar-les totes en un sol instrument de 
planificació, coherent i operatiu; per tant, entenen que no té cap sentit planificar 
alhora la xarxa de metro, telecomunicacions o economia verda, i consideren que 
una planificació d’infraestructures s’ha de fer d’una manera diversificada i en el 
context que pertoqui de planificació territorial i sectorial.

Remarca que la planificació integral que determina el model de ciutat a què es 
refereix la proposició és de caràcter urbanístic, i per això, tot i que puguin 
compartir alguns dels plantejaments que fa, la consideren poc madurada i inviable, 
motiu pel qual avança que hi votaran en contra.

El Sr. Collboni celebra que el debat que planteja la proposició no decaigui i que, 
novament, arribi a aquesta cambra, tot i que hi ha vigent un Pla de 
desenvolupament de les infraestructures, imprescindible per garantir la 
competitivitat de l’economia de la ciutat, per a la vertebració territorial de la regió 
metropolitana, i per desenvolupar les polítiques de sostenibilitat.

Destaca que es tracta d’un debat que totes les grans metròpolis europees 
aborden com a prioritari a l’actualitat; en aquest sentit, posa com a exemple el cas 
de Londres, es posa de manifest que el debat sobre les infraestructures és el 
principal motor de desenvolupament econòmic, és a dir, que allà on arriba el metro 
i el ferrocarril es desenvolupa econòmicament una zona, es redueixen les 
desigualtats i es crea ocupació.

Afegeix que aquest és un aspecte que l’actual govern té molt present i considera 
prioritari; en aquesta línia, recorda que el seu grup va defensar en la darrera 
sessió de la comissió mixta amb la Generalitat aclarir en quins termes s’havien de 
fer les inversions de la L9 i la L10 de metro, un compromís assumit com a govern 
municipal i sobre el qual encara estan expectants per saber com la Generalitat 
resoldrà el seu compromís de cofinançament d’aquesta infraestructura.

Fa avinent, però, que no s’han d’oblidar els assumptes pendents a escala de 
ciutat i que tenen a veure amb el corredor Mediterrani o amb els accessos 
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ferroviaris al port, i que es vinculen molt directament als acords i els compromisos 
a què han d’arribar la Generalitat i l’estat amb la ciutat els propers mesos.

La Sra. Sanz subratlla que s’ha de fer una planificació acurada i concreta de 
l’execució de les infraestructures de la mateixa ciutat però també d’aquelles que hi 
tenen relació i que situen en la corona de la regió metropolitana, amb una visió 
global que defineix un plantejament estratègic.

Es refereix a la complexitat del moment actual, en què els incompliments i la 
manca de compromís de les administracions de la Generalitat i de l’estat els ha 
portat a un escenari amb deutes històrics i ferides obertes en molts barris de la 
ciutat, afectats per la mala comunicació i la baixa eficiència del dret bàsic a la 
mobilitat.

Comenta que actualment ja existeix a escala de Catalunya un Pla director 
d’Infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona amb un horitzó al 2020 
que fixa quines són les grans infraestructures, les actuacions concretes i els 
imports que ha d’assumir cada administració perquè es facin efectives, i que recull 
especialment les infraestructures de transport públic.

En conseqüència, manifesta que consideren que amb la proposició de Ciutadans 
tenen l’oportunitat d’obrir el debat no només des d’una perspectiva 
d’infraestructura de transport públic, sinó també d’altres de necessàries per al dia 
a dia de la ciutat entre les quals les que tenen a veure amb tractament de residus, 
energia o aigua. Precisa, però, que diferenciaria els projectes urbans, que tenen un 
altre àmbit de treball i, per tant, de debat.

Posa en valor que aquesta proposta els permet definir un Pla estratègic propi de 
Barcelona per abordar els serveis necessaris per a la bona marxa quotidiana de la 
ciutat, de manera que anuncia que hi donaran suport, alhora que avança que 
intentaran convocar al més aviat possible el grup d’infraestructures, donant 
compliment a l’acord aprovat en el marc de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, a fi de desenvolupar el Pla director que demana la proposició.

Matisa, però, que cal avaluar aquestes infraestructures, independentment de la 
seva tipologia, des d’una perspectiva social i econòmicament sostenible. I afegeix 
que ara tenen l’objectiu de complir la Llei d’infraestructures de Catalunya que fixa 
que tot el desenvolupament implica una anàlisi prèvia del retorn social de les 
infraestructures, de manera que es puguin deslliurar d’una planificació 
d’infraestructures que, posteriorment, no s’ha pogut complir i han revertit 
negativament en el crèdit polític.

El Sr. Alonso indica que la proposició és oberta perquè allò que pretenen és 
definir tots el contingut i l’àmbit dels plans.

Afirma que estan d’acord amb què els plans d’infraestructures han de tenir una 
escala, que n’hi ha d’haver d’àmbit local i d’àmbit metropolità, autonòmic i estatal, 
sense que siguin excloents.

Quant a la comissió d’infraestructures, diu que hi estan d’acord, tot i que els 
sorprèn molt el posicionament del grup de CiU, ja que defensa aquesta comissió 
però, altrament, no vol que Barcelona tingui un Pla d’infraestructures. Igualment, 
nega, com s’ha dit en la intervenció d’aquest grup, que atorguin un xec en blanc al 
govern de la ciutat, i reitera que la idea és buscar consensos polítics i coordinació 
entre administracions; i afegeix que si no estableixen un termini és per donar 
llibertat per treballar els consensos.

Finalment, destaca que en aquest debat s’ha parlat molt del Pla director 
d’Infraestructures, i proposa avaluar, actuació per actuació, quantes s’han 
complert i quantes no, i creu que l’incompliment generalitzar que constatarien és 
atribuïble a la manca de compromís pressupostari real. Entén que emprar com a 
argument l’existència d’aquest Pla director a fi de no elaborar un Pla estratègic 
d’Infraestructures no s’aguanta.

Acaba agraint les aportacions de tots els grups municipals, i els convida 
novament a treballar en aquest Pla.

El Sr. Martí replica que abstenir-se no és anar en contra de la proposició.
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El Sr. Coronas diu que el seu grup no està en contra de l’esperit de la proposició, 
però entenen que l’espai adient per parlar d’aquestes qüestions és la comissió de 
seguiment.

S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb quinze abstencions –
emeses 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–, tres vots en contra –emesos pel Sr. Garganté i les Sres. 
Lecha i Rovira–, i vint-i-tres vots a favor de la resta de membres del Consistori 
amb el text transaccionat següent:

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda elaborar un 
Pla Estratègic d’Infraestructures de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de 
planificar les grans inversions a nivell global de ciutat, definint les prioritats, 
actuacions concretes, imports i terminis.

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pp 3. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Realitzar la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) necessària per tal que 
les finques número 13b -17 del carrer Sant Pere Més Alt, els número 2-8 del carrer 
Amadeu Vives i el número 1 del carrer Ciutat puguin revertir la seva situació 
recuperant la qualificació del sòl que tenien aquestes finques a data del 9 d'abril 
del 2008. 2. Donar suport a la Plataforma contra l'Hotel del Palau de la Música i 
reconèixer la seva tasca de defensa veïnal desenvolupada al llarg d'aquests anys. 
3. Fer arribar els acords aprovats a la Plataforma contra l'Hotel del Palau de la 
Música, a les diverses associacions i agents implicats.

El Sr. Bosch comença la seva intervenció advertint al grup de Barcelona en 
Comú que, si bé va accedir al govern de la ciutat amb la intenció expressa de 
canviar profundament el model vigent a Barcelona i, també, el model de turisme, 
ara podria passar a la història com qui durant el seu mandat ha permès la 
construcció d’hotels per part de delinqüents confessos. Es refereix a l’hotel del 
carrer del Rec Comtal, promogut per Josep Lluís Núñez –Núñez i Navarro–, lladre 
confés i convicte; l’hotel del Palau de la Música, un projecte promogut entre altres 
per Fèlix Millet i Jordi Montull, en la mateixa situació que l’anterior.

Alerta que això es pot evitar, i en el cas de l’hotel del Palau de la Música cal que 
el govern, en primer lloc, doni suport a totes les associacions de veïns i 
plataformes que han lluitat contra aquest equipament, entre les quals cita la 
plataforma contra l’hotel del Palau de la Música, l’associació de veïns del cas antic, 
l’associació de veïns i veïnes en defensa de la Barcelona vella, i representants com 
Maria Mas o Francesc Guàrdia, presents avui en aquesta sessió i als quals aprofita 
per saludar.

En segon lloc, suggereix que una altra actuació per part del govern per evitar el 
que qualifica de disbarat és anul·lar la modificació del PGM del 2008, que havia de 
permetre l’operació especulativa al barri de Sant Pere, de manera que reverteixi la 
qualificació de les finques afectades de Sant Pere més Alt, blindant-les perquè no 
s’hi pugui fer l’hotel esmentat.

Finalment, en tercer lloc, apunta una solució que considera ben senzilla: complir 
la decisió unànime d’aquest ajuntament manifestada fa sis anys en el sentit de 
revertir la qualificació, i que òbviament va ser votada favorablement pel grup 
d’ICV-EUiA, ara al govern, malgrat que de bon principi va donar suport a la 
modificació que permetia la construcció de l’hotel.

Reclama, per tant, que es compleixi allò que es va acordar a fi d’evitar un 
disbarat que farà mal al govern; insisteix que el govern ha de decidir si està a 
favor de l’hotel o bé a favor del veïnat; si fa costat a Millet i Montull o, 
contràriament, està a favor del barri; si dóna suport a lladres confessos o, 
altrament, a la gent lluitadora de sempre que intenta millorar les condicions de 
vida de veïns i veïnes.
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El Sr. Martí manifesta, en primer lloc, que discrepen amb l’oportunitat d’aquesta 
proposició i amb la seva literalitat, motiu pel qual hi han presentat una esmena, 
que no ha estat acceptada. En conseqüència, avança l’abstenció del grup de CiU 
per un seguit de qüestions que entenen que han quedat acreditades arran de les 
sentències dictades al respecte.

Precisa que l’esmena presentada tenia com a objectiu salvaguardar els 
interessos de la ciutat i l’Ajuntament davant d’un més que probable contenciós per 
part dels titulars de les finques objecte de discussió en cas de reversió de la seva 
situació, tal com demana el grup d’ERC, i que sense cap mena de dubte 
comportaria responsabilitats patrimonials a aquest ajuntament i, per tant, a tota la 
ciutadania.

Destaca la complexitat d’aquest assumpte que els ocupa, que ha estat objecte 
de controvèrsia, contenciosos, processos judicials i un gran impacte mediàtic, que 
no voldrien reobrir arran d’aquesta discussió.

Observa que, més enllà del posicionament mantingut pel seu grup d’ençà del 
2010, han succeït moltes coses, i el que resulta evident és que diverses sentències 
judicials han resolt que les decisions preses pels responsables urbanístics i tècnics 
municipals han estat sempre i en tot moment ajustades a dret. En aquest sentit, 
aprofita per fer un reconeixement explícit de la professionalitat dels tècnics 
municipals que durant aquests anys han hagut d’acarar aquest assumpte, i altres 
expedients urbanístics molt complexos.

Recapitula, doncs, que estan davant d’un planejament urbanístic ben travat 
tècnicament, al marge d’altres consideracions d’índole política o judicial, que 
confirmaria la bondat de la protecció aplicada als edificis del carrer de Sant Pere 
més Alt i la correcció dels usos.

Ratifica, per tant, que consideren que no és oportú impulsar el retorn al 
planejament previ, exposant-se a demandes de responsabilitat patrimonial. Per 
aquest motiu, justifica que durant l’anterior mandat, d’acord amb els criteris 
tècnics i jurídics dels serveis municipals, fessin de mitjancers entre les parts 
perquè arribessin a un acord a l’hora de retrocedir els canvis de titularitat, tal com 
demanava el grup d’ERC; de manera que el canvi de planejament resultant fos 
innocu per a aquest ajuntament. Lamenta, però, que això no s’aconseguís.

Reitera que el seu grup no té cap interès concret en un hotel en aquest espai ni 
en cap altre, però considera que impulsar l’anul·lació de l’ús hoteler de les finques 
comportarà perjudicis importants per a la ciutat.

El Sr. Blanco manifesta que, malgrat que la seva formació ja porta un any en 
aquest ajuntament, es continua sorprenent per com es fan algunes coses en 
aquesta administració.

Feta aquesta observació, qualifica d’explosió demagògica la intervenció del Sr. 
Bosch en defensa de la seva proposició. Recorda que aquest assumpte que els 
ocupa ja va ser objecte d’una proposició del grup d’ERC fa sis anys, aprovada per 
unanimitat; per tant, consideren que allò encertat hauria estat fer un seguiment 
d’aquella proposta en comptes de presentar-ne una de nova en la mateixa línia.

Reconeix que l’assumpte és complex tècnicament, jurídicament i 
urbanísticament, i entén que si la resolució es va aprovar ja s’hauria d’haver 
executat. Fa notar que durant tot aquest temps s’han succeït governs municipals 
de diverses forces polítiques, i entén que són els representants d’aquestes 
formacions al Ple els qui haurien de donar explicacions, però remarca que no té 
sentit, altrament, tornar a discutir una cosa que ja va ser aprovada.

Entrant en el fons de la qüestió, insisteix que s’han de complir les sentències, les 
que són favorables i les que no; en aquest sentit, precisa que la proposició planteja 
el retorn a la legalitat urbanística anterior a una sentència del TSJC –que no es 
pronuncia sobre la modificació del PGM–, que es va produir amb una permuta amb 
un solar proper a la plaça de Sant Jaume. Remarca que si es reverteix aquesta 
permuta, l’ús residencial hoteler no desapareixerà, sinó simplement canviarà de 
lloc. Per tant, remarca que la sentència no obliga a revertir el procés, però sí a la 
protecció del valor patrimonial de la finca catalogada, que va ser posat en perill 
arran d’un pla urbanístic desafortunat que s’ha aconseguit aturar, en gran part 
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gràcies a l’actuació de la plataforma contra l’hotel del Palau, a la qual reconeix la 
seva tasca en defensa del patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Conclou, doncs, que les sentències judicials i les resolucions d’aquest 
ajuntament garanteixen la protecció d’aquests edificis del carrer de Sant Pere més 
Alt i que no cal revertir el procés. Per aquesta raó, i perquè hi ha una resolució 
similar aprovada el 2010, consideren que aquesta proposta no és necessària, i 
entén que són els grups que la van aprovar llavors els qui haurien de tirar-la
endavant o, en cas contrari, donar explicacions, i per tot plegat avança l’abstenció 
del seu grup.

El Sr. Mulleras retreu al Sr. Bosch que no ho digui tot quant a la qüestió que ha 
portat al seu grup a formular la proposició. Recorda que el 2007 el grup d’ERC va 
votar a favor de l’hotel del carrer Rec Comtal promogut per Núñez i Navarro, i que 
es va abstenir en el cas de l’hotel del Palau; puntualitza que primerament hi van 
votar en contra en comissió, i quinze dies després van canviar el posicionament 
per una abstenció al Ple.

Reconeix que aquest ajuntament té l’assignatura pendent de la modificació de 
PGM per restituir la qualificació urbanística original de les finques, una qüestió que 
s’ha anat debatent d’ençà del 2010, i concretament el 2012, en la sessió de juny 
de la comissió d’Urbanisme, el govern va respondre al grup del PP que faria tot el 
possible per restituir la qualificació. Per tant, aprofita per preguntar per quins 
motius a dia d’avui encara no s’ha fet.

El Sr. Garganté destaca que aquesta proposició torna a posar damunt la taula 
uns dels casos de corrupció urbanística més vergonyosos dels últims temps, l’hotel 
del Palau. Assenyala que en el cas es van veure implicades persones de la burgesia 
nostrada considerades honorables, polítics de l’època Pujol que serveixen els 
interessos de les quatre-centes famílies; però també la formació –recorda que 
l’operació de l’hotel del Palau es va dur a terme durant un mandat socialista– que 
ara és sòcia de govern de Barcelona en Comú, que va arribar al govern de la ciutat 
proclamant que volia acabar amb els privilegis històrics a la ciutat. 

Posa de manifest que no és aquesta la primera vegada que el grup d’ERC 
presenta una proposta semblant; i crida l’atenció que la que va presentar el 2010 
en la mateixa línia s’aprovés per unanimitat sense que encara s’hagi fet res. 
Confia, doncs, que en cas que avui s’aprovi la proposició s’iniciïn els tràmits 
necessaris per complir-la.

Observa, fent una retrospectiva novament, que si es comprova l’acta del Ple del 
18 de juny de 2010, en què es va votar la primera proposició d’ERC, sorprèn que 
l’equip de govern del PSC manifestés que desconeixia que les finques afectades per 
l’operació urbanística per a la construcció de l’hotel del Palau s’havien venut a 
l’empresa Olívia Hotels; es pot comprovar en aquella acta com el PSC defensa 
reiteradament que va actuar amb honestedat, quan en realitat es tracta d’un dels 
casos de saqueig i corrupció més flagrants dels darrers temps. Igualment, tirant 
encara més enrere, fa notar que en l’expedient de modificació del PGM es justifica 
la necessitat de construir un hotel al costat del Palau de la Música per millorar la 
qualitat de les seves prestacions; segons aquell expedient, es diu que és molt 
necessari facilitar la seva construcció a fi que músics i públic s’hi puguin allotjar. 
Remarca que es tracta del Districte de Ciutat Vella que ja fa anys que està saturat 
d’establiments hotelers, i es fa al·lusió a la funció social i cultural del Palau de la 
Música per preparar una operació urbanística que, finalment, hauria de servir 
interessos privats.

Anuncia que, com no pot ser d’altra manera, el seu grup dóna suport a la 
proposició perquè la qualificació urbanística de les finques afectades torni a ser 
l’originària, i perquè s’atenguin les reivindicacions del veïnat que ha lluitat per la 
dignitat del seu barri.

El Sr. Mòdol manifesta que el juny de 2010 el grup Socialista va donar suport a 
la proposició aprovada pel Ple amb l’objectiu de retornar la qualificació 
d’equipament a les finques en què es volia fer l’hotel del Palau. Remarca que 
s’havia produït un trencament de la confiança entre l’Ajuntament i la Fundació 
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Orfeó Català-Palau de la Música arran dels actes dels llavors gestors d’aquella 
institució.

Fa notar que l’actitud dels gestors municipals i dels serveis tècnics de 
l’ajuntament de Barcelona sempre va estar guiada per l’interès general i de ciutat; 
i destaca que la tramitació de l’expedient va ser escrupolosa i correcta, tal com ha 
quedat provat pel TSJC. Subratlla que aquest darrer extrem té una importància 
capital, ja que durant massa temps s’ha posat en entredit la professionalitat i 
escrupolositat dels serveis tècnics i de les direccions polítiques de l’Àrea 
d’Urbanisme, justament un àmbit exemplar i modèlic.

Es refereix a la sentència exculpatòria que permet identificar qui va actuar de 
bona fe i qui no, malgrat això, reconeix que es va enganyar l’Ajuntament, i ara el 
compromís del Ple és retornar la qualificació d’equipament a les finques del carrer 
Sant Pere més Alt. Per tant, considera de justícia urbanística iniciar una nova 
modificació del PGM, sense demagògia i explicant fil per randa què es pot fer i qui 
en té les competències. Insisteix, en aquest sentit, que és molt important allò que 
faci la Generalitat per tirar endavant la modificació.

Afegeix i remarca que també és de justícia que aquest Ple es manifesti a favor 
dels treballadors públics que mai no han deixat de ser diligents i escrupolosos; que 
es retorni la dignitat posada en entredit durant massa temps, i que s’acabi amb la 
demagògia i l’escarni envers els professionals de l’urbanisme, i als quals la ciutat 
deu molt. En aquest sentit, es fa ressò de la carta adreçada a l’Alcaldessa per part 
dels treballadors municipals perquè es produeixi aquest reconeixement i es faci un 
posicionament polític respecte a la sentència del TSJC.

La Sra. Sanz dóna la benvinguda als representats de l’associació de veïns del 
Casc Antic, de Veïns en defensa de la Barcelona vella i també als advocats que han 
estat treballant amb ells. Afirma que comparteixen amb aquests veïns i veïnes 
moltes coses, i remarca que molts membres del govern municipal s’han implicat 
activament amb la seva causa.

Posa en relleu la lluita i la implicació de molts veïns i veïnes, que s’hi han deixat 
la salut, i els diu que no tinguin cap dubte que és una prioritat d’aquest govern 
municipal deixar sense efecte la modificació de PGM. Ratifica el compromís del 
govern municipal amb la ciutadania de tornar a la qualificació d’equipament les 
finques del carrer Sant Pere més Alt.

Afirma que tenen molt clar que l’hotel del Palau va ser una operació 
d’especulació urbanística consistent en la requalificació del sòl d’equipament 
educatiu a hoteler i d’habitatge, en un solar que tenia un cost de 4,5 milions 
d’euros i que va passar a valer-ne 15 gràcies a la cessió patrimonial de sostre 
d’habitatge que en aquell moment tenia la Generalitat, que a canvi rebia un valor 
econòmic de 5,5 milions d’euros, que mai no s’han pagat.

Assegura que la seva àrea ha redoblat esforços i que està treballant com mai 
abans a fi que la situació canviï tirant endavant la modificació de PGM a fi que les 
finques de Sant Pere més Alt tornin a estar qualificades d’equipament. Fa avinent 
que estan negociant amb totes les parts implicades la garantia que aquesta 
modificació serà una realitat al més aviat possible, concretament amb la 
Generalitat, una de les parts principals per tirar-ho endavant, atès que va fer la 
cessió de sòl patrimonial que va permetre l’operació. Insisteix, doncs, que 
necessiten el compromís ferm de la Generalitat, com a titular de la finca que va ser 
objecte de permuta, que accepta retornar a equipament els metres quadrats 
traslladats.

Per tant, demana al grup d’ERC que, d’entrada, no tingui cap dubte del 
compromís del govern, i també que l’ajudi a què la Generalitat compleixi la seva 
part.

El Sr. Bosch, adreçant-se al Sr. Mulleras, manifesta que el grup d’ERC és l’únic 
partit que mai va votar a favor de cap del que qualifica dos bunyols d’hotel 
esmentats.

Al Sr. Mòdol, que ha parlat de dignitat, li demana que miri a la cara els
representants del veïnat que avui assisteixen a aquesta sessió i els parli de dignitat 
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quan fa anys que lluiten contra un disbarat fruit de l’especulació urbana a 
Barcelona.

Agraeix les paraules de la Sra. Sanz, però insisteix que cal complir el que es va 
acordar en aquesta cambra el 2010 i revertir l’ús amb la modificació del PGM. 
Afegeix que han parlat amb la Direcció general de Patrimoni de la Generalitat, i 
assegura que no hi haurà cap problema per la seva part, de manera que la 
reversió serà fàcil.

El Sr. Martí demana al govern que, si ha decidit tirar endavant la reversió, ho 
faci de manera que els eventuals impactes futurs que hi pugui haver sobre els 
pressupostos municipals siguin els mínims, i que, sobretot, tingui en compte el bon 
criteri dels tècnics municipals.

El Sr. Mulleras recomana que es repassin les actes del 2007. 
Dit això, afirma que el seu grup, en coherència amb totes les votacions que ha 

emès al Ple sobre l’hotel del Palau, votarà a favor de la proposició. Puntualitza que 
es tracta d’un vot afirmatiu condicionat a què es presentin els informes jurídics i 
econòmics corresponents a la modificació de PGM.

Així doncs, subratlla que avui expressen la voluntat política de retornar a les 
qualificacions urbanístiques d’abans d’aprovar l’hotel del Palau. Confia que quan 
això es materialitzi en un expedient administratiu disposin dels informes que ha 
esmentat abans i que siguin favorables.

El Sr. Mòdol replica al Sr. Bosch que ell mira a la cara tothom amb dignitat, i 
aprofita per convidar-lo a explicar als veïns de la Zona Franca què està fent la 
Generalitat amb el conveni de la L9 o a parlar de presons a la Trinitat Vella. Quant 
a l’hotel del Palau, entén que el grup d’ERC fa afirmacions que després no pot 
provar.

El Sr. Bosch es felicita per l’aprovació d’aquesta proposició, tot i que és 
conscient que no n’hi ha prou, i insisteix que cal passar a l’acció i posar punt i final 
al bunyol especulatiu d’operacions promogudes per lladres confessos i convictes.

S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb quinze abstencions –
emeses pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 
Fandos, Homs i Vila, i també pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i 
Barceló–, i vint-i-sis vots a favor de la resta de membres del Consistori.

Del Grup Municipal del Partit Popular

Pp 4. El Plenari del Consell Municipal acorda: Constatar la manca d'exigència del 
Govern municipal davant la Generalitat arran el Conveni de col·laboració de millora 
de la xarxa sanitària 2016-2023, i reclamar una proposta que doni veritable 
resposta a les necessitats de la ciutat i dels seus veïns i veïnes.

El Sr. Fernández Díaz comença la seva intervenció fent referència a què el 4 de 
juliol l’Alcaldessa i el Conseller de Sanitat van presentar un nou conveni de 
col·laboració de millora de la xarxa sanitària per al període 2016-2023; i comenta 
que els va cridar l’atenció que es presentés sense ni tan sols un balanç sobre el 
compliment i grau d’execució dels convenis precedents del 2004 i del 2008, 
ambdós signats pels tripartits municipal i de la Generalitat, i fa notar que l’actual 
conseller, el Sr. Comín, llavors era diputat al Parlament de Catalunya pel PSC, de 
manera que té perfecte coneixement d’aquells convenis.

Entén, per tant, que no es presenta aquest balanç perquè posaria en evidència 
la manca de voluntat política del govern de la Generalitat per tirar endavant els 
equipaments i l’atenció sanitària que reclama la ciutadania de Barcelona.

Entrant en el contingut del conveni, apunta que una novetat en el pla de 
finançament, més enllà de la incorporació d’equipaments concrets, és que aquest 
ajuntament hi farà aportacions econòmiques.
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Precisa que amb aquesta proposició demanen que es presenti una nova proposta 
de conveni, malgrat l’anunci fet l’Alcaldessa, en què s’exigeixi a la Generalitat que 
el nou conveni s’acompanyi del balanç d’execució dels convenis anteriors i, a més, 
del corresponent calendari d’actuació, de la garantia de cessió dels espais 
imprescindibles perquè els equipaments esdevinguin una realitat i del pertinent 
aval pressupostari.

Critica que aquesta renovació de conveni que es va presentar el juliol sigui, tan 
sols, la renovació dels vells incompliments, dels retards i dels dèficits en matèria 
sanitària que ha mantingut la Generalitat els darrers anys envers Barcelona, motiu 
pel qual consideren imprescindible una nova proposta de conveni.

La Sra. Homs agraeix al grup del PP la presentació d’aquesta proposició, tot i 
que avança que el seu grup farà una abstenció.

Recorda que en la darrera sessió de la comissió de Drets Socials van tenir ocasió 
de debatre sobre el contingut del conveni, i van comentar que, grosso modo,
seguia la mateixa línia del govern de l’alcalde Trias en matèria de nous 
equipaments, remodelacions, previsió per a atenció sociosanitària, ampliació de 
l’atenció a la salut mental i addiccions i atenció especialitzada.

Entenen que la proposició del grup del PP posa l’accent en l’exigència i la 
convicció que ha de mostrar el govern municipal per atendre les necessitats 
sanitàries reals de la ciutadania, amb la qual cosa diu que estan plenament 
d’acord. Així, posa de manifest que la caiguda de la dotació econòmica evidencia 
que aquesta exigència és ineludible.

Reitera, com ja van comentar en la comissió esmentada, que el titular que vol 
vendre el govern és que hi haurà una inversió de 187 milions d’euros a Barcelona, 
però no expliquen que implica una rebaixa de 350 milions respecte al conveni 
anterior. Remarca que la comissionada de Salut va admetre aquesta rebaixa en la 
compareixença a la comissió, però la va justificar dient que 320 milions d’euros 
eren inversions en grans obres hospitalàries, i qüestiona si no hauria estat possible 
conservar una part de la inversió per cobrir altres necessitats.

Apunta que amb aquesta disminució, a més, el govern municipal passa de pagar 
16 milions d’euros a pagar-ne 44, de manera que paga més i rep menys.

Dit això, aprofita per recordar les nombroses crítiques que va haver de sentir el 
govern anterior quan, per estricta responsabilitat, col·laborava econòmicament 
amb altres administracions.

Considera que la planificació sanitària d’aquest conveni és poc ambiciosa per a la 
capital de Catalunya, no per part del govern de la Generalitat, que ha assolit els 
seus objectius, sinó per part del govern municipal, amb una tendència que es fa 
cada dia més evident i que no es altra que rebaixar el perfil de la ciutat.

Manifesta que el seu grup està francament preocupat, i anima el govern de la 
ciutat a deixar de banda els eslògans i a assumir una actuació responsable, atès 
que de la seva gestió en depenen moltes vides.

La Sra. Barceló avança que el grup de Ciutadans votarà a favor d’aquesta 
proposició.

Repeteix, com ja van dir en la comissió de Drets Socials, que lamenten que el 
conveni entre la Generalitat i aquest ajuntament de millora de la xarxa sanitària 
s’hagués presentant als mitjans de comunicació abans que als grups municipals, 
malgrat que és una pràctica força habitual.

Es refereix a les mancances del conveni, que descriu com un anunci molt buit de 
contingut, ja que molts dels equipaments que inclou ja estaven planificats en el 
conveni anterior, i els de nova creació únicament són sis, sense que se’n detalli la 
data d’inici ni de finalització ni tampoc la dotació pressupostària, amb la qual cosa 
es mostra molt crítica.

Celebra l’anunci que el 62,3% de la partida pressupostària l’aportarà el Servei 
Català de la Salut, però demana que no s’oblidi que les retallades pel govern de la 
Generalitat han afectat el Consorci Sanitari de Barcelona, que passa de percebre 
un pressupost de 23 milions d’euros el 2010 a rebre’n 7 el 2015.
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Remarca que l’àmbit de la salut necessita mesures reals i no eslògans; i tot i 
que no dubta que les inversions anunciades siguin positives, subratlla que allò que 
necessita Barcelona són accions que es materialitzin.

Considera que positiu, per tant, que el grup del PP demani que es doni resposta 
a les necessitats reals de salut de la ciutat, i confia que traspassin aquesta 
demanda al govern central, que ha de garantir també els drets i recursos 
necessaris en sanitat. Posa de manifest que la retallada en la despesa sanitària no 
només afecta els usuaris, sinó també el personal que treballa en l’àmbit de la salut 
pública, la remuneració del qual, segons un informe del ministeri de Sanitat, s’ha 
rebaixat en 2.586 milions d’euros.

Adverteix que no es poden permetre retallades de salut en cap administració; i 
fa notar que, més enllà del conveni, cal potenciar els recursos dels hospitals 
públics, i també els dels equipaments d’atenció primària.

Pregunta, quant a la inversió en equipaments de salut mental i addiccions, si a 
més de l’equipament es donaran més recursos per als tractaments, que solen ser 
de llarga durada.

Diu que desconeix si el govern municipal ha parlat amb el de la Generalitat 
sobre les llistes d’espera, i remarca que el juny de 2015 hi havia més de cent mil 
persones en llista d’espera per a una nova prova diagnòstica, xifra que significa un 
13,3% que l’any anterior. I afegeix que no es pot permetre que en alguns
districtes de la ciutat les llistes d’espera siguin d’un mes per a una primera visita.

Acaba la seva intervenció convidant el govern municipal a passar dels anuncis i 
a presentar un conveni real i detallat.

La Sra. Benedí titlla de cínica la proposició del grup del PP, atès que reclama per 
a Barcelona allò que no practica la seva formació al govern de l’estat, i aprofita per 
citar la frase “les hemos destrozado el sistema sanitario”, tristament famosa 
darrerament.

Fa notar que en la proposició recriminen al govern de la ciutat manca 
d’exigència amb la Generalitat; altrament, aprofita per agrair al Departament de 
Salut, que malgrat la manca de pressupostos hagi assumit la seva responsabilitat 
tal com li correspon, no com altres.

Indica que el 62,3% de la partida pressupostària per al nou conveni, que supera 
els 187 milions d’euros, serà aportada pel Departament de Salut; el 23,9% 
l’ajuntament de Barcelona; i el 13,8% restant altres operadors.

Celebra, en nom del grup d’ERC, l’acord de col·laboració entre la Generalitat i 
l’ajuntament de Barcelona que permet avançar cap a la millora de la qualitat dels 
serveis de salut, dóna prioritat absoluta a les polítiques públiques i vol fer front a 
les desigualtats entre barris.

Destaca que es tracta d’un conveni de partida, i no significa que inclogui la 
totalitat de les inversions, ja que no recull les provisions per a actuacions com la 
segona fase d’obres de l’Hospital del Mar, el nou edifici de consultes externes de 
Vall d’Hebron o l’ampliació del Clínic, que el conveni estableix que es tractaran en 
comissions específiques.

Posa en relleu que, per primera vegada, el conveni contempla incloure centres 
d’atenció i seguiment de drogodependències, amb l’ampliació del CAS Fòrum i el 
de la Barceloneta, així com els CAS Baluard i Nou Barris; afegeix en salut mental 
els nous espais del centres de l’Eixample, que està previst que s’integrin a les 
instal·lacions del CAP Manso.

Continua dient que en matèria d’atenció primària, el conveni inclou la millora de 
la xarxa i la seva adequació als creixements poblacions amb la construcció de 
centres nous, l’ampliació de centres existents o la modernització d’equipaments; el 
compromís de construir centres nous com els CAP Barceloneta, Port Pienc, 
Eixample Dreta-sud, Badal i Parc i Llacuna al Poblenou; afegeix també la 
remodelació de centres com la que es durà a terme al CAP Bon Pastor, que 
incorporarà un espai d’activitats de salut comunitària, o l’adequació dels CUAB de 
Ciutat Vella i Gràcia.

Proclama que segons el seu punt de vista republicà de la salut pública universal i 
equitativa ha de fer que la ciutadania se senti orgullosa dels serveis de salut del 
país i de la seva capital.
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Destaca que el sistema sanitari català és un dels millors d’Europa malgrat tots 
els De Alfonso o Fernández Díaz que es proposin destrossar-lo. En conseqüència, 
afirma que no donaran credibilitat als qui pretenen destruir un sistema sanitari 
d’èxit, que no persegueixen altra cosa que acabar amb un model social de 
convivència.

La Sra. Rovira, com ja van expressar en la comissió de Drets Socials, reitera 
l’opinió que amb aquest conveni es perden oportunitats. Insisteix, per tant, en què 
un moment d’excepcionalitat sanitària, de llistes d’espera en creixement, de 
pèrdua d’equitat en l’accés al sistema, del fet que existeixi una diferència d’onze 
anys en l’esperança de vida entre classes benestants i classes populars a 
Barcelona, i que els indicadors de salut de la gent treballadora cada vegada 
estiguin pitjor, cal un conveni excepcional.

Entenen que s’hauria d’haver posat en qüestió el model sanitari públic i privat i 
no pas blindar-lo; que no s’acabi assegurant als qui fan negoci amb la salut que 
podran continuar fent-ne. En aquest sentit, afirma que troben inacceptable la 
clàusula vuitena del conveni, ja que el que es paga amb recursos públics ha de ser 
públic, i no es pot dir que ja es decidirà la seva gestió. Insisteix que volen sanitat 
de titularitat, gestió i previsió públiques, i diu que no comprenen que Barcelona en 
Comú no deixés clar en aquesta clàusula que allò que es paga amb recursos 
públics ha de ser públic.

En referència als serveis sociosanitaris i de salut mental fa notar que al conveni 
continua persistint en un model cent per cent concertat amb entitats que fan 
negoci amb la salut mental i l’envelliment. I pregunta si els recursos que es 
dediquen a les inversions en aquestes infraestructures es traduiran en un nombre 
de places municipals o, altrament, a canvi de què es fan aquestes inversions, ja 
que el conveni no ho especifica.

Fa avinent que, en aquesta línia, també consideren que calia un conveni que fes 
pressió per la recuperació de l’activitat pública en els centre de salut públics i que 
els recursos no vagin a parar a l’activitat privada. Afirma que es pot comprovar 
que actualment els hospitals estan generant una doble llista d’espera, però 
subratlla que en el conveni no hi ha cap clàusula que asseguri que les inversions 
reforçaran exclusivament la sanitat pública.

Manifesta que el seu grup està als antípodes del model sanitari del PP, que 
defensa un model de privatització, d’espoli i de mala praxis; per tant, avança que 
no poden votar favorablement la proposició, malgrat que consideren que es tracta 
d’un mal conveni.

La Sra. Andrés avança el vot en contra de la proposició en considerar que el 
govern municipal ha fet el màxim esforç per signar el millor conveni possible 
atenent la conjuntura actual de la Generalitat i de l’estat.

Precisa que aquesta conjuntura en l’àmbit sanitari deriva d’un passat recent de 
polítiques d’austeritat mal entesa que han malmès greument el sistema públic de 
salut; així, recorda que els darrers anys s’ha produït el tancament de serveis 
d’urgències, de plantes hospitalàries, quiròfans, retallades en proves diagnòstiques 
preventives; igualment, el personal ha patit un increment de càrregues de treball, 
l’augment de la pressió assistencial, o el copagament sanitari, que ha agreujat la 
desigualtat en l’exercici del dret a la salut, especialment en el cas de les persones 
grans i pensionistes que arriben a no adquirir els medicaments prescrits. Continua 
referint-se a què s’ha posat fi a la universalitat de la cobertura del sistema sanitari, 
excloent-ne persones estrangeres en situació irregular, joves residents fora del 
país més de noranta dies i persones a l’atur de llarga durada.

En conseqüència, amb aquest estat de coses, creu que no es pot demanar al 
govern municipal que faci més.

Recrimina al grup proposant que passi per alt que la seva formació hagi 
privatitzat set hospitals i vint-i-set centres de salut a Madrid, de manera que 
entenen que la proposició no només està fora de lloc sinó que té un remarcat caire 
polític i partidista.
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La Sra. Ortiz també anuncia el vot en contra i, en la línia de la Sra. Benedí, 
reconeix que la proposició és un exemple del cinisme del PP, que ha impulsat la 
major retallada en salut i en l’accés als serveis de salut. Precisa que va ser aquesta 
formació qui va acompanyar CiU en la major retallada de la història dels serveis 
sanitaris, mil milions d’euros, de la manca d’inversió i de l’incompliment del 
conveni anterior.

Suggereix al grup proposant, doncs, una mica més de prudència abans de fer 
afirmacions com les que fa.

Justifica el vot contrari, també, per una qüestió de model; destaca que el nou 
conveni avança en inversions reals i també en un model que aposta per donar 
resposta a les necessitats de la població amb un objectiu de reducció de les 
desigualtats; així, en el conveni es prioritza la inversió en assistència primària, de 
proximitat, i en els serveis de salut mental.

Remarca que es tracta d’inversions de proximitat, donant prioritat a les àrees 
més desfavorides, als divuit barris amb pitjors indicadors socials i sanitaris, que 
acumulen el 77% del pressupost del conveni.

Precisa que les qüestions d’abast de país, com les infraestructures hospitalàries, 
es decidiran en un annex, de manera que demana al grup del PP que no tergiversi 
les xifres amb la voluntat de diluir els resultats d’un bon conveni.

Considera, doncs, que mai com ara l’àmbit de la salut havia estat a Barcelona en 
el centre de l’agenda política d’un govern municipal. Afegeix que, en aquesta línia, 
han elaborat un pla per a la reversió del tancament de llits, que aquesta mateixa 
setmana han aprovat un pla de salut mental, dotat amb 55 milions d’euros; i que 
la setmana passada ella mateixa es va reunir amb el Conseller per exigir un canvi 
en el finançament de l’atenció primària per a la millora dels serveis.

El Sr. Fernández Díaz justifica la presentació d’aquesta iniciativa perquè no els 
satisfà el conveni, especialment per la manca d’un balanç d’execució dels convenis 
anteriors, ni garanties pressupostàries, sense espais cedits, ni calendaris 
d’actuació.

Concreta que en el conveni s’anuncien trenta-set actuacions, que en realitat en 
són una menys perquè n’hi ha una de doblada, de les quals únicament sis són de 
nous equipaments a Barcelona, cinc són actuacions menors, i la resta són 
incompliments sistemàtics de convenis anteriors.

Afegeix que en el conveni es presenta, amb l’horitzó en el 2023, la creació de la 
Unitat de suport integral Isabel Roig-Casernes de Sant Andreu, dues dècades 
després de la signatura del primer conveni. Continua dient que presenten com si 
fos novetat i un compromís de la Sra. Colau incompliments del conveni del 2008, 
equipaments que vuit anys després encara estan pendents de construcció, entre 
els quals quatre CAP –Barceloneta, Fort Pienc, Badal i Parc i la Llacuna del 
Poblenou–, el nou centre sociosanitari Barcelona-Esquerra i el centre de salut 
mental d’adults. Fa notar que passa el mateix pel que fa les obres noves, com les 
unitats a l’hospital de la Vall d’Hebron, previstes fa vuit anys, o l’ampliació de 
l’Hospital del Mar, i recorda que la decisió d’aturar les obres va ser de l’anterior 
tripartit; esmenta que encara estan pendents de realització obres de rehabilitació 
als CAP de Gràcia i del Bon Pastor. Denuncia també que hi ha incompliments 
d’anteriors convenis que ni tan sols apareixen en el conveni perquè no hi ha 
espais, entre els quals diversos CAP i centres de salut mental.

Això no obstant, destaca que hi ha novetats en el terreny del finançament: una 
retallada de gairebé dues terceres parts de les aportacions de la Generalitat; en 
aquest sentit, i comparant la quantitat de 187 milions d’euros amb la d’anteriors 
convenis, es constata una retallada que Barcelona no pot acceptar. Altrament, el 
govern de la ciutat admet que fa una aportació municipal de 44 milions d’euros 
dels 187, un 24% de la inversió, quan la seva funció hauria de ser la d’aportar 
solars i posar-los a disposició de la Generalitat.

La Sra. Benedí posa, com a exemple del model de salut del PP, el fet el TC avala 
la retallada d’assistència sanitària als immigrants irregulars, mentre que el que 
defensa ERC és la sanitat universal.
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La Sra. Rovira constata que el nou conveni sanitari no es diferencia del del 2008 
i, d’altra banda, que el sistema sanitari actualment no és universal, que hi ha una 
exclusió sanitària latent que aquest ajuntament, a dia d’avui, encara no ha intentat 
resoldre.

La Sra. Andrés recorda al grup del PP que, a més de fer equipaments i 
inversions en obres, aquests s’han d’emplenar de serveis, personal i projectes, 
facilitar l’accés a la salut sense copagament sanitari, entre altres coses per a les 
quals és indispensable la col·laboració del govern de l’estat.

Per tant, demana al grup proposant que, una vegada es disposi dels 
equipaments, faci la mateixa proposta a l’estat.

Es Rebutja la proposició en debat amb vint-i-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. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, pels Srs. 
Bosch, Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també pel Sr. Garganté 
i les Sres. Lecha i Rovira–, deu abstencions –emeses pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 
Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila–, i vuit vots a favor 
de la resta de membres del Consistori.

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona

Pp 5. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer. Instar al Govern de la 
Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix Govern de 
l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu 
del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les 
dades obtingudes amb els comptadors telegestionables i amb l’aplicació de les 
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut
en la instal·lació dels nous comptadors. Segon. Instar el Govern de la Generalitat a 
que acordi una suspensió temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables degut a que el Govern central no ha donat cap 
resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 d´octubre 
de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels 
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es 
realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en 
la protecció de dades. Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció 
general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat s'ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la 
salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació 
lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera 
coordinada amb el Departament de Salut. Quart. Instar al Govern de la Generalitat 
a que informi a través dels mitjans de comunicació a la població sobre els acords 
d’aquesta Comissió, destacant la petició a la Generalitat i al govern Central de 
paralitzar la instal·lació dels comptadors telegestionables, i del dret de les persones 
a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva 
restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat 
informats adequadament. Així mateix, informar els veïns i veïnes de Barcelona pels 
diferents canals de l’Ajuntament de la ciutat. Cinquè. Instar al Govern de la 
Generalitat a recolzar la paralització immediata de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables d’Endesa i que els veïns i veïnes puguin triar si 
compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels comptadors 
instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya. Sisè. Instar al 
Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, i per 
mitjà de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, s’atenguin les 
reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la 
instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva demanda 
de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu 
consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les Oficines 
Municipals d’Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir 
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el seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el 
comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament. 
Setè. Instar al Govern de la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona a que ordeni 
a la policia autonòmica i a la Guàrdia Urbana, respectivament, a que atenguin les 
demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors, i 
donin suport als veïns i veïnes, impedint que les empreses instal·lin els 
comptadors. Així com ordenar que aixequin un acta de la denúncia. Vuitè. Instar al 
Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades d’aquests acords a 
la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de 
Catalunya, al Govern d’Espanya i a les associacions municipalistes FMC, ACM i AMI. 
Novè. Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, 
aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i 
verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el
necessari per al seu desplegament i posada en marxa d'aquests aparells en relació 
a la salut de les persones. Havent-se demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la 
protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en 
un mercat a la “lliure competència”. Desè. Instar al Govern de la Generalitat a que 
exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis 
mesos, per a una implementació real i consensuada amb els diferents agent socials 
un estudi que d'acord amb la lliure elecció de la instal·lació del comptador per part 
del client final: a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 
d’octubre de 2012, relativa a l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a 
les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”. b) Asseguri 
que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i 
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els 
beneficis per als clients finals. c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents 
pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals. d) Que 
permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible 
per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a 
la xarxa des de les instal·lacions del client final. e) Que es tingui accés a 
informacions dels llocs i totes les seves antenes i concentradors així com 
mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la implementació d'aquests 
dispositius. f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions 
electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges 
posant en perill la salut de les persones. Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat 
a que, sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de 
persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la 
hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb professionals 
independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc 
per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població 
infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (nivells tan 
baixos com sigui possibles), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix 
com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics 
o biològics. Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui 
tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors 
intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els 
departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, l’Institut 
Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats catalanes. 
Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius 
necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, 
compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del 
Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució 
recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública. Catorzè.- Instar al Govern de 
la Generalitat a promoure els canvis legislatives necessaris i urgents que facin 
operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea Parlamentària del 
Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i els seus 
efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la 
revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i 
proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans. Quinzè.-
Constituir una Comissió Municipal de seguiment de l’aplicació d’aquests acords de 
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la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
on hi estiguin presents tots els grups polítics municipals i organitzacions socials 
promotores de la proposta com ara Plataforma Stop comptadors, AFIFAC 
(Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), Associació 
de Disminuïts, Associació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE i Observatori de Salut 
Ambiental (OSA).

La Sra. Rovira dóna la benvinguda a les persones representants de la plataforma 
Stop Comptadors presents a la tribuna de públic.

Feta la salutació, presenta la proposició en relació a la paralització preventiva de 
la instal·lació de comptadors telegestionables per un seguit de motius que 
expressa tot seguit. Posa en relleu que s’ha constatat el monopoli per part 
d’Endesa quant a la implementació d’aquests comptadors, que impedeix que en la 
seva xarxa de distribució s’hi instal·lin comptadors no fabricats per Enel, empresa 
pública italiana distribuïdora d’energia. Igualment, explica que els veïns de la 
demarcació de Barcelona estan obligats a acceptar la substitució del comptador 
electromecànic pel comptador telegestionable sense que se’ls comuniqui 
prèviament el dia i l'hora de l'operació, cosa que en molts dels casos els impedeix 
ser-hi presents i comprovar, per tant, si els kWh indicats per Endesa a la factura 
posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el moment 
de la substitució.

Indica que també s’impedeix el dret a llogar o comprar el nou comptador en el 
mercat lliure. Afegeix que a aquest estat de coses s’hi suma manca de protecció de 
dades personals; assenyala que després de consultar el supervisor europeu de 
Protecció de Dades, constaten que el desplegament dels sistemes de comptador 
intel·ligent pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades 
personals. Igualment, comenta que s’està posant de manifest el risc d’afectació de 
les persones, especialment d’aquelles amb una salut més vulnerable i les dones 
embarassades.

Per tot plegat, justifica la demanda del seu grup d’instar el govern de la 
Generalitat a aturar la implementació d’aquests nous comptadors, considerant, 
també, que es va aprovar una resolució al Parlament de Catalunya que instava a 
fer diversos estudis abans de començar a instal·lar-los, estudis que no s’han 
arribat a realitzar. Per tant, i per principi de precaució, demanen que s’aturi la 
instal·lació fins a conèixer els resultats d’aquests estudis i que es consensuï amb 
les diferents entitats i agents socials com es farà la implementació en cas que els 
estudis verifiquin que no hi ha risc ni per a la salut ni per a la protecció de dades.

Destaca la importància, també, que tota la informació sobre aquest tipus de 
comptadors arribi al conjunt de veïns i veïnes de la ciutat, per la qual cosa entenen 
que cal emprar els mitjans de comunicació i de les eines a disposició d’aquest 
ajuntament per fer-los arribar els acords en aquest sentit que avui es prenen en 
aquest Ple.

La Sra. Vila defensa el sistema de nous comptadors telegestionables, que 
permeten donar un millor servei als usuaris, tal com s’ha constatat en molts pobles 
i ciutats de Catalunya. Destaca, igualment, que amb la substitució dels comptadors 
es dóna compliment a la normativa i directiva europea, de manera que consideren 
positiu continuar avançant en la implementació progressiva d’aquest nou sistema 
de telegestió per afavorir el servei i un consum més eficient.

Això no obstant, reconeix que les administracions han de garantir la lliure 
competència i la protecció de dades personals, alhora que els comptadors que 
s’instal·lin ara es puguin canviar en el futur si l’usuari ho vol.

En conseqüència, diu que poden estar a favor de molts dels plantejaments de la 
proposició, però entenen que exigir que es paralitzi un procés de progrés no és la 
millor solució, tenint en compte que la qüestió s’està debatent al Parlament de 
Catalunya, motius pels quals avança que el seu grup farà una abstenció en aquest 
punt.

La Sra. Barceló observa que una vegada més el grup de la CUP presenta una 
proposta que no és de competència municipal, instant administracions en les quals 
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la CUP està representada a fi que no s’accepti una normativa espanyola impulsada 
per la normativa europea.

Considera que un cop més l’objectiu és anar contra les decisions d’altres 
administracions, i els adverteix que les lleis no es passen per alt sinó que es 
canvien en el marc adequat.

Tanmateix, diu que estan d’acord en què existeix una dificultat pràctica per 
complir la directiva europea relativa a l’eficiència energètica referent a les 
auditories energètiques, l’acreditació de proveïdors i l’eficiència en el 
subministrament. Destaca que la normativa té l’objectiu d’aconseguir la 
participació activa dels consumidors en el mercat de l’electricitat per contribuir a 
un ús eficient de l’energia. Precisa que els nous comptadors permeten una 
facturació sobre lectures reals, evitant així les estimacions; les operacions 
relacionades amb el subministrament es fan remotament, evitant el desplaçament 
de personal als domicilis i, per tant, agilitant els tràmits ja que permeten fer les 
actuacions en menys de vint-i-quatre hores en la majoria de casos; igualment, 
signifiquen més rapidesa en la detecció i identificació d’incidències; i, sobretot, 
permeten una millor informació sobre el consum d’energia que afavoreix l’estalvi i 
l’eficiència. Igualment, remarca la importància de la transparència perquè els 
consumidors puguin accedir a les seves dades. Precisa que aquest canvi de 
comptadors està regulat per la Llei 24/2013 del sector elèctric, i que el seu grup 
insisteix en la necessitat de transparència a fi d’evitar l’opacitat de les dades tal 
com marca la normativa europea, així com assegurar el compliment de la llei 
orgànica de la protecció de dades per part de les companyies elèctriques.

Destaca que una característica destacable dels comptadors telegestionables és 
que no permeten la manipulació ni els riscos que comporta.

Recorda que Ciutadans va votar a favor de la resolució 799/10 del Parlament de 
Catalunya sobre els comptadors intel·ligents, i considera important que els experts 
estudiïn la possible contaminació electromagnètica que puguin generar.

Critica que el grup de la CUP barreja conceptes en la seva proposició, entre els 
quals la inclusió de la pobresa energètica. I li adverteix que les administracions 
que volen passar per alt són les que han de treballar perquè les persones no 
pateixin la pobresa energètica.

Quant a l’afirmació que es fa en la proposició que els comptadors 
telegestionables poden fer el seguiment de les actuacions dels membres d’una 
família en la intimitat del domicili, replica que es tracta d’un comptador no pas 
d’una càmera oculta.

Continua dient que les referències contingudes en la proposició sobre els riscos 
d’aquest sistema de comptadors no es basen en una literatura científica ni en 
investigacions serioses sobre l’afectació de les ones electromagnètiques.

Recomana, per tant, que facin propostes sobre salut, medi ambient i energies 
renovables en comptes de fer-les per anar en contra d’allò que marca la normativa 
i generar alarmisme.

La Sra. Capdevila anuncia que el grup d’ERC votarà a favor de la proposició, tal 
com ja va fer la seva formació a la Diputació de Barcelona on també es va 
presentar.

Afirma que comparteixen molts dels punts continguts en el text, malgrat que 
alguns aspectes els generen dubtes, i diu que haurien volgut introduir-hi 
transaccions, però que no els ho ha permès l’extensió del text.

Consideren que cal el desplegament dels nous comptadors, essencials a l’hora 
de disposar d’informació precisa sobre el consum i permetre impulsar una política 
de preus més adequada. Això no obstant, afegeix que també és necessari aplicar el 
principi de precaució, atès que la implantació del nou sistema planteja un seguit 
d’interrogants quant als possibles efectes d’aquests aparells en la salut pública, la 
protecció de dades dels consumidors, o sobre el compliment dels objectius 
d’eficiència energètica del 20% per al 2020.

Recorda que l’octubre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar una 
resolució sobre els comptadors telegestionables, en què instava el govern central a 
donar compliment a un seguit de demandes relatives a garantir la salut de la 



5592 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 26 10-10-2016

ciutadania i els objectius d’eficiència energètica, que el govern espanyol ha 
incomplert.

Valora positivament la retirada del punt setè de la proposició en què s’implicava 
els cossos de seguretat –guàrdia urbana i mossos– i se’ls demanava que 
impedissin la instal·lació d’aquests comptadors; però afirma que els genera dubtes 
el fet que siguin les mateixes empreses les encarregades d’elaborar els estudis 
sobre compliment de legislació i la innocuïtat dels aparells.

Finalment, adverteix que no s’ha de perdre de vista que és el govern espanyol 
qui té les competències en aquesta matèria i a qui s’ha d’exigir que actuï en 
defensa dels drets de la ciutadania.

El Sr. Mulleras comparteix que calen fer algunes de les millores que planteja la 
proposició, però avança que s’abstindran perquè, en primer lloc, el ministeri 
d’Indústria ja hi està treballant en compliment de la directiva europea 27/2012; i, 
en segon lloc, perquè demana que no es compleixin les ordres dictades pel 
ministeri esmentat. Igualment, consideren que distribuïdores i comercialitzadores 
han de complir amb tot allò que els pertoca.

Posa en relleu que els comptadors intel·ligents tenen aspectes positius i en 
poden tenir de negatius, i entenen que la mesura de paralitzar la seva instal·lació 
no és l’adient, atès que, entre altres coses, permeten la tarificació personalitzada 
basada en la lectura horària en comptes d’assumir el preu mitjà del consum 
nacional com fins ara.

Destaca que amb aquest tipus d’informació les famílies poden prendre 
consciència i ajustar els hàbits de consum, atès que per primera vegada els usuaris 
poden saber què els costa realment l’electricitat.

En referència a la possibilitat de comprar o llogar els comptadors, diu que els 
sembla que ja és possible optar entre ambdues opcions.

Consideren que amb aquesta proposició el grup de la CUP pretén retrocedir en 
una mesura que permetria un major control del consum elèctric per part de 
l’usuari, una reducció de la factura i més eficiència a fi de lluitar contra el canvi 
climàtic. Altrament, el grup proposant demana tornar al model antic, el que va 
provocar una pujada del 40% preu de l’electricitat, un sobrecost per a les llars de 
1.600 milions d’euros i un dèficit de tarifa de més de trenta mil milions.

Quant a l’argument de la contaminació electromagnètica, manifesta que estan 
completament d’acord a eliminar-la, però de tot arreu.

El Sr. Mòdol avança que votaran a favor de la proposició transaccionada amb el 
benentès que recull les demandes de gran part de la ciutadania i d’entitats perquè 
la implantació dels nous comptadors es faci amb garanties per a la salut pública.

Considera que l’Ajuntament s’ha de posar al servei de la ciutadania en els 
àmbits de consum lliure i segur i la salut; remarca que la directiva europea 
d’eficiència energètica dels edificis estableix condicions i característiques dels 
comptadors intel·ligents, entre les quals reflectir el consum real d’energia. En 
conseqüència, apunta que es tracta d’anar cap a un sistema tarifari que reflecteixi 
el cost real en cada moment, atès que l’entrada d’energies renovables genera 
volatilitat en el preu que ara per ara no arriba al consumidor.

Assenyala que es tracta d’un model que reflecteixi el cost real de l’energia per 
hores, una bona mesura per integrar la demanda a la gestió del sistema. Això no 
obstant, fa notar que les transposicions de la directiva europea poden acabar no 
beneficiant el consumidor final en no haver-hi una separació real d’empreses 
generadores i distribuïdores. 

En conseqüència, apel·la a la precaució davant de la possibilitat que aquest 
sistema acabi donant una informació privilegiada a les empreses generadores que 
no acabi redundant en una baixada dels preus finals per al consumidor. Per tant, 
reconeix que les advertències contingudes en la proposició estan plenament 
justificades.

Així doncs, diu que cal ajustar la normativa espanyola, cosa que no significa que 
els comptadors intel·ligents no tinguin una funció clara en termes d’aconseguir 
més eficiència energètica i millor gestió a l’hora de regular els preus, així com 
gestionar més correctament la generació d’energia, distribuïda i sostenible.
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Conclou, per tant, que en aquest sentit l’Ajuntament ha de ser exemplar i 
continuar treballant perquè aquesta situació sigui clara i beneficiosa per als 
consumidors.

El Sr. Badia es refereix a què un dels pilars de la mesura de govern que avui 
mateix han presentat sobre la transició de la ciutat cap a la sobirania energètica 
és, justament, l’eficiència energètica i l’estalvi, especialment a les llars. Puntualitza 
que el consum domèstic suposa un 30% de l’energia que es consumeix a la ciutat, 
bàsicament elèctrica.

Assenyala que per poder millorar en l’eficiència del consum energètic és 
essencial saber quanta energia es consumeix i quin és el perfil d’aquest consum en 
cada llar, cosa que amb els comptadors convencionals resulta literalment 
impossible perquè no es pot saber quin és el patró de consum, ni si la potència 
instal·lada és excessiva o si la tarifa contractada és la millor; i constata que per 
obtenir aquestes informacions cal adreçar-se a les companyies.

En conseqüència, vist aquest estat de coses, entenen que cal un desplegament 
de comptadors que permetin conèixer els paràmetres que acaba d’apuntar. Tot i 
això, precisa que aquest desplegament s’ha de fer amb la garantia que no hi hagi 
riscos per a les persones, ni per a la salut, ni per a la privacitat, i assegurant que 
es compleixi la llei de propietat de dades. Afegeix que tampoc no es pot permetre 
aquest desplegament amb abús de poder, com és el cas d’Endesa, mitjançant el 
monopoli de facto, i que permeti la instal·lació de sistemes que, a posteriori, siguin 
incompatibles amb l’establiment de règims d’autoconsum; alerta, també, que 
també s’ha d’evitar que es faci sense vetllar per la privacitat dels usuaris, i que les 
companyies elèctriques facin un ús indiscriminat de les dades.

Igualment, recalca que aquest desplegament s’ha de fer amb la màxima 
informació a la ciutadania sobre totes les opcions existents, sobre els seus drets i 
deures.

Finalment, considera que les administracions no poden delegar en les empreses 
distribuïdores que certifiquin o demostrin la bondat dels comptadors intel·ligents, i 
que han de ser els organismes competents els qui han de comprovar i garantir la 
idoneïtat dels aparells, tenint en compte que és especialment rellevant l’aspecte 
dels impactes sobre la salut com a conseqüència de radiacions electromagnètiques, 
tant les emeses per la instal·lació domèstica com les dels concentradors instal·lats 
a la via pública.

Per tot plegat, anuncia que subscriuen instar a la Generalitat perquè aquest 
desplegament es faci amb totes les mesures preventives necessàries i, per tant, 
avança que votaran a favor de la proposició.

La Sra. Rovira puntualitza que a parer del seu grup aquesta proposició afecta el 
conjunt de la ciutadania de Barcelona, de manera que consideren important que 
Barcelona tingui un posicionament clar i que insti la Generalitat a fer els passos 
procedents per aturar la implementació dels comptadors telegestionables d’una 
manera preventiva fins a poder donar totes les garanties als consumidors. Això no 
obstant, confirma que creuen en el benefici del control del consum mitjançant 
aparells que ho permetin, per remarca que prèviament s’han de dur a terme els 
estudis apuntats en la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014, atès 
que, altrament, no s’estan garantint els drets de la ciutadania.

Respon la intervenció del grup de Ciutadans fent-los avinent que aquesta 
proposició no l’han presentada només com a grup municipal, sinó que prové de 
diverses entitats i moviments veïnals, de manera que són els qui realment poden 
respondre les preguntes formulades per aquest grup municipal.

Finalment, precisa que amb que el seu grup va decidir, amb la subscripció 
d’aquestes forces ciutadanes, retirar un dels punts de la proposició a fi que pogués 
ser aprovada. Així doncs, aprofita per agrair el suport dels grups municipals que
han permès que tiri endavant la proposició.

S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb tretze abstencions –
emeses pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, 
Fandos, Homs i Vila, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller–,
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cinc vots en contra –emesos pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco, i les Sres. Mejías i 
Barceló–, i vint-i-tres vots a favor de la resta de membres del Consistori amb el 
text transaccionat següent:

El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer. Instar al Govern de la 
Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix Govern de 
l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu 
del 20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les 
dades obtingudes amb els comptadors telegestionables i amb l’aplicació de les 
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut 
en la instal·lació dels nous comptadors. Segon. Instar el Govern de la Generalitat a 
que acordi una suspensió temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables degut a que el Govern central no ha donat cap 
resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 d´octubre 
de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels 
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es 
realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en 
la protecció de dades. Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció 
general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat s'ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la 
salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació 
lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera 
coordinada amb el Departament de Salut. Quart. Instar al Govern de la Generalitat 
a que informi a través dels mitjans de comunicació a la població sobre els acords 
d’aquesta Comissió, destacant la petició a la Generalitat i al govern Central de 
paralitzar la instal·lació dels comptadors telegestionables, i del dret de les persones 
a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva 
restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat 
informats adequadament. Així mateix, informar els veïns i veïnes de Barcelona pels 
diferents canals de l’Ajuntament de la ciutat. Cinquè. Instar al Govern de la 
Generalitat a recolzar la paralització immediata de la instal·lació dels nous 
comptadors telegestionables d’Endesa i que els veïns i veïnes puguin triar si 
compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels comptadors 
instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya. Sisè. Instar al 
Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, i per 
mitjà de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, s’atenguin les 
reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la 
instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat. I la seva demanda 
de restitució del comptador antic en el cas de que s’hagi fet sense el seu 
consentiment per no estar informats. L’Agència Catalana de Consum i les Oficines 
Municipals d’Informació recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir 
el seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el 
comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament. 
Setè. Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades 
d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats 
i del Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya i a les associacions 
municipalistes FMC, ACM i AMI. Vuitè. Instar al Govern de la Generalitat a que 
exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis 
mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits imprescindibles que 
garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i posada en 
marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones. Havent-se 
demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en 
tota la xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la “lliure competència”. 
Novè. Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, 
aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació 
real i consensuada amb els diferents agent socials un estudi que d'acord amb la 
lliure elecció de la instal·lació del comptador per part del client final: a) Garanteixi 
el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a 
l´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els 
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anomenats “comptadors intel·ligents”. b) Asseguri que els sistemes de mesura 
facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es tinguin plenament en 
compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals. c) 
Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de 
dades i a la privadesa dels clients finals. d) Que permetin que aquests aparells 
siguin emprats com a complement imprescindible per a l’autoconsum i assegurar 
que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de les 
instal·lacions del client final. e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes 
les seves antenes i concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de 
CEM fruit de la implementació d'aquests dispositius. f) Garanteixi la seva 
INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o interferències 
per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les 
persones. Desè. Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi 
de precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes 
de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis 
científics necessaris, amb professionals independents, per a avaluar si la utilització 
d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –inclosos també 
col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades– i
apliqui el principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles), segons el qual el 
nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en 
compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics. Onzè. Crear la Taula de 
seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el 
desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics
del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, 
Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats 
municipalistes i universitats catalanes. Dotzè. Instar al Govern de la Generalitat a 
propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de 
tenir un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i 
aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el 
Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública. Tretzè. 
Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives necessaris i 
urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea 
Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps 
electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les 
persones. Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i 
analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut 
dels ciutadans. Catorzè. Constituir una Comissió Municipal de seguiment de 
l’aplicació d’aquests acords de la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció on hi estiguin presents tots els grups polítics 
municipals i organitzacions socials promotores de la proposta com ara Plataforma 
Stop comptadors, AFIFAC (Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de 
Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts, Associació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE i 
Observatori de Salut Ambiental (OSA).

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional

Del Grup Municipal de Barcelona en Comú

Única. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Demanar a l'Adif que lliuri a l'Ajuntament de Barcelona la informació resultant de 
l'auditoria i els procediments judicials relatius a les obres desenvolupades a La 
Sagrera que afectin a la ciutat, i per tant, directa o indirectament a la Societat de 
la que formem part. 2. Que en base a aquesta informació, l'Ajuntament analitzi i 
valori la decisió de prendre les accions jurídiques que consideri. 3. Demanar al 
Ministeri de Foment, en nom de l'Ajuntament de Barcelona, que aquesta situació 
no s'utilitzi com a pretext per l'aturada o alentiment de les obres, donat que 
judicialment no s'ha sol·licitat cap aturada ni suspensió ni parcial ni global 
d'aquestes i per tant exigim que es reprenguin de manera immediata.
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La Sra. Sanz presenta la proposició referint-se a què la Sagrera havia de ser, i 
ha de ser encara, un gran projecte per a la ciutat i per a la connectivitat del país; 
una infraestructura pensada per apostar per la mobilitat sostenible, la connexió 
dels barris, per guanyar verd i poder disposar d’una infraestructura estratègica de 
primer ordre que, a més, havia de millorar la qualitat de vida de l’entorn.

Critica que fa massa anys que s’esperen aquests objectius; d’assolir les 
expectatives que van generar un gran acord i que avui s’han convertit en frustració 
a base d’incompliments constants. Precisa que han fallat moltes coses, entre les 
quals, i en primer lloc, el model, perquè no es pot obrir la ciutat en canal quan no 
hi ha la seguretat de poder cosir la ferida amb immediatesa; i perquè es tracta 
d’un model basat en la generació de plusvàlues.

Continua dient que també ha fallat el ministeri de Foment, que no ha impulsat 
l’execució de les obres; i ha fallit Adif, que no ha controlat correctament la gestió.

No obstant aquesta situació, afirma que volen acabar amb les lamentacions i 
reactivar la Sagrera amb immediatesa, de manera que avui presenten aquesta 
proposició amb contingut de Declaració Institucional que vol ser una crida i un 
compromís.

Manifesta que, com a consistori, proposen alçar la veu conjuntament, elevar el 
grau d’exigència al govern de l’estat amb uns objectius molt clars. En primer lloc, 
que els veïns i veïnes de l’entorn se sentin acompanyats pel seu ajuntament en la 
reivindicació legítima que aquesta infraestructura s’acabi d’una vegada per resoldre 
la fractura que pateixen de fa anys. 

En segon lloc, assegura que també volen llançar el missatge al ministeri que no 
volen més excuses, i l’exigència d’una reactivació immediata de les obres; 
reclamar transparència, en la Sagrera, però també en totes aquelles 
infraestructures i obres importants a la ciutat. Insisteix que cal acabar amb un 
sistema de licitacions a la baixa, poc justificades i amb els sobrecostos que acaba 
pagant tota la ciutadania.

Consideren inacceptable que faci més de dos anys que les obres estiguin 
aturades i l’incompliment de compromisos assumits per les diferents 
administracions; que les transferències econòmiques que ha rebut Adif no s’hagin 
aplicat al territori. Afirma que és inacceptable la unilateralitat amb què actuen tant 
Adif com el ministeri de Foment, i exigeixen un canvi radical en la manera com 
gestionen el projecte.

Confirma que l’Ajuntament, altrament, està disposat a liderar tot allò que calgui 
per revertir la situació a la Sagrera i que les obres continuïn endavant. En aquest 
sentit, posa en relleu que ja han aconseguit que Barcelona-Sagrera Alta Velocitat 
(BSAV), l’espai en què conflueixen les administracions, es torni a reunir i així 
aconseguir més informació que no pas fins ara. Afegeix que també estan treballant 
en tot allò que és competència directa de l’Ajuntament, tots els projectes entorn de 
la Sagrera de responsabilitat municipal a fi de tenir-los a punt per tirar-los 
endavant així que es reactivin les obres.

Destaca que amb aquesta proposició plantegen de prémer l’accelerador per
obtenir consens per exigir que Adif faciliti tota la informació que han demanat com 
a govern municipal sobre l’auditoria i els procediments que afecten la ciutat; 
proposen analitzar si, com a ajuntament, cal emprendre accions jurídiques; i la 
reactivació de les obres.

Ratifica que no accepten que s’utilitzi com a pretext la conjuntura actual, atès 
que judicialment no s’ha sol·licitat cap aturada de les obres.

Finalment, vol fer arribar als veïns i veïnes afectats per les obres de la Sagrera 
el missatge de voluntat de l’Ajuntament de fer costat a les seves exigències.

El Sr. Martí destaca, d’entrada, la importància de les obres de l’estació de la 
Sagrera no només per a la millora de la xarxa ferroviària de Barcelona i del país, 
sinó també per a la millora del servei de rodalies, una altra de les grans 
deficiències cròniques que pateix la conurbació metropolitana. Valora, igualment, 
l’impacte d’aquestes obres associat a la millora urbana de l’entorn, que fa anys que 
necessita habitatge, zona verda, parc urbà o equipaments.

Coincideix amb el govern municipal quant a denunciar la nefasta gestió que fins 
avui s’està duent a terme de tot el conjunt de la Sagrera per part del ministeri de 
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Foment i Adif, amb un retard injustificable respecte als calendaris establerts, 
retallades pressupostàries, conflictes en els plantejaments dels concursos 
d’arquitectura, a més de presumptes irregularitats; i denuncia l’obscurantisme pel 
que fa a compartir informació i anàlisi de les problemàtiques que impacten en 
aquesta operació amb el conjunt de les administracions consorciades a Barcelona-
Sagrera Alta Velocitat.

Precisa que el seu grup ha formulat una esmena a la proposició que no ha estat 
acceptada, però malgrat això confirma que hi estan d’acord en termes generals. 
Tanmateix, demana al govern que els aclareixi si realment ja ha exigit al ministeri 
de Foment i a Adif les demandes que planteja en la proposició.

Això no obstant, es referma en què el plantejament de la proposició és molt 
adequat, atès que la Sagrera és un dels eixos principals de futur de la ciutat i de 
l’àrea metropolitana i, per tant, cal que, urgentment, es desencallin les obres.

El Sr. Alonso qualifica d’inacceptable el que està succeint amb les obres de 
l’estació de la Sagrera i entorn. Fa notar que el projecte de la Sagrera és un relat 
de promeses incomplertes, pressupostos sense concretar, descoordinació entre 
administracions i mala gestió; i afegeix que a tot això s’hi sumen les auditories 
amagades perquè destapen irregularitats.

Manifesta que el seu grup rebutja l’actuació del ministeri de Foment i d’Adif en 
aquesta qüestió; diu que no es pot permetre que els diners que falten per 
modernitzar la xarxa de rodalies i finalitzar la cobertura de les vies de la Sagrera 
es perdin en certificats d’obres dubtoses, que estan sent investigades.

Recorda, però, que la societat BSAV està formada per l’estat espanyol, la 
Generalitat i l’ajuntament de Barcelona; no obstant això, retreu a aquestes dues 
últimes administracions que no hagin sotmès a control en el consell d’administració 
d’aquest consorci el temps que fa que estan aturades les obres i les auditories 
arran d’evidències de corrupció.

Fa notar que la Sagrera, ara com ara, està ben lluny de ser un model d’èxit, i 
adverteix que aquesta situació ha de canviar amb la reactivació immediata de les 
obres i recuperar el temps perdut. Posa en relleu que es tracta d’una operació 
fonamental per a la recuperació econòmica i social dels districtes de Sant Andreu i 
Sant Martí; que cal una reacció enèrgica, i que l’Ajuntament no es pot quedar com 
a espectador, motiu pel qual avança que votaran a favor de la proposició.

El Sr. Coronas comenta que no van entendre, d’entrada, els motius de Barcelona 
en Comú per presentar aquesta proposició, atès que el seu grup ja en altres 
ocasions havia presentat diverses iniciatives en la mateixa línia. Confirma, però, 
que ara han comprès que l’objectiu era convertir el saló de plens en l’escenari 
d’una tragèdia grega, tot que quatre mesos després d’haver formulat el grup d’ERC 
estan encara en el mateix punt.

Com han fet els ponents que l’han precedit, remarca la importància de l’estació 
de la Sagrera, així com que tota la infraestructura viària, és clau per a la ciutat i 
per al país. Així, critica que el projecte ja ha patit excessives retallades, i el 
resultat és que finalment l’estació tindrà vuit vies, segurament insuficients al cap 
de poc d’entrar en funcionament. Afegeix que s’ha licitat una baixa temerària en el 
projecte de l’estació i una oferta tècnica que era, amb diferència, la pitjor de les 
presentades.

Posa de manifest que es tracta d’un projecte basat en les plusvàlues, aspecte 
que dificulta l’execució en uns terminis raonables; i es refereix també a la 
consideració de la jutgessa de l’anomenada operació Yogui que els excàrrecs van 
certificar obres que realment no es van executar i van generar sobrecostos 
d’almenys trenta-un milions d’euros a les arques públiques.

Afegeix que el tram del tren d’alta velocitat Sagrera-Trinitat es va construir amb 
materials i tècniques de pitjor qualitat dels que consten en els informes oficials, i 
alguns treballs ni es van arribar a fer. En conseqüència, considera que cal 
assegurar-se que aquestes retallades en l’execució de les obres no afecten ni la 
seva seguretat ni seva la qualitat.

Continua dient que la Sagrera és una peça indispensable per al 
desenvolupament de la part nord de Barcelona, una infraestructura que ha de 
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permetre cosir la cicatriu urbana entre els districtes de Sant Andreu i Sant Martí, 
millorar l’oferta de tren d’alta velocitat, també de rodalies i la seva intermodalitat, i 
ser catalitzador d’activitat econòmica si es fa bé. Remarca, també, que l’operació 
de la Sagrera és important per als barris veïns, i en aquest sentit diu que 
l’Ajuntament s’ha de plantejar si es poden fer coses mentre no s’acaben les obres, 
entre les quals millores en els terrenys accessoris, remodelació de la Torre del 
Fang, de la plaça General Moragas, o la unió de Sant Andreu sud d’Onze de 
Setembre a la Via Trajana o Prim.

Suggereix al grup de Ciutadans, que posa en dubte quines són les 
responsabilitats de cadascú, que es miri el conveni de la societat Barcelona-
Sagrera Alta Velocitat a fi de constatar que cap responsabilitat en relació a 
l’execució dels contractes d’obra es pot derivar de BSAV ni dels seus 
administradors, atès que l’entitat contractant de l’execució de les obres ha estat 
Adif.

La Sra. Esteller manifesta que el seu grup sempre ha donat molta importància a 
la Sagrera, un projecte estratègic amb una inversió superior als dos mil milions 
d’euros, amb un primer conveni signat el 2002, seguit pels de 2009 i 2013. 
Assenyala que hi ha responsabilitats compartides, atès que el conveni del 2002 es 
va establir una base de finançament que requeria una operació immobiliària; en el 
del 2009 es va fer una modificació per millorar les condicions de finançament i 
també en el de 2013. Per tant, remarca que els grup de CiU i del PSC també tenen 
una gran responsabilitat en la Sagrera, i posa en valor que el seu grup en aquest 
ajuntament sempre ha estat a favor de donar suport a tot allò que ajudés a tirar 
endavant les obres. Quant a l’actuació del govern del PP, assegura que està 
treballant intensament per resoldre tots els innumerables problemes d’aquesta 
actuació.

Considera, però, que la proposició del grup de Barcelona en Comú no té com a 
objectiu donar impuls a les obres de la Sagrera, ja que, altrament, hauria fet una 
proposta en un to més positiu. Entén que aprofita el context de les irregularitats 
que es van produir entre el 2008 i el 2010 –recorda que llavors governava el 
PSOE– en el sector Sagrera, i que les obres s’han endarrerit d’una manera 
substancial perquè l’auditoria que va fer Adif el 2014 és a la fiscalia.

Diu que voldria que el grup proposant critiqués també els fraus que s’han 
produït en l’operació de la Sagrera amb governs socialistes a l’estat. En aquest 
sentit, recorda que l’anterior consell d’administració de BSAV es va informar 
àmpliament de les accions ocorregudes però no es va comprometre a lliurar una 
auditoria, malgrat que en la comissió executiva es va assegurar que es faria. I 
recorda que el proper setembre està programada una reunió al consorci en què es 
tractaran aquestes qüestions.

Per tot plegat, reitera que el seu grup allò que vol és que es continuïn les obres 
amb celeritat una vegada hi hagi una resolució judicial de les investigacions de la 
fiscalia, però recorda que no estan aturades perquè el col·lector de Prim s’està 
fent.

Finalment, pels motius que acaba d’expressar, avança l’abstenció del grup del 
PP.

La Sra. Lecha recorda que en la sessió de la comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat del juny es va aprovar una proposició del grup d’ERC demanant la 
dimissió de la ministra de Foment –ara presidenta del Congrés dels Diputats– per 
la seva actitud amb les obres de la Sagrera.

Repeteix, com ja van expressar en aquella ocasió, que la història de la Sagrera 
és una antologia de despropòsits que il·lustra el comportament mafiós de les elits 
extractives que han saquejat el país sense contemplacions. Observa que aquestes 
obres faraòniques de l’alta velocitat han actuat com una eina d’espoli, de 
transferència de fons públics a mans privades, entre les quals Fomento de 
Construcciones y Contratas, ACS, Florentino Pérez, Avertis, Ferrovial o La Caixa.

Afegeix que a banda d’aquest saqueig massiu també s’han donat situacions 
anòmales com ara la nefasta gestió i execució de les obres, nyaps com el calaix de 
vies de Sants o La Sagrera, o directament corrupció.
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Recrimina que ocultar l’auditoria sobre les obres de la Sagrera és la versió 
maldestra de l’omertà mafiosa que ha planat al país i al conjunt de l’estat durant 
dècades, i que continua planant malgrat les operacions de maquillatge i 
pseudotransparència.

Per tot plegat, avança que donaran suport a la proposició de Barcelona en Comú 
que desitgen que no sigui l’enèsim brindis al sol que s’aprova al Ple. Així, reclamar 
al ministeri o a Adif que acabin les obres sembla, a dia d’avui, tan realista com 
demanar un referèndum pactat al Congrés dels Diputats; i obtenir l’auditoria no 
sembla pas una fita menys titànica.

En conseqüència, malgrat el suport del seu grup a la proposició, insten el govern 
municipal a concretar quines accions du a terme per obtenir l’auditoria de les obres 
de la Sagrera, i que posi damunt la taula un pla d’actuació que doni sortida al
conjunt de problemàtiques d’aquestes obres i que resolgui el desastrós 
plantejament especulatiu inicial, incloent la possibilitat que el ministeri no 
reprengui les obres, atès que a aquestes altures no és possible esperar altra cosa 
de l’estat que atacs, prohibicions i menyspreu. I recalca que ja és hora que el 
govern municipal sigui plenament conscient de la situació i plantegi solucions 
prescindint de ministeris.

La Sra. Andrés reconeix que el corredor de la Sagrera és una ferida urbana 
important, 3,8 quilòmetres, que abraça set barris dels districtes de Sant Andreu i 
Sant Martí, els veïns i veïnes dels quals pateixen diàriament la separació entre els 
barris que condiciona la seva vida quotidiana en haver de viure entre tanques, 
passeres provisionals, obres, solars i manca de molts serveis i equipaments que 
encara estan en la fase de projecte.

Remarca que la Sagrera és, de ben segur, l’operació urbanística en marxa més 
important per magnitud a Barcelona, ja que implica la construcció de molts 
equipaments necessaris i un gran nombre d’habitatges públics; és important 
també perquè significarà una millora qualitativa i quantitativa en el funcionament 
del transport públic, i perquè on ara hi ha vies de tren, s’hi guanyarà un gran parc 
lineal.

Subratlla que, a banda del que acaba d’esmentar, la Sagrera és important 
perquè l’arribada de l’AVE al nord de la ciutat és la gran oportunitat dels barris de 
la zona per activar les seves potencialitats. Posa en relleu que es tracta d’una 
aposta de governs de progrés a fi d’equilibrar la riquesa del municipi, inclinant-la 
cap a la banda del Besòs.

Recorda que el soci principal de BSAV és l’estat, que té el 50% de les accions, i 
ha de garantir les aportacions econòmiques compromeses perquè la Sagrera ja no 
pot esperar més per possible el projecte prioritari d’accessibilitat a l’estació Sant 
Andreu Comtal.

Adverteix que a la Sagrera s’hi juga el futur de set barris de la ciutat i, per 
extensió, la part nord de l’àrea metropolitana. En conseqüència, convida tot els 
grups a un esforç conjunt perquè tot això esdevingui una realitat.

La Sra. Sanz, dirigint-se a la Sra. Esteller, diu que considera inacceptable que 
afirmi que les obres de Prim estan continuant, que també Sant Andreu Comtal està 
en marxa, o que els acusi de no haver demanat l’auditoria. Per tant, li demana que 
no s’erigeixi en portaveu del govern de l’estat en aquest ajuntament i que, 
altrament, quan parli amb els seus companys de partit, defensi els assumptes 
importants per a Barcelona.

Quant a la intervenció del Sr. Coronas diu que vol interpretar que al seu grup li 
importa la Sagrera i que està d’acord que s’imposi el debat sobre aquesta operació 
tantes vegades com calgui, i que s’arribi als acords que es necessiten per enviar el 
missatge clar al futur govern de l’estat, i a l’actual en funcions, de quines són les 
exigències de la ciutat.

Reitera que el govern municipal exigeix una vegada i una altra que els donin 
tota la informació, que tirin endavant les obres; i ratifica el compromís que estan 
treballant a fons per desenvolupar els projectes urbanístics de l’entorn de la 
Sagrera, com l’habitatge social, les propostes que permetin la mobilitat sostenible.
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Insisteix, però, que allò que necessiten és que tots els grups municipals 
traslladin la problemàtica i la necessitat de reactivar les obres de la Sagrera a totes 
les escales, i enviar un missatge conjunt al govern de l’estat que la Sagrera és una 
prioritat.

El Sr. Alonso, adreçant-se al Sr. Coronas, recorda que BSAV és una empresa 
pública que té com a objectiu coordinar la remodelació del sistema ferroviari i de 
transport públic, i promoure la gestió de transformació urbanística derivada 
d’aquestes obres. I fa notar que durant dos anys, de tot això, cap dels consorciats, 
ajuntament, Generalitat i govern de l’estat, ha fet res.

Tanmateix, posa en valor que aquest debat palesa que tots els grups municipals 
estan d’acord amb què les obres s’han de reprendre immediatament.

S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb tres abstencions –
emeses pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller–, i trenta-vuit vots a 
favor de la resta de membres del Consistori amb el text transaccionat següent:

c) Precs

Del Grup Municipal de Convergència i Unió

Pc 1. Que el Govern municipal treballi conjuntament amb el Govern de 
Catalunya i el sector farmacèutic per impulsar la candidatura de Barcelona com a 
seu de l'Agència Europea del Medicament.

El Sr. Trias observa que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea genera 
incògnites però també noves oportunitats, entre les quals la reubicació futura 
d’organismes i agències, i la possibilitat de Barcelona per optar-hi, especialment 
per l’Agència Europea del Medicament.

Així doncs, amb aquest prec demana de posar el màxim esforç i lideratge per 
aconseguir la implantació d’aquesta agència a la ciutat, un supòsit que ja es va 
plantejar els anys noranta.

La Sra. Alcaldessa manifesta que no s’alegren del Brexit, que valoren com un 
mal senyal per al conjunt de països que componen la UE; i confirma que 
consideren que la construcció europea s’ha fet molt malament els darrers anys i 
ara en veuen les conseqüències, entre les quals el mateix Brexit o el renaixement 
de brots de neofeixisme i de racisme. 

Afirma, que davant d’aquest estat de coses, les ciutats estan cridades a tenir un
paper molt important en la refundació de la UE, retornant als seus valors 
fundacionals i Barcelona, sobretot, està cridada a tenir-hi un paper cabdal.

Feta aquesta observació, confirma que el govern treballa per atreure inversions i 
organismes internacionals que ajudin a reforçar la capitalitat i la projecció 
internacional de la ciutat i, en aquest sentit, accepten el prec.

El Sr. Trias reconeix que Europa, en comptes de ser una unitat política ha estat 
un mercat econòmic, cosa que ha desembocat en un desastre, i entén que cal 
revertir la situació.

Admet que el Brexit, en aquest cas, genera problemes i no és positiu, però, 
d’altra banda, reconeix que obre oportunitats. En aquest sentit, diu que cal 
plantejar-se que Barcelona va perdre els anys noranta ser la seu de l’Agència 
Europea del Medicament, quan ho tenia tot a favor, per manca de lideratge de 
l’estat espanyol, a qui no li interessava en absolut; i l’Ajuntament tampoc no va 
exigir un paper diferent al govern central.

Considera que ara no han de caure novament en l’error de no donar suport 
decidit a la candidatura de Barcelona.

La Sra. Alcaldessa confirma la voluntat d’exercir aquest lideratge per atreure a 
la ciutat organismes de prestigi internacional; i adverteix que per exercir lideratge 
és indispensable la col·laboració entre administracions i, per tant, aprofita 
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l’avinentesa per demanar al Sr. Trias que parli amb el seu partit a fi que doni 
suport al govern de la ciutat en aquestes candidatures. Diu que és conscient que 
també cal la col·laboració de l’estat, i entén que la formació del Sr. Trias també 
podrà ajudar molt en aquest sentit ateses les seves bones relacions amb el PP.

Pc 2. Que el Govern municipal acordi amb els veïns/es de la Barceloneta quins 
han de ser els usos i les activitats que es desenvolupin al passeig Joan de Borbó a 
mig i llarg termini, per tal d'evitar en el futur actuacions no pactades i reactives, 
com la de la instal·lació d'un "SkatePark" per fer front a la venda ambulant il·legal.

La Sra. Homs llegeix l’enunciat del prec i el justifica per la sorpresa que els va 
causar la defensa del govern de la instal·lació d’un skate park a l’avinguda Joan de 
Borbó, sense encomanar-se a ningú.

Observa que l’argument que esgrimeix el govern per implementar aquesta 
instal·lació és que evitarà que els venedors ambulants exerceixin la seva activitat 
no autoritzada i contrària a les ordenances en aquell passeig.

Assegura, però, que la consideren un decisió molt desencertada, que no pretén 
altra cosa que maquillar la inoperància i la manca d’actuació del govern municipal 
respecte a la venda ambulant irregular. Retreu al govern, per tant, que fa massa 
temps que eludeix la responsabilitat que li pertoca d’exigir el compliment de les 
ordenances, prou clares al respecte, que atenyen l’ús de l’espai públic i la venda 
ambulant no autoritzada; que no actuï de manera contundent, i li recorda que 
disposa de les eines per fer-ho.

Afegeix que la decisió de col·locar un skate park a l’avinguda Joan de Borbó ha 
estat unilateral per part del govern municipal que, paradoxalment, advoca 
constantment per la participació. Per tant, li demanen que s’apliqui el mateix que 
predica i que acordi amb els veïns i veïnes de la Barceloneta els usos i activitats en 
aquesta zona.

El Sr. Pisarello, després de confirmar que accepten el prec, assegura que 
qualsevol intervenció a l’espai públic que afecti a llarg termini és consultada al 
veïnat, i en cas concret de la Barceloneta assenyala que ja s’ha anunciat en 
diferents Consells de barri l’existència de processos participatius per decidir, per 
exemple, a què es destinaran els solars buits o el destí dels baixos de l’edifici del 
passeig de Borbó 44.

Altrament, fa notar que l’skate park no és una intervenció de mitjà o llarg 
termini, sinó una intervenció puntual i molt concreta que ha ajudat a gestionar 
d’una manera imaginativa i satisfactòria un conflicte concret; que ha servit per 
disminuir i prevenir la conflictivitat que estava generant l’ús intensiu de l’espai 
públic per una activitat no permesa com és la venda ambulant no autoritzada, i 
que permet recuperar el passeig per a l’ús i el gaudi ciutadà.

Afegeix que aquesta mesura també era reivindicada pels patinadors i 
patinadores dels barri, i fa avinent que ell mateix s’ha entrevistat amb el veïnat, 
que transcorreguda una setmana valora positivament el que ha succeït al passeig.

La Sra. Homs diu que els consta que va ser ahir mateix que el Sr. Pisarello va 
anar a parlar amb el veïnat, sense la regidora del Districte i responsable de 
Participació. 

Entenen que encara que es tracti d’actuacions efímeres s’han de parlar i 
consensuar amb el veïnat. I fa notar que la situació no s’ha resolt, ja que a partir 
de les nou del vespre es continua produint la venda irregular en l’espai no ocupat 
per l’skate park.

El Sr. Pisarello indica que la regidora Gala Pin està en contacte permanent amb 
el veïnat de la Barceloneta, i justifica la seva intervenció com a responsable polític 
de la qüestió del top manta.

Insisteix, per tant, que la mesura ha estat molt ben rebuda, i confirma que tot el
que es faci al llarg de l’estiu serà consensuat amb el veïnat. I fa notar que hi ha 
usos fixos al passeig com la marina de luxe, i aprofita per dir que estaria bé que el 
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govern de CiU expliqués amb qui la va acordar, i si el veïnat donava suport a la 
privatització d’un espai públic.

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pc 3. Que l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb les competències que li 
atorga el Codi de Consum de Catalunya, iniciï immediatament i sense dilacions 
innecessàries el procés per sancionar les companyies subministradores que hagin 
incomplert drets reconeguts en la Llei 24/2015 de pobresa energètica, des del 
moment de la seva vigència, tal i com ja ho han iniciat i liderat altres municipis del 
nostre país.

La Sra. Benedí apunta que el Codi de consum de Catalunya dóna competències 
als ens locals per a la tramitació de sancions entre deu mil i cent mil euros en els 
casos d’incompliment dels drets reconeguts legalment per als ciutadans. Assenyala 
que la Llei 24/2015, de pobresa energètica, en l’article 6.4 –que no ha estat 
recorregut pel govern de l’estat espanyol al TC– estableix l’obligació d’informar-se 
als serveis socials si la família està en situació de vulnerabilitat abans de realitzar 
qualsevol tall de subministrament; i informar l’usuari que té dret a demanar 
l’informe de vulnerabilitat, cosa que no s’està fent a l’actualitat.

Afegeix que l’article 341.7 del mateix codi atribueix competències als ens locals, 
als alcaldes i alcaldesses, per tramitar sancions en el cas d’incompliment de drets 
reconeguts legalment per als ciutadans i ciutadanes en els casos d’infracció greu.

En conseqüència, consideren que cal fer ús de tots els mecanismes a l’abast per 
garantir el subministrament a totes les famílies vulnerables, i per aquest motiu 
formulen aquest prec amb què demanen que l’Ajuntament, d’acord amb les 
competències que li atorga el Codi de consum de Catalunya iniciï el procés 
sancionador a les companyies subministradores que incompleixin drets reconeguts 
en la Llei 25/2015 de pobresa energètica.

La Sra. Ortiz indica que d’ençà de la publicació l’agost passat de la Llei 24/2015 
l’Ajuntament l’ha feta seva. Recorda que a la tardor van encarregar el primer 
informe jurídic per valorar quines eren les escletxes que possibilitaven la capacitat 
sancionadora de l’Ajuntament, i des del mateix moment van fer requeriments a les 
companyies subministradores.

En conseqüència, afirma que accepten el prec, i remarca que aquest ajuntament 
és pioner en l’aplicació de la llei i manifesta la voluntat d’impulsar el primer 
congrés de pobresa energètica.

Destaca, per tant, la necessitat de teixir xarxes i emplaçar la Generalitat a 
complir que compleixi amb la seva part, atès que han estat els ajuntaments els qui 
han iniciat expedients sancionadors en solitari i impulsat convenis amb les 
empreses subministradores, tot i que consideren que tindria molt més sentit que 
els impulsés la Generalitat tenint en compte la capacitat dels municipis que no són 
Barcelona.

La Sra. Benedí replica que no tenen notícia que s’hagi sancionat encara cap 
empresa subministradora i, si s’ha fet, demana que els donin una relació de 
sancions imposades. Altrament, remarca que hi ha municipis que ja han estrenat 
un protocol sancionador el desembre de 2015 contra les empreses elèctriques que 
no complien la Llei 24/2015, als quals se’ls han obert dos-cents cinquanta 
expedients, i pregunta quants n’ha obert l’ajuntament de Barcelona.

La Sra. Ortiz diu que no estan fent una competició amb altres municipis; i 
reconeix que han heretat un protocol de 2014 en què s’estableix el pagament previ 
que evita el tall de subministrament, motiu pel qual les denúncies a les 
companyies han trigat més a emergir.

Precisa que han iniciat expedients sancionadors a partir de denúncies concretes, 
però consideren que la instrucció elaborada per aquest ajuntament garanteix que 
es confirmin les sancions.
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Insisteix, però, que cal que la Generalitat pressioni per emparar els drets del 
conjunt de la ciutadania atès que no tots els ajuntaments tenen les mateixes
capacitats del de Barcelona.

Del Grup Municipal del Partit Popular

Pc 4. Instar al Govern a dictar un ban i realitzar una campanya informativa amb 
pautes per jugar a Pokemon o qualsevol altre joc per dispositius mòbils de forma 
segura que incloguin les recomanacions següents: - No conduir turismes o altres 
(monopatins, bicicletes, etc.) jugant a jocs per dispositius mòbils, ja que per sobre 
de tot està la seguretat de les persones. - Evitar que els vianants facin ús 
d'aquestes aplicacions en zones molt transitades, que posin en risc la seva 
seguretat o la d'altres persones. - Garantir la privacitat de les persones que es 
veuen involucrades pels usuaris d'aquests jocs. - Fer recomanacions als pares i als 
professors perquè sàpiguen com actuar i guiar als seus fills o alumnes en l´ús 
adequat dels jocs per dispositius mòbils. - Informar als turistes i visitants de la 
ciutat sobre aquestes indicacions. - No aturar-se a les entrades d'establiments, 
cases, hospitals i dependències públiques, ni tampoc en rampes per a minusvàlids. 
- Respectar els llocs de culte, com ara esglésies o cementiris, i ser respectuós amb 
els costums que ens envolten.

El Sr. Fernández Díaz fa referència a les aplicacions dels mòbils, entre les quals 
hi ha jocs que esdevenen fenòmens sociològics, com el recent provocat pel joc 
Pokémon Go.

Per aquest motiu, el seu grup proposa que es dicti un ban de caràcter general 
relatiu a la utilització dels dispositius mòbils a la ciutat, amb un seguit de 
recomanacions, entre els quals les sancionades per altres instàncies com ara l’ús 
dels dispositius mentre es condueix o es circula per zones molt transitades; que es 
garanteixi en tot moment la privacitat de persones i d’edificis; i que doni pautes a 
pares i professors. En definitiva, que reclami un ús responsable i segur d’aquesta 
aplicació. 

Considera que hi ha dades que avalen aquesta petició, com que el 98% dels 
accidents de vianants estan ocasionats per distraccions per consultar el dispositiu 
mòbil; i es refereix a casos recents ocasionats per l’ús de l’aplicació Pokémon Go, i 
alerta sobre aplicacions d’apostes que poder comportar addició.

La Sr. Pin comparteix la preocupació del regidor per la seguretat dels vianants; i 
entén que el grup del PP també comparteix la preocupació perquè aquest 
ajuntament tingui credibilitat com a institució, i per tant que no pretengui regular 
un joc que s’ha posat de moda.

Fa notar, però, que la guàrdia urbana ha estat un dels serveis municipals que 
primer ha informat sobre el bon el ús que calia fer d’aquesta aplicació, com també 
ho ha fet el servei de mobilitat. Confirma que continuaran en aquesta línia i que se 
sancionarà el mal ús dels dispositius mòbils.

Puntualitza, quant a l’aplicació Pokémon Go, que ha convertit la realitat virtual 
en mainstream, aplica una tecnologia que formarà part ben aviat de la vida 
quotidiana. Per tant, diu que haurien volgut que el prec s’hagués referit també a 
aquesta tecnologia de la realitat virtual com una eina per a l’interès general de la 
ciutat.

Per tot plegat, manifesta que no consideren necessari fer un ban informatiu 
concret com demana el grup del PP, i reitera que comparteixen la preocupació per 
la seguretat dels vianants.

No s’accepta el prec en debat.

d) Preguntes

Del Grup Municipal de Ciutadans
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Pg 1. Quants habitatges s'han detectat que tinguin les condicions exposades 
anteriorment i quantes famílies d'aquestes han estat reallotjades; i quines son les 
mesures preses i pendents del Govern per solucionar aquests problemes amb 
l'habitatge?

La Sra. Mejías introdueix la seva intervenció referint-se als grups organitzats 
que ocupen il·legalment determinats edificis per, posteriorment, rellogar-los o 
revendre’ls a famílies en situació de precarietat o de vulnerabilitat. Alerta que això 
genera situacions de molta tensió i pressió en alguns barris de la ciutat, i que el 
fenomen s’estén.

Per tant, pregunta quants d’aquests habitatges s’han detectat que no reuneixen 
les condicions d’habitabilitat adequades, quantes famílies s’han reallotjat i quines 
mesures ha adoptat el govern de la ciutat per solucionar aquest problema 
d’habitatge.

La Sra. Alcaldessa indica que la problemàtica de les ocupacions a què s’ha referit 
la regidora va ser detectada durant el mandat anterior, i remarca que ve donada 
per la conjuntura de crisi. Assenyala que llavors es van crear tres grups de treball 
en els barris especialment afectats, en aquell moment Ciutat Meridiana, Baró de 
Viver i Besòs-Maresme, i que es va fer un estudi que es limitava a conèixer els 
perfils de les famílies afectades sense establir cap acció específica.

Fa avinent que durant aquest mandat s’ha fet un pas endavant i s’han posat en 
marxa un seguit de mesures incloses en el Pla d’intervenció en les ocupacions, que 
està a disposició pública, orientades a la solució de la problemàtica; afegeix que 
s’estan emprat diversos recursos municipals per a la detecció de la situació i fer les 
intervencions concretes.

Resumeix la situació actual confirmant que tenen coneixement directe de 297 
ocupacions a precari de pisos d’entitats financeres; 25 ocupacions d’habitatge 
públic de protecció oficial i 134 ocupacions en habitatges privats. Indica que 
d’aquest conjunt d’ocupacions, un 70% corresponen a unitats familiars en situació 
de vulnerabilitat i que no generen cap problema de convivència i, per tant, han de 
tenir una resposta social; un 20% requereixen un acompanyament de serveis 
socials perquè ocasionen problemes de convivència; i un 10% restant són 
activitats delictives que imposen una resposta adient.

La Sra. Mejías insisteix que molts d’aquests casos, sobretot les ocupacions a 
precari, afecten famílies amb menors a càrrec, motiu pel qual consideren que els 
serveis socials han de fer una intervenció molt més intensa; tanmateix, incideix en 
la importància de la prevenció, atès que el fenomen s’estén i cal garantir que les 
famílies coneguin quins són els seus drets a fi d’evitar que els col·lectius a què s’ha 
referit continuïn pressionant-les i extorquint-les.

En aquest sentit, pregunta al govern si realment té en marxa un pla de 
prevenció i d’anàlisi de la situació d’aquestes famílies, i quins són els objectius 
d’aquest pla quant a la seva reinserció i reallotjament en habitatges amb les 
condicions d’habitabilitat adequades per a una vida digna.

La Sra. Alcaldessa insisteix a la Sra. Mejías que només un 10% de les 
ocupacions s’inclouen en pràctiques delictives, davant de les quals hi ha una 
resposta d’actuació de la guàrdia urbana en coordinació amb mossos d’esquadra i 
la fiscalia, i puntualitza que hi ha d’haver-hi denúncia per poder intervenir.

Altrament, en tots els casos que requereixen una resposta social, remarca que el 
govern municipal ha ampliat totes les mesures i els recursos, de manera que 
segueixen de prop les famílies vulnerables, inclòs el seu reallotjament si escau.

Pg 2. Considera, el Govern municipal, que aquesta és una mesura que resoldrà 
definitivament el fenomen de la venda irregular, o té previst promoure altres 
actuacions per tal d'evitar la venda no autoritzada a la via pública?

La Sra. Mejías es refereix a l’explicació que el Primer Tinent d’Alcaldia acaba de 
donar sobre la solució que s’ha trobat al passeig Joan de Borbó, que ha qualificat 
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d’imaginativa i que pretenia buscar un efecte dissuasiu de l’ús intensiu per part de 
la venda ambulant.

Altrament, expressa la consideració del seu grup sobre aquesta mesura que, a 
banda de ser un fracàs com totes les que el govern ha posat en marxa en no 
assumir que es tracta d’un problema que abasta la ciutat a gran escala, ha produït 
un desplaçament del fenomen cap a altres barris de la ciutat, i diu que confien que 
no hi comencin a proliferar els skate park.

Afegeix que aquesta instal·lació suposa una ocupació restrictiva de l’espai públic, 
i pregunta si pensen aplicar una altra mena de mesures per intentar resoldre 
aquest fenomen de la venda ambulant il·legal que s’està estenent per tota la 
ciutat.

El Sr. Pisarello entén que resulta evident que un fenomen complex com aquest 
no es resol amb una sola mesura de la nit al dia. En conseqüència, ratifica que 
amb l’aplicació de la mesura triada pretenien disminuir la conflictivitat i el malestar 
generat per l’ocupació intensiva de l’espai públic. Reitera que, des d’aquesta 
perspectiva, ha estat un èxit, tal com han corroborat els veïns.

Això no obstant, afirma que les mesures que està tirant endavant el govern són 
molt més complexes, i remarca que aquest és el primer govern que ha tingut la 
iniciativa política, conjuntament amb el Síndic de Greuges, per generar una taula 
integrada per diversos municipis de Catalunya per acarar el fenomen de la venda
ambulant il·legal amb les diferents eines a l’abast, entre les quals esmenta la 
posada en marxa d’una cooperativa i altres sortides socials a les persones 
afectades.

Considera, doncs, que el que s’està fent, sense caure en triomfalismes, està 
servint per definir l’abast del problema.

La Sra. Mejías discrepa de l’anàlisi del Sr. Pisarello, i considera que el govern ha 
actuat amb bonisme i ingenuïtat en aquesta qüestió, creient que l’assumpte no se 
sobredimensionaria com ho ha fet fins a desembocar en un problema a gran escala 
en tota la ciutat.

Manifesta el parer que aquest fenomen s’ha d’abordar transversalment, atès que 
no hi ha solucions úniques, ni policials ni socials; en conseqüència, advoca per 
mesures interdepartamentals i estructurals que impliquin tothom.

Diu que els ha sorprès, també, que per aplicar la mesura d’instal·lar un skate 
park no hagin fet un procés participatiu previ entre el veïnat; altrament, entenen 
que no només s’hi hauria d’haver implicat el govern municipal i haver tingut en 
compte els suggeriments dels grups de l’oposició, dels comerciants i altres 
organitzacions perjudicades per la situació.

El Sr. Pisarello coincideix amb la Sra. Mejías que les solucions han de ser 
transversals i dialogades, i aprofita per convidar-la a anar a la Barceloneta i 
expliqui què pensa de tot plegat als veïns i col·lectius afectats.

Admet que tot s’ha d’acordar amb els veïns i les veïnes, que cal pensar amb les 
administracions les solucions a mitjà i llarg termini; i fa saber a la Sra. Mejías que 
si el seu grup té idees concretes, el govern està obert a escoltar les seves 
propostes.

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pg 3. Té previst el Govern municipal augmentar les dotacions de cossos de 
seguretat i de prevenció per aquesta temporada estival, davant l'augment de les 
pràctiques incíviques?

El Sr. Bosch formula la pregunta.

La Sra. Alcaldessa confirma que cada temporada estival augmenta el nombre de 
pràctiques incíviques, especialment a la zona litoral i al centre històric de la ciutat, 
i sobretot es concentren en les zones amb més pressió turística. Assenyala que, en 
tractar-se d’un fenomen molt recurrent en els districtes de Ciutat Vella i Sant 
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Martí, s’ha acumulat experiència, coneixement i previsió per reforçar els serveis 
cada estiu.

Afegeix que saben que les pràctiques incíviques no es resolen només per la via 
policial, sinó que requereixen una actuació integral amb la concurrència de 
diferents serveis. Per aquest motiu, destaca que aquest estiu s’ha fet una 
campanya nova de comunicació orientada a incentivar en general la bona 
convivència, i a difondre la idea que tothom és coresponsable a la ciutat. Indica 
que a més d’aquesta campanya s’han incorporat 47 nous agents cívics a Ciutat 
Vella, 23 a Nou Barris i s’ha reforçat la presència policial a la zona litoral de la 
ciutat amb la posada en marxa del grup del platges, operatiu fins a finals de 
setembre.

El Sr. Bosch precisa que la pregunta és si ho han previst i què tenen previst; ja 
que a banda de la campanya de sensibilització i del reforçament dels agents cívics, 
la pregunta concreta és si la dotació dels cossos de seguretat –guàrdia urbana–
tindrà alguna unitat especial i si augmentarà.

Insisteix a demanar que els concretin aquest punt, atès que les denúncies per 
actes incívics al carrer, juntament amb la circulació d’andròmines motoritzades 
diverses o de bicicletes són creixents i constants.

Precisa que durant l’estiu disminueix d’un 40% la presència de la guàrdia urbana 
a la ciutat, i pregunta novament al govern si hi pensa fer res.

La Sra. Alcaldessa indica que a més de l’increment dels agents cívics i la 
campanya de comunicació, i altres serveis municipals que intensifiquen la seva 
activitat com és el cas de la neteja, les dotacions de la guàrdia urbana en 
temporada d’estiu estan determinades pel període de vacances negociat amb els 
sindicats del cos, de manera que qualsevol modificació passa sempre per l’acord 
amb els sindicats. Així doncs, assenyala es pot millorar l’organització d’aquests 
períodes de vacances de manera negociada, però el que el que no es fa és deixar 
minvar la presència del cos i es reforça amb hores extraordinàries. Igualment, 
afegeix que s’ha reforçat la coordinació amb altres cossos, especialment amb 
mossos d’esquadra, i destaca d’aquesta col·laboració la posada en marxa el juny 
de l’Oficina de recepció de denúncies de la Barceloneta, projectada durant el 
mandat anterior, i de caràcter permanent.

Del Grup Municipal del Partit Popular

Pg 4. Quina és la previsió del Govern municipal d'aprovacions pressupostàries?

El Sr. Fernández Díaz es refereix a què el pressupost municipal per al pressent 
exercici està prorrogat del de 2015, per tant, elaborat per l’anterior equip de 
govern. Així, fa notar que un dels objectius de l’actual govern per a la tardor és
aprovar els pressupostos per al 2017, malgrat que l’opció que siguin aprovats la 
Comissió de Govern ja no és possible arran de la recent sentència del TC que deixa 
sense efecte la llei que avalava aquesta possibilitat.

Retreu a l’Alcaldessa la manca de voluntat que la ciutat tingui enguany un 
pressupost, considerant la possibilitat, vinculada a l’aprovació pressupostària, 
d’una qüestió de confiança, fet que fa evident la manca del coratge necessari per 
arriscar-se a perdre l’Alcaldia.

La Sra. Alcaldessa respon que enguany hi ha una ampliació pressupostària molt 
remarcable que els permet un gran marge d’intervenció sobretot en l’àmbit social, i 
que ha estat possible per un gran esforç de diàleg i de negociació amb grups del 
consistori.

Assenyala que l’aprovació dels propers pressupostos s’acara amb normalitat, 
encetant el procés després de l’estiu. Afirma que són ben conscients que el govern, 
actualment en coalició amb el grup del PSC, està minoria, motiu pel qual s’ha 
d’encetar un període de diàleg amb tots els grups municipals per plantejar un 
procés normal d’aprovació de pressupostos.
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El Sr. Fernández Díaz nega aquesta normalitat que al·lega l’Alcaldessa, ja que 
l’actual govern encara no ha estat capaç d’aprovar uns pressupostos. Per tant, 
reclama un compromís per part de l’Alcaldessa en el sentit que està disposada a 
fer tot allò que estigui al seu abast perquè la ciutat tingui un pressupost el 2017, i 
no caure en la temptació de prorrogar per segona vegada el d’aquest exercici.

Insisteix a demanar, doncs, que el govern presenti el setembre un pressupost 
municipal, i si es constata que no té la majoria del Plenari, el vinculin a una qüestió 
de confiança; perquè és indispensable que Barcelona disposi de pressupost per 
acarar la inversió municipal, per evitar la paràlisi, per traslladar la solvència, 
l’estabilitat i l’eficàcia imprescindible en la gestió de la ciutat. 

Recorda a l’Alcaldessa que aquesta és la seva obligació i li demana que no 
intenti distreure amb permanent gesticulació.

La Sra. Alcaldessa agraeix els consells del regidor i ratifica que treballaran amb 
normalitat per establir diàleg pressupostari amb els grups municipals.

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona

Pg 5. Quin tipus de dispositius conjunts de la Guàrdia Urbana de Barcelona es 
faran amb els altres cossos policials i com pensa evitar el govern que les persones 
que no tinguin permís de residència es vegin abocades al circuit de la Llei 
d'Estrangeria, els CIES i les deportacions?

La Sra. Lecha es refereix a la reunió que l’Alcaldessa va convocar el 12 de juliol, 
a la qual van acudir alguns municipis de la costa, el Síndic de Greuges, el Conseller 
d’Interior i el subdelegat del govern espanyol en el marc d’una campanya contra la 
venda ambulant. Precisa que en aquella reunió es van abordar, sobretot, mesures 
policials i de coordinació interadministrativa, ben lluny del discurs pretesament 
social i complex que es fa en aquest ajuntament.

Indica que la mateixa Alcaldessa va anunciar-hi que s’estava ultimant el
dispositiu policial i que hi hauria tolerància zero, fent seva la vella expressió de 
l’autoritarisme. Observa que aquesta tolerància zero es plasma en l’atac brutal de 
policia secreta de la guàrdia urbana ahir a la nit contra un grup de venedors 
ambulants, i que n’ha portat un a quiròfan per una ferida a la cama.

Afegeix que Emilio Ablanedo, subdelegat del govern de l’estat, va apostar per 
recuperar els dispositius de la guàrdia urbana, mossos d’esquadra i policia nacional 
per acarar la venda ambulant.

Manifesta que aquesta situació els preocupa molt, especialment la implicació 
dels cossos policials, atès que aboca les persones que puguin ser detingudes al 
circuit de la Llei d’estrangeria, cap al CIE o la deportació.

En conseqüència, formulen la pregunta adreçada a l’Alcaldessa, que llegeix.

La Sra. Alcaldessa fa notar que la Sr. Lecha acaba de plantejar molts temes per 
respondre’ls en una intervenció tan breu. Tanmateix, li demana prudència en les 
afirmacions, atès que podria acabar produint efectes contraris dels que està 
convençuda que defensa amb la seva acció municipal.

Considera que el grup de la CUP sap que el govern vol eradicar el racisme, però 
entén que assimilar de facto la venda ambulant il·legal amb els drets de les 
persones migrants pot acabar produint consideracions racistes, ja que no es pot 
assimilar la venda il·legal de productes il·legals amb la presència de persones 
migrants a la ciutat.

Diu que no és cert que en la trobada amb el Síndic i els representants d’altres 
municipis se centressin en els aspectes policials només, i apunta que es va parlar 
de la comunicació, del treball en xarxa amb la ciutat i altres administracions, de 
consum responsable, de mesures socials i moltes altres consideracions.

Confirma, però, que la guàrdia urbana fa moltes actuacions cada setmana amb 
absoluta professionalitat, i que si puntualment hi ha detencions o incidents com el 
que ha referit la Sra. Lecha, s’investiguen.

Pel que fa als aspectes d’estrangeria, recorda que la guàrdia urbana no hi té 
competències, per això entén que és molt important no barrejar el fet que la venda 
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ambulant il·legal no és permesa amb l’aplicació de la llei d’estrangeria, amb la qual 
ratifica que no estan d’acord.

La Sra. Lecha replica que en aquella reunió es va convocar el subdelegat del 
govern espanyol i la policia nacional, que sí que té competències pel que fa a la llei 
d’estrangeria.

Dit això, fa avinent que acaba de rebre una carta amb què s’informa que d’aquí 
a uns dies es farà un acte de record per totes les morts que hi ha hagut a la 
Mediterrània, moltes de les quals de futurs venedors ambulants.

La Sra. Alcaldessa insisteix a demanar prudència en les intervencions, i fa notar 
que no es poden assimilar les persones que moren ofegades a la Mediterrània 
perquè troben les portes d’Europa tancades i unes polítiques d’estrangeria que 
refusen absolutament, amb el fet de no tolerar la venda il·legal de productes 
il·legals a la ciutat; i aprofita per remarcar que estan fent tot el que està a la seva 
mà per garantir els drets d’aquestes persones amb la millora de l’empadronament, 
fent l’impossible per aconseguir el tancament del CIE o sumant-se als fronts 
comuns per canviar la llei d’estrangeria.

Altrament, adverteix novament que tot això no es resumeix en defensar el dret 
a la venda ambulant il·legal de productes il·legals, i que no beneficia en res el 
col·lectiu al qual la Sra. Lecha pretén defensar.

Pg 6. Pensa el Govern d'aquest Ajuntament mantenir el nom de Joan Antoni 
Samaranch en el Museu Olímpic de l'Esport, així com l'estàtua que resta en aquest 
ajuntament; o té previst algun canvi en pro de la recuperació de la memòria 
històrica de la ciutat?

El Sr. Garganté es refereix a la commemoració aquests darrers dies del vuitantè 
aniversari de l’inici de la Guerra Civil, en realitat l’aixecament feixista de l’exèrcit, 
l’oligarquia i l’església espanyola enfront de les classes populars, resposta als 
carrers de Barcelona per la majoria del poble, especialment l’organització de la 
CNT, que va aturar aquest cop i va tirar endavant una revolució social. Igualment, 
esmenta les Olimpíades Populars que s’havien de celebrar el 1936, i que no van 
ser possibles.

En aquest sentit, diu que els ha cridat l’atenció que un dels espais en què ha 
aparegut publicitat de l’acte recordatori d’aquell esdeveniment hagi estat en el 
Museu Olímpic Joan Antoni Samaranch. Aprofita per recordar que Samaranch va 
ser un afiliat a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, va ser regidor de 
l’ajuntament de Barcelona durant el període 1954-1962, procurador de les Corts 
espanyoles del 1964 al 1977, delegat nacional d’Educació Física i Esports, 
president del comitè Internacional dels Jocs del Mediterrani del 1955, cap de 
missió dels Jocs d’Hivern del 1956, cap dels Jocs de Roma el 1960, President del 
Comitè Olímpic espanyol entre el 1967 i el 1970 i president de la Diputació de 
Barcelona entre el 1973 i el 1977, entre altres càrrecs. Remarca que ell mateix es 
va declarar franquista al cent per cent, i va glossar la figura del dictador amb 
motiu de la seva mort manifestant que el seu mandat hauria de representar, sense 
cap gènere de dubtes, un dels més brillants de la història d’Espanya.

En conseqüència, pregunten si el govern de la ciutat pensa retirar el nom de 
Joan Antoni Samaranch del Museu Olímpic, així com l’estàtua que va donar a 
aquest ajuntament i que està en l’edifici Palau de la Casa de la Ciutat.

El Sr. Pisarello reconeix que Joan Antoni Samaranch és una figura controvertida; 
que hi ha una part de la ciutadania que valora la seva contribució com a president 
del COI a fi que Barcelona acollís uns Jocs Olímpics que van ser determinants per 
la transformació de la ciutat; que molta gent de l’esport li reconeix la tasca al 
capdavant del COI. Altrament, també és cert que ha aflorat la cara declaradament 
franquista de Samaranch que durant molt de temps ha romàs oculta; i recorda que 
a Lausana, seu del COI, fa setze anys que van entendre que aquest passat no es 
podia oblidar i l’ajuntament d’aquesta ciutat suïssa es va oposar a la petició que 
fos declarat ciutadà d’honor.
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Per tant, manifesta que troben adient retirar l’estàtua que Joan Antoni 
Samaranch va regalar a aquest ajuntament, en considerar que no ha de tenir un 
lloc als espais representatius d’aquesta casa.

Quant a la retirada del seu nom del Museu Olímpic i de l’Esport, atenent a la 
demanda que expressa la pregunta, el govern convida a obrir un debat sobre 
aquesta menció.

El Sr. Garganté recorda que, així com Lausana es va oposar al nomenament de 
Samaranch com a ciutadà d’honor, altrament, aquest ajuntament el 2000 li va 
atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat.

Per tant, confia que ara es retiri l’estàtua esmentada i que s’obri el procés per 
canviar el nom del Museu Olímpic.

El Sr. Pisarello reitera que ha deixat ben clar que considerarien adient retirar 
l’estàtua per les raons esmentades; alhora que recorda que el Museu Olímpic és 
una institució gestionada per la fundació Barcelona Olímpica, de la qual formen 
part institucions com la Generalitat i el COE, de manera que la revisió haurà fruit 
del diàleg amb aquestes institucions. Entén, per tant, que la CUP farà el mateix 
prec al Parlament de Catalunya, i segurament recordarà que durant el mandat de 
Jordi Pujol es va atorgar a Samaranch la Medalla d’Or de la Generalitat.

e) Seguiment proposicions / declaracions de grup

Del Grup Municipal del Partit Popular

1. Es sol·licita al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
l'estat de l'execució del prec següent, acceptat en la sessió del dia 30 d'octubre de 
2015 del Plenari del Consell Municipal: Instar al Govern municipal a revisar tot el 
procés d’aprovació urbanística i concessió de llicències de l’edifici del carrer 
Dalmases 63 per determinar l’exigència de responsabilitats polítiques per part de 
l’Ajuntament.

El Sr. Fernández Díaz recorda que en el Ple de l’octubre de 2015 es va acceptar 
un prec del seu grup amb què instava el govern a revisar el procés d’aprovació 
urbanística i de concessió de llicències de l’edifici del carrer Dalmases 63, a fi de 
determinar l’exigència, si esqueia, de responsabilitats per part de l’Ajuntament i, 
en conseqüència, justifica la presentació d’aquesta pregunta de seguiment.

La Sra. Sanz diu que ja ha perdut el compte de la quantitat de vegades que el 
grup del PP ha formulat aquesta mateixa pregunta, ja sigui en comissió o al Ple i, 
per tant, al·lega que han parlat a bastament d’aquest assumpte.

Això no obstant, remarca que l’existència d’una la sentència és la millor revisió 
possible, que estableix allò que li pertoca de fer a l’Ajuntament i que és el que 
estan fent.

El Sr. Fernández Díaz confirma que saben perfectament que per dues vegades el 
Tribunal Suprem va anul·lar planejaments urbanístics successius aprovats per 
aquest ajuntament, i que ha ordenat l’enderroc d’un edifici privat d’habitatges de 
luxe. Assenyala que el problema rau en què aquest nyap urbanístic, aprovat dues 
vegades al Plenari, ha estat declarat nul pel TSC i això significa que costarà als 
barcelonins 15,2 milions d’euros ja que ha comportat que la Comissió de Govern 
hagués d’acordar la compra d’àtics de luxe per enderrocar-los, i pregunta pels usos 
que s’han previst al solar.

Per tant, insisteix que el govern municipal hauria d’investigar a fons les causes 
d’aquesta actuació urbanística i revisar tot el procediment, si les llicències es van 
atorgar conforme a dret i si es va produir alguna mala praxis; i reitera la demanda 
d’explicacions sobre si s’ha revisat el procediment d’aprovació del plantejament 
urbanístic i de concessió de llicències i si s’hi ha trobat alguna irregularitat.
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La Sra. Sanz recalca que és la sentència que estableix allò que ha succeït, i 
claríssimament determina que no hi ha responsabilitat ni mala fe, ni tampoc 
incompetència tècnica, i afegeix que està segura que el regidor l’ha llegida.

En conseqüència, retreu al grup del PP que intenti aixecar sospites sobre 
l’existència alguna mena d’irregularitat. I afegeix que en qualsevol cas que hi hagi 
un sospita fonamentada, confirma que aniran fins al fons de la qüestió.

Per tot plegat demana al Sr. Fernández Díaz que per responsabilitat, i perquè 
atesos els anys que fa que forma part del consistori municipal sap perfectament 
com treballa el personal tècnic de la casa, que deixi d’aixecar sospites i crear 
ombres de dubte, en aquest cas sobre una actuació tècnica i jurídica que el 1999 
va obtenir tot el suport tècnic i polític llevat del grup del PP.

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona

2. Saber en quin estat d'execució es troben els acords presos en la sessió del 
Plenari del Consell Municipal d'1 d'abril d'enguany, amb el redactat següent: El 
Plenari del Consell Municipal acorda: 1. El Ple de l’ajuntament manifesta la seva 
voluntat d’aprovar en aquest mandat 2015-2019 un nou model de 
descentralització dels districtes, impulsant les modificacions normatives que siguin 
necessàries per facilitar l’elecció per sufragi universal i directa dels Consellers i 
Conselleres de Districte, amb un ampli debat públic i amb la màxima implicació i 
consens dels grups municipals. 2. El Ple de l’Ajuntament de Barcelona acorda 
impulsar la modificació de l’article 16 de les Normes Reguladores del funcionament 
dels Districtes per tal de fer possible l’elecció directe dels consellers i conselleres 
sota els criteris següents: Els Consellers i Conselleres de Districte s’escolliran pels 
veïns i veïnes de cada Districte en sufragi universal i directe segons les normes 
reguladores de les eleccions municipals. 3. L’Ajuntament de Barcelona impulsarà 
aquelles modificacions legals per tal de fer possible l’aplicació del nou règim 
d’elecció per a les eleccions municipals de l’any 2019.

El Sr. Garganté formula la pregunta de seguiment sobre la proposició 
presentada pel seu grup, aprovada l’1 d’abril per unanimitat, amb què plantejaven 
l’elecció directa dels consellers i conselleres de Districte les properes eleccions 
municipals del 2019. Pregunta, per tant, com està l’execució d’aquest acord, i quan 
es presentarà un pla de treball als grups municipals a fi que el 2019 es pugui fer 
efectiva la demanda plantejada.

La Sra. Pin comenta que tots els grups municipals estan participant en el procés 
d’elaboració de les noves normes de participació ciutadana, que han de definir 
clarament la participació de la ciutadania en els assumptes públics de la ciutat; en 
aquest sentit, precisa que també s’estan duent a terme trobades amb les entitats, 
així com que la setmana vinent el govern té programada una reunió amb el grup 
de la CUP per tractar aquesta nova normativa de participació que ha de possibilitar 
l’elecció directa dels consellers i conselleres de Districte.

El Sr. Garganté addueix que l’aprovació de les normes de participació ciutadana, 
que afecten també els consells de ciutat o sectorials, no implica de facto que es tiri 
endavant l’elecció directa de consellers i conselleres de Districte.

La Sra. Pin es mostra convençuda que es podran assolir unes normes de 
participació ciutadana de consens; i recorda que el procés de normes ha d’estar 
finalitzat el desembre, cosa que suposa la disponibilitat de temps per treballar en 
benefici d’aquesta elecció directa per una altra via.

En conseqüència, suggereix d’esperar fins al desembre per constatar si hi ha 
consens, que estan convençuts que es podrà assolir atès que els desacords 
existents no han d’impedir de tirar endavant les noves normes de regulació de 
participació ciutadana. Altrament, assegura que si no tira endavant buscaran altres 
mecanismes.
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MOCIONS

Mc 1. Proposar el nomenament com a patrons electius a la Fundació Barcelona 
Zoo, de conformitat amb allò que estableix l’article 17 b) dels seus Estatuts, als 
Ims. Srs. Jordi Martí i Galbis, Santiago Alonso Beltrán, els Srs. Xavier Florensa i 
Cantons, Òscar Ramírez Lara, i la Sra. Emma Infante Sentelles, en substitució dels 
Ims. Srs. Joaquim Forn i Chiariello, Guillem Espriu Avendaño, Jordi Portabella i 
Calvete, i la Ima. Sra. Janet Sanz Cid.

S’aprova aquesta moció, la urgència de la qual fou declarada per la Junta de 
Portaveus, amb l’abstenció del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira.

Mc 2. Aprovar l’exercici del dret d’adquisició preferent previst al pacte 4.3 de 
l’escriptura del contracte de constitució de dret de superfície autoritzada el 25 de 
novembre de 2004 sobre la finca del carrer de Llull núm.406-410 en la confluència 
amb la Rambla Prim núm. 14-16, on actualment està instal·lada una residència 
geriàtrica, en virtut de la comunicació efectuada el 29 de juny de 2016 per la 
societat TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, sucursal en España, amb NIF 
W-0042366-E, per un import de 28.500.000,00 d’euros més els impostos 
corresponents. Facultar l’Alcaldia per raons d’urgència, la realització de tots els 
actes materials econòmics necessaris per a portar a terme el pagament d’aquest 
dret d’adquisició preferent. Formalitzar la transmissió del dret de superfície de la 
finca a favor de l’Ajuntament i inscriure-la en el Registre de la Propietat 
corresponent.

El Sr. Pisarello indica que es tracta d’una operació estrictament financera, sense 
cap component polític, amb l’objectiu de permetre una reducció significativa de les 
despeses municipals. 

Precisa que el 2004 es va cedir el dret de superfície de l’edifici de la rambla de 
Prim 14, on per contracte d’arrendament s’allotja el geriàtric públic del Fòrum, 
gestionat pel Consorci Parc de Salut Mar. Assenyala que les condicions de gestió no 
variarien aquesta operació, en què hi ha un pendent de pagament de 57 milions 
d’euros en concepte d’arrendament fins al 2034.

Manifesta que a principis de juliol van rebre una comunicació sobre l’existència 
d’una oferta de compra del dret de superfície per import de 28,5 milions d’euros. 
Indica que hi ha un dret d’adquisició preferent a favor de l’Ajuntament –dret de 
tanteig i retracte–, que només es pot exercir fins al 13 d’agost, de manera que 
tenen l’oportunitat de deixar de pagar 57 milions d’euros a canvi de pagar-ne 
menys de la meitat.

Concreta que l’operació es finançaria bàsicament amb sobrants d’operacions ja 
fetes, en execucions, reperiodificacions i en part de reserves pensades per a 
aquesta mena d’actuacions i, per tant, no significa un increment de la despesa 
prevista en el pressupost vigent.

Posa en valor, doncs, el gran benefici en bé de la ciutat que significaria aquesta 
operació, tal com ja van plantejar en la Junta de Portaveus.

La Sra. Recasens qualifica de nyap aquest expedient que avui el govern porta a 
aprovació del Ple, i retreu al govern que demani complicitat als grups de l’oposició 
malgrat el maltracte permanent a què els sotmet.

En conseqüència, avança que el seu grup no serà còmplice d’arreglar aquesta 
espifiada que els socis de govern van fer el 2004, quan amb la justificació del 
benefici social es va pretendre construir un centre sociosanitari mitjançant un fons 
d’inversió provinent de fons de pensions de propietats immobiliàries, fent un 
negoci ruïnós per a la ciutat, avui obligada a recobrar 28,5 milions d’euros,

Nega, com acaba de dir el Sr. Pisarello, que el pagament es faci en base a 
baixes i sobrants; en aquest sentit, recorda que en la Comissió de Govern d’ahir es 
van aprovar un seguit de baixes d’inversions molt destacables per a la ciutat amb 
la finalitat de mobilitzar aquests 28,5 milions d’euros per recuperar el dret de 
superfície de l’edifici.
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Per tant, insisteix en què aquest acord és una decisió nefasta per esmenar la 
pífia del 2004.

El Sr. Sierra, abans de posicionar el vot del seu grup, demana més informació 
respecte a la provinença dels fons per fer front al pagament dels 28,5 milions 
d’euros.

Tanmateix, diu que, en principi, el seu grup està disposat a donar suport a la 
moció en benefici d’estalviar despeses a la ciutadania, sempre amb la condició que 
l’estalvi s’inverteixi a polítiques socials. Considera que si en comptes de ser captius 
de determinades reivindicacions independentistes i en comptes de fer de banc de 
la Generalitat haguessin optat per la tàctica “partida a partida”, posant-se d’acord 
en aspectes puntuals i concrets en benefici de la ciutat, ara tot els aniria molt 
millor i no haurien de posar en risc ni el pagament a trenta dies ni la tresoreria 
municipal.

El Sr. Coronas considera que l’operació proposada és positiva perquè significa un 
estalvi; això no obstant, entén que hi ha un problema de transparència, ja que a la 
Junta de Portaveus se’ls explica que el preu de la compra surt de partides no 
rellevants, i no els fan arribar la informació que han sol·licitat sobre aquestes 
partides, i que han aconseguit per altres vies.

Així doncs, destaca que desapareixen del 2016 els dos milions d’euros 
pressupostats per a la redacció dels projectes dels nous equipaments de l’Eixample 
i Trinitat. Insisteix que els sembla una manca absoluta de transparència que es 
toqui una partida negociada amb el seu grup, i diu que esperen una explicació i 
que, en funció de la resposta, es posicionaran quant a aquest punt.

El Sr. Fernández Díaz recapitula que el 2004, l’any del Fòrum de les Cultures, es 
van fer dispendis com l’edifici blau del Fòrum, es produïa el màxim esplendor pel 
que fa a les requalificacions urbanístiques a la zona del litoral de Sant Martí, o es 
venia el sòl públic de les cotxeres de TMB. Destaca que en aquest context l’octubre 
de 2004 s’aprova una operació relativa a un geriàtric municipal, que el seu grup va 
votar en contra. Precisa que aquest equipament va ser construït en sòl municipal 
per una empresa municipal i íntegrament pagat per l’Ajuntament. Tanmateix, 
denuncia que el lloguer a trenta anys que es paga a un fons immobiliari arribarà a 
superar els cent milions d’euros, 2,8 milions anuals.

Quant a la proposta que els ocupa entén que millora la situació, ja que suposa 
haver de pagar el doble per l’edifici el 2016 en comptes d’haver-ne pagat el triple 
el 2034.

Abans de posicionar-se, però, demana que els responguin sobre l’acord de la 
Comissió de Govern susceptible d’afectar inversions; i recorda que en dur el seu 
grup aquest assumpte en comissió el novembre de l’any passat el govern es va 
comprometre a analitzar la legalitat del contracte d’arrendament i si les clàusules 
eren abusives i, si era el cas, estudiar responsabilitats. Insisteix a preguntar per 
quin motiu avui s’exerceix un dret d’adquisició preferent per part d’aquest 
ajuntament i, altrament, no s’ha optat per la rescissió del contracte tenint en 
compte la possibilitat que existeixin clàusules abusives.

La Sra. Lecha diu que el seu grup pensa votar a favor d’aquest punt en 
considerar que suposa un estalvi, tenint en compte la despesa de 28,5 milions que 
s’haurien de pagar a un fons alemany d’especulació.

Això no obstant, demana per la informació real, atès que la que van rebre a la 
Junta de Portaveus ara es posa en entredit, i avança que emetran el seu vot quan 
rebin aquesta informació.

El Sr. Pisarello assegura al Sr. Coronas que no s’atura cap projecte, i entén que 
confon la partida de Bagur SA amb la de Bimsa, i recalca que no es toca cap 
partida ni cap acord ja pres. Puntualitza, doncs, que estan parlant d’un 
desglossament del finançament, que respon a la informació lliurada per la Gerència 
d’Economia als grups municipals. Indica que en el desglossament hi ha sobrants 
d’operacions realitzades –5,6 milions–; en execucions a reperiodificar entre 2016 i 
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2019, 15,2 milions d’euros; reserves de gestió, 6,6 milions; reserves 
d’expropiacions, 1,2 milions. Precisa que es tracta d’unes xifres que han estat 
treballades pels tècnics de pressupostos i pels de Bimsa, fet que confereix absoluta 
transparència a l’operació.

Afegeix que a dia d’avui hi ha una previsió de tancament de pressupost amb un 
superàvit de quaranta milions d’euros, i si es fa aquesta operació que proposen 
significarà un estalvi en termes financers però sense comprometre cap projecte.

La Sra. Recasens proposa que es deixi l’expedient sobre la taula, atès que ha 
quedat ben palès que no genera consens. 

Destaca que el seu grup disposa de la informació que els va lliurar el gerent, 
amb tot el detall de baixes d’inversió que ahir es van aprovar a la Comissió de 
Govern i que no són les que acaba d’esmentar el Sr. Pisarello, el grau de 
credibilitat del qual queda a zero.

En conseqüència, reclama al govern un exercici de transparència; i que es 
consensuï d’on sortiran els 28,5 milions d’euros per a la compra. 

El Sr. Sierra afirma que no poden votar en contra ni abstenir-se en aquest 
expedient que ha d’estalviar a la ciutadania vint-i-dos milions d’euros. Fa notar que 
aquesta operació és adequada a escala comptable i financera, però manifesta que, 
com ja s’ha dit en altres intervencions, no estan satisfets amb les explicacions 
sobre la provinença de la partida de 28,5 milions d’euros.

El Sr. Coronas addueix que no saben si els preocupa més que no els hagin donat 
la informació o que el govern la desconegui.

Fa avinent que aquest matí ha rebut un correu en què se li demanen disculpes 
per l’oblit i que s’hi adjunta el detall de les partides que permeten finançar 
l’adquisició del geriàtric.

Considera, per tant, que hi ha massa confusions i dubtes, i remarca que els 
acords s’han de respectar; i si es produeix cap modificació que els afecti, encara 
que impliqui que continuï endavant, cal fer-ho saber. Insisteix que per 
transparència i per forma és obligació que el govern sàpiga què fa, i dubta si és 
així en aquesta ocasió.

En conseqüència, anuncia el vot contrari a aquesta operació mentre no esbrinin 
per què els dos milions d’euros esmentats desapareixen de les partides 
pressupostàries.

La Sra. Lecha assegura que al seu grup se li planteja la disjuntiva entre la 
voluntat que la informació sigui clara i transparent, i el fet que el termini per a 
l’operació finalitza el 13 d’agost que, tanmateix, no han de ser una justificació 
perquè valgui tot.

Avança que donaran suport a aquesta moció, però tenint molt clar que la
informació que se’ls ha donat és confusa i opaca; subratlla que estan parlant de 
diners públics i de la possibilitat de tenir novament un equipament geriàtric públic, 
però insisteix en què el procediment no estat transparent.

El Sr. Pisarello puntualitza que no estan aprovant el finançament com a tal, sinó 
l’operació, que s’ha portat a la Junta de Portaveus amb caràcter d’urgència.

Fa avinent a la Sra. Recasens que si hi hagués qualsevol dubte sobre alguna 
partida estan oberts a discutir-ho, però replica a la seva intervenció que el 
plantejament de l’operació és absolutament clar.

La Sra. Recasens anuncia el vot contrari del seu grup.

El Sr. Fernández Díaz avança el vot favorable del grup del PP.

S’aprova aquesta moció en debat, la urgència de la qual fou declarada per la 
Junta de Portaveus, amb el vot en contra dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, 
Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també dels Srs. Bosch, 
Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila.
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DECLARACIONS INSTITUCIONALS

DI 1. El passat 18 de març de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar 
donar suport a la iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora”. L’objecte del 
procés de reforma horària que el Govern proposa impulsar, és replantejar 
l’organització horària en tots els àmbits de la societat i de l’economia de Catalunya 
per racionalitzar progressivament els horaris quotidians i, d’aquesta manera, 
millorar la qualitat de vida de la població, enriquir el teixit i la vida social i cultural 
del país, afavorir una millora de la formació del capital humà i, finalment, 
incrementar la competitivitat de la nostra economia i dels professionals catalans. 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 10 d’abril de 2014, 
una vegada considerada la Proposta de Resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de la transició cap a la reforma horària, va adoptar la Resolució 646/X del 
Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària, 
integrada per tots els grups parlamentaris i per especialistes procedents del grup 
promotor Iniciativa per a la Reforma Horària “Ara és l’hora”. 

La Comissió d’Estudi de la Reforma Horària, en la sessió tinguda el 26 de juny 
de 2015 va aprovar el Informe de la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària i les 
seves conclusions. El 14 de juliol de 2015, es crea el Consell Assessor per a la 
Reforma Horària, formada per persones de prestigi reconegut o representatives 
dels diferents sectors econòmics i socials, amb la finalitat d’assessorar el Govern 
en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre l’organització 
i ús del temps de vida quotidiana.

A Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona va ser pioner en aquests àmbit amb un 
projecte pilot al barri de Sants l’any 1992. Des del 2004, desenvolupà projectes 
relacionats amb l’ús dels temps com el Pacte del Temps, Temps i Qualitat de Vida, 
Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps o el Premi Barcelona a l’Empresa 
Innovadora en Temps i Conciliació i el 2011 es va crear la Regidoria dels Nous 
Usos Socials del Temps. L’any 2012 es creà el Premi Barcelona a l’Empresa 
Innovadora, atorgat anualment, en Temps i Conciliació, Premi que implicava en el 
seu atorgament a tots els sectors de la societat de Barcelona, sindicats, 
universitats i empreses, entre d’altres, i la seva principal finalitat era sensibilitzar 
les empreses de la necessitat d’explorar i implementar la conciliació familiar. L’any 
2015, l’Ajuntament de Barcelona va rebre el Premi International de Família, 
atorgat per la International Federation for Family Development (IFFD), pel seu "Pla 
municipal de Família de la Ciutat de Barcelona 2013-2016" on es van abordar les 
tres temàtiques centrals que les Nacions Unides van proposar treballar: la 
conciliació de la vida laboral, personal i familiar; l'economia i les famílies; i les 
relacions intergeneracionals. Per últim, destacar la important tasca de suport des 
de l’Ajuntament de Barcelona en la Comissió per a la Reforma Horària, donant 
suport a iniciatives de la societat civil que fessin confluir tots els esforços per 
assolir aquesta fita. 

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. Mostrar el nostre suport el procés de reforma horària per millorar la qualitat 
de vida de la població, enriquir el teixit i la vida social i cultural dels ciutadans i 
afavorir una millora de la formació del capital humà i fomentar les xarxes de 
suport mutu entre totes les persones que composen la comunitat, afavorint la 
permissió del gaudi del temps intrafamiliar i extrafamiliar, permetent dur a terme 
activitats de cura de grans, petits i joves, així com de temps lliure per a gaudir de 
lleure i compartir felicitat en el sí de les famílies.

2. Donar suport el grup promotor Iniciativa per a la Reforma Horària “Ara és 
l’hora” i promoure’n l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona.



NÚM. 26 10-10-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 5615

3. Donar suport al Govern de Catalunya en les actuacions que acordi sobre 
l’organització i ús del temps de vida quotidiana, d’acord amb el Consell Assessor 
per a la Reforma Horària.

4. Que l'Ajuntament refermi el compromís de Barcelona amb el Pacte del Temps, 
consolidant la xarxa Nust, que enguany fa 10 anys, xarxa d'empreses i 
organitzacions compromeses amb l'impuls de la Reforma horària, de manera que 
facilitin una millor gestió del temps i compaginació de la vida laboral, familiar i 
personal, afavorint la productivitat i el clima de confiança que beneficiï tant a 
l'empresa com a les persones que hi treballen i contribuint a la millora de la 
qualitat de vida de les persones a la ciutat, i que continuï treballant dins de les 
seves competències, en els usos del temps desenvolupant les taules 
quadrangulars, les campanyes de sensibilització i les bonificacions i/o premis a 
empreses i entitats flexibles.

5. Donar coneixement de l’aprovació d’aquesta declaració al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al grup promotor de la 
Iniciativa per la Reforma Horària.

S’aprova, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat llegida 
per la Sra. Recasens.

DI 2. Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es 
manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones. Les 
violències sexuals es produeixen en els àmbits simbòlic, de la parella, familiar, 
laboral i comunitari a través de diferents manifestacions. El concepte de “violències 
sexuals” pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de 
conseqüències que se’n deriven i del seu abordatge.

Darrerament, es posa de manifest amb més intensitat l’existència de violències 
sexuals que són denunciades públicament, com en els casos dels sanfermines a 
Pamplona, o la necessitat de dur a terme campanyes contra les violències sexuals 
durant les festes que ja fa temps que alguns ajuntaments i entitats de Catalunya 
realitzen. Els espais d’oci són un dels àmbits on tenen lloc aquestes formes de 
violència contra les dones, encara que no l’únic. Tot i l’atenció mediàtica 
d’aquestes agressions en grans esdeveniments, la violència masclista es manifesta 
de forma quotidiana també en els espais d’oci més reduïts.

La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de 
prevenció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin un 
nou plantejament de les relacions afectives. D’aquesta manera, elements com el 
consum d’alcohol, l’aforament massiu d’alguns esdeveniments, la 
desresponsabilització que els individus poden experimentar dins el grup o unes 
actituds considerades falsament com a permissives per part de les dones, de cap 
manera poden ser elements per justificar les diferents formes de violències 
sexuals. I el fet de banalitzar, excusar i trivialitzar les violències sexuals en 
aquests espais dificulta la seva eradicació. Cal entendre les violències sexuals com 
una forma de violència masclista és a dir, una greu vulneració dels drets de les 
dones i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, 
l’autonomia i la llibertat. Les mesures per prevenir i abordar les agressions 
masclistes han de partir de la premissa que es tracta d’una violència que pateixen 
les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals 
entre dones i homes.

Les dades demostren que es tracta d’un problema encara àmpliament present i 
estès. Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure 
que l’any passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades 
també demostren que el 80% dels autors de les agressions sexuals formen part de 
l’entorn de la víctima (parelles, exparelles, familiars o amistats). A Catalunya, es 
denuncia una agressió sexual cada 13 hores, i es considera que només un 17,7% 
de les víctimes d’agressions denuncien.

Atès que l’article 41.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “les 
polítiques públiques han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les 
formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i 
discriminatori”.



5616 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 26 10-10-2016

Atès que la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix a l’article 4 que la violència sexual i els abusos 
sexuals són una forma de violència masclista que “comprèn qualsevol acte de 
naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la 
imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació 
emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora 
pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de 
parentiu”.

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda:
Primer. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències 

sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense 
violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.

Segon. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones 
en situació de violència sexual als serveis municipals especialitzats en violència 
masclista.

Tercer. Treballar per integrar les violències sexuals als circuits i protocols de 
violència masclista existents a Barcelona per tal que puguin detectar de forma 
efectiva aquest tipus de violència i atendre per recuperar i reparar les dones que 
l’han viscuda.

Quart. Impulsar durant tot l’any campanyes específiques de sensibilització i 
prevenció per fomentar unes relacions igualitàries lliures de tot tipus de violència 
masclista i que fomentin l’empoderament de les dones.

Cinquè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones de la ciutat, al Consell 
de les Dones de Barcelona, a l’Institut Català de les Dones i al Consell Nacional de 
Dones de Catalunya.

S’aprova, per unanimitat, aquesta declaració institucional que ha estat llegida 
per la Sra. Benedí.

DI 3. L’Ajuntament de Barcelona té una llarga tradició europeista, que s’ha 
manifestat al llarg dels anys en el lideratge i impuls de múltiples iniciatives d’abast 
europeu, en la creació de xarxes de ciutats com Eurocities, Ciutats Educadores o 
Medcités, en la implicació en altres xarxes com a la CGLU o Metròpolis, així com en 
la relació bilateral amb altres capitals del continent i la participació activa en 
iniciatives comunitàries com el Comitè de les Regions. És precisament aquesta 
clara vocació europeista la que porta a la ciutat de Barcelona a viure amb 
preocupació algunes polítiques desplegades per les institucions comunitàries, en 
aliança amb organismes financers europeus i internacionals.

Principis constituents del somni europeu com són la democràcia, el respecte als 
drets humans, la llibertat o la igualtat i la justícia social s’han violentat no només 
amb la imposició de polítiques d’austeritat que han infringit i segueixen infringint 
un gran patiment a la població, sinó també amb la resposta que s’ha donat a la 
crisi dels refugiats, quan enlloc d’acollir els que fugen de la guerra, s’han aixecat 
murs, s’ha procedit a expulsions massives que violen la legalitat internacional i no 
s’està fent prou per obligar las Estat Membres a complir amb el seu deure de 
garantir el dret humà a l’asil i acollida.

A tot això, s’hi ha d’afegir la distància cada vegada més gran entre la presa de 
decisions a les institucions de la UE i les demandes de més democràcia de la 
ciutadania.

Avui són molts els símptomes que mostren l’esgotament i el rumb erràtic de la 
UE que no ha sabut fer front als grans reptes de la societat europea del s. XXI i 
que s’ha agreujat encara més amb votació del Brexit. En aquest context, creiem 
que les ciutats poden ser el motor per recuperar els valors fundacionals de 
l’europeisme. En una Europa en la que el 70% de la població viu en grans àrees 
urbanes, si els Estats i les institucions comunitàries volen tenir èxit en els reptes 
globals, com ara la lluita de les desigualtats o el canvi climàtic, no només han 
d’escoltar la veu de les ciutats, sinó que hi ha de treballar de forma coordinada 
amb elles. Les ciutats etenen capacitat, experiència i coneixement per a donar 
respostes àgils i en xarxa, com ja s’ha demostrat en la crisi dels refugiats i en la 
manera en la que han abordat els efectes de la crisi econòmica.
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I d’acord amb l’exposat i que estableix el Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu posicionament i formular la 
declaració institucional següent:

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda:

1. Treballar des de municipalisme per a recuperar els valors fundacionals del 
somni europeu.

2. Fer un crida als alcaldes europeus a mobilitzar-se àmpliament per tal de 
forçar un canvi de rumb en les polítiques europees, en àmbits que van des de 
l’aprofundiment democràtic, la transparència i el rendiment de comptes a la 
política econòmica i financera, o a la resposta que es dona a les persones que 
volen refugiar-se a les ciutats del continent.

3. Reclamar que la veu de les ciutats i les seves àrees metropolitanes sigui 
tinguda en compte en la presa de decisions de les institucions europees i que se’ls 
doti de major autonomia política i financera per poder desplegar les seves 
polítiques.

4. Proposar l’impuls d’una cimera de grans ciutats europees a fi d’iniciar el debat 
entorn de la refundació del projecte europeu.

La Sra. Alcaldessa anuncia que el grup de la CUP no ha signat la present 
Declaració Institucional, motiu pel qual té dret a fer una intervenció una vegada 
llegit el text.

El Sr. Garganté observa que els “valors fundacionals del somni europeu”, 
aprovats l’any 1951, s’anomenaven en realitat Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea del Carbó i de l’Acer.

S’aprova aquesta declaració institucional que ha estat llegida pel Sr. Collboni 
amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte el de 
Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona.

DI 4. La decisió del Regne Unit d’abandonar la Unió Europea tindrà 
conseqüències sobre les Institucions respecte les quals ha estat fins ara la seva 
seu.

En aquest sentit, l’ Agència Europea del Medicament tindrà que desplaçar-se a 
una nova localitat, i Barcelona haurà de treballar per poder acollir aquesta 
Institució, donat que compta amb una gran experiència en el sector farmacèutic, i 
la majoria de les companyies nacionals estan ubicades a Barcelona, la qual cosa li 
dona un important potencial industrial i tecnològic.

Fins al moment ciutats com ara Estrasburg, Varsòvia, Viena, Lyon, Milán, 
Estocolm, i Madrid s’estan preparant per poder acollir aquesta Agència, i estan 
proposant marcs socials, econòmics i fiscals favorables, i Barcelona haurà de 
competir amb elles.

En aquest sentit, Barcelona té una ubicació privilegiada i capacitat més que 
suficient per potenciar la qualitat i competitivitat del sector farmacèutic, que es 
desenvolupa a la ciutat i l’àrea metropolitana, junt amb les universitats, i els 
hospitals. 

Cal aprofitar les àmplies possibilitats de Barcelona per crear un àrea 
d’excel·lència científica i tecnològica que sigui un referent del sud d’Europa, amb la 
màxima col·laboració entre el sector públic i privat.

És per aquest motiu que Barcelona ha de liderar aquest procés conjuntament 
amb la Generalitat, que ha creat un grup de treball, i el Govern de L’Estat, que té 
la intenció de crear un grup Interministerial per potenciar la competitivitat del país 
dins del sector farmacèutic, i prendre la iniciativa per crear un marc favorable.

Per aquests motius, 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, es presenta 
al Plenari del Consell Municipal la declaració institucional següent:

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda:
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1. Manifestar la importància de que Barcelona pugui ser seu de la Agència 
Europea del Medicament.

2. Demanar al Govern Municipal establir les condicions que afavoreixin que 
Barcelona pugui ser la seu de L’Agència Europea del Medicament.

3. Treballar conjuntament amb la Generalitat, en el marc del Comitè de treball 
que ha creat, les mesures addicionals a aplicar per aconseguir-lo.

4. Demanar al Govern de L’Estat el suport a Barcelona com a destí de L’Agència 
Europea del Medicament i treballar conjuntament per crear les millors condicions 
que facin possible la seva ubicació a la nostra ciutat.

S’aprova aquesta declaració institucional que ha estat llegida pel Sr. Fernández 
Díaz amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte el de 
Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona.

Finalment, la Sra. Alcaldessa tanca la sessió desitjant bones vacances a tothom, 
i aprofita per felicitar el Sr. Puigcorbé que avui fa anys.

No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
quinze hores i vint-i-cinc minuts.
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Acords 
Acords de la sessió de 30 de setembre de 2016.

Aprovació de l’acta de la sessió de 22 de juliol de 2016.

C) Part Decisòria / Executiva

Ratificacions

b) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. Aprovar el Compte General de l’exercici 2015 corresponent a l’Ajuntament, 
als Organismes Autònoms Municipals, a les Entitats Públiques Empresarials i a les 
Societats Mercantils de capital íntegrament municipal.

2. Restar assabentat de l’Informe de la Intervenció General sobre fiscalització a 
posteriori, corresponent a l’exercici 2015.

3. Resoldre les al·legacions presentades a la modificació de l’Ordenança Fiscal 
3.1 Taxes per Serveis generals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell 
Municipal en data 22 de juliol de 2016, en el sentit dels informes que figuren a 
l’expedient. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1, 
taxes per serveis generals. Publicar aquest acord i el text íntegre de la modificació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

4. Modificar, de conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Extraordinària del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de 
Barcelona reunida el dia 12 d’abril de 2016, l’acord de Plenari del Consell Municipal
de data 27 de novembre de 2015 en el sentit d’allà on diu “Aprovar, d’acord amb 
l’article 1 dels Estatuts del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de 
Teatres de Barcelona, l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració 
General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona signat 
el 15 de novembre de 2001, modificat i prorrogat en dates 21 de febrer de 2007 i 
13 de setembre de 2011 per la qual es prorroga la vigència del Consorci del Pla de 
Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona per al període 2016-2020 i 
s’acorda l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Barcelona per import 
màxim de 751.265,15 euros (150.253,03 euros anuals) que es farà amb càrrec a 
l’estat de previsions d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
tot condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada exercici 
pressupostari i a l’efectiva aprovació de les aportacions per les altres 
administracions consorciades” ha de dir “Aprovar, d’acord amb l’article 1 dels 
Estatuts del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de 
Barcelona, l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració General de 
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona signat el 15 de 
novembre de 2001, modificat i prorrogat en dates 21 de febrer de 2007 i 13 de 
setembre de 2011 per la qual es prorroga la vigència del Consorci del Pla de 
Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona per al període 2016-2020, 
establir que les quantitats anuals que s’acordin per la Junta de Govern del Consorci 
del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona i que hagi d’abonar 
l’Ajuntament de Barcelona siguin aprovades i lliurades per l’Institut de Cultura de 
Barcelona.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ

5. 1. Declarar la habilitació com a salons per a la celebració de les sessions del 
Plenari del Consell Municipal a la Casa Consistorial: a) Amb caràcter ordinari, el 
Saló conegut com a Saló de la Reina Regent. b) Per a la celebració de les sessions 
constitutives del Consistori i d’altres d’especial rellevància institucional o social, el 
Saló de Cent. 2. Designar l’espai indicat a l’anterior lletra a) amb el nom de Sala 
del Plenari Carles Pi i Sunyer, per respondre a la singularitat històrica i de 
capitalitat de Barcelona i als principis democràtic, de neutralitat religiosa i de 
catalanitat. Aquesta Sala comptarà amb una representació simbòlica al·lusiva a qui 
fou Alcalde de la ciutat, en consonància amb els valors i principis esmentats; tots 
ells establerts a l’article 75.2 del Reglament Orgànic Municipal. 3. Encarregar als 
Serveis Tècnics Municipals la redacció d’un projecte per a la reforma en profunditat 
de la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer, per tal de corregir les seves mancances 
actuals i dotar-la de la funcionalitat més adequada al compliment de la finalitat a 
què es destina.

6. Ratificar el decret de l’Alcaldessa, de 16 de setembre de 2016, pel qual es 
resol atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que 
figuren en la relació adjunta, en la categoria d’argent per haver prestat serveis 
sense interrupció durant 35 anys, sense cap nota desfavorable en els seus 
expedient personals; produint la concessió de la medalla en la categoria d’argent el 
beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de 
setembre de 1976.

8. Modificar l’acord del Plenari del Consell Municipal de 22 de juliol de 2016 
relatiu al nomenament com a patrons electius a la Fundació Barcelona Zoo, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 17 b) dels seus Estatuts, en el sentit de 
substituir l’Im. Sr. Guillem Espriu Avendaño per la Ima. Sra. Montserrat Sánchez 
Yuste.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

9. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità als solars 
del carrer Princesa, 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa municipal; 
amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; 
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva.

Districte de Sants-Montjuïc

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

11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de millora urbana del barri de La Satalia, en l’àmbit de la 
Modificació del Pla general metropolità de la muntanya de Montjuïc, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe tècnic-jurídic 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 
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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.

Districte de les Corts

12. 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, del 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, 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.

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal de CIU:

1. El Plenari del Consell Municipal insta al Govern de la ciutat a: Crear un grup 
de treball per tal de donar seguiment a les contractacions que està duent a terme 
el govern, tant pel que fa a les 1000 places d’oferta pública com a la contractació 
de personal provinent de remunicipalitzacions, així com dels canvis d’organigrama 
que comportin la creació de noves direccions o departaments.

Del Grup Municipal de C’s:

2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Que des del Govern municipal es 
coordini amb els diferents agents que puguin intervenir per a: - Que des del 
Govern municipal es continuïn realitzant les accions que consten en el Pla de 
Drogues de Barcelona i en el Pacte d’Equipaments a la Ciutat. – Intensificar la 
lluita contra el tràfic de drogues a la via pública. – Facilitar els espais de reflexió, 
participació i coordinació entre professionals dels diferents àmbits sanitari, social, 
educatiu, judicial, de seguretat i de l’oci, per tal de potenciar les intervencions i 
trobar una major coherència. – Assegurar que els educadors dels equips de 
reducció de danys segueixin a la via pública, incloent als voltants dels CAS, per 
atendre les persones que presentin una addicció i al mateix temps prevenir el 
consum de drogues. Augmentar la presència d’aquests en cas necessari. –
Informar i atendre als veïns, veïnes i altres persones o entitats implicades sobre 
els possibles dubtes que puguin tenir sobre els centres d’atenció a les 
drogodependències i explica’ls-hi les funcions i finalitats dels mateixos, tal i com es 
contempla en el Pla de Drogues i s’ha vingut realitzant fins l’actualitat.

Del Grup Municipal d’ERC:

3. El Plenari del Consell Municipal acorda: Realitzar una Ordenança 
complementària al Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona que estableixi 
que: - Els conjunts, edificis, jardins i elements d'una antiguitat igual o major a 80 
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anys estiguin protegits. - Per tal d'obtenir la llicència d'obres en aquests, sigui 
necessari aportar un informe històric i patrimonial del bé, el qual serà 
posteriorment validat pel Servei de Patrimoni mitjançant una inspecció al mateix
que servirà per dirimir si hi existeixen elements i o conjunts patrimonials a 
conservar. - En el cas que es trobin elements a conservar, aquests hauran de 
passar a formar part del Catàleg de Patrimoni de Barcelona i es farà un seguiment 
de l'obra, en canvi si no existeixen elements a conservar la protecció s'aixecarà. -
S'estableixi una suspensió de llicències d'enderroc, mentre no s'aprovi l'Ordenança. 
2. Convocar la comissió mixta de patrimoni per tal d'actualitzar els criteris de 
protecció i conservació, i que aquests s'apliquin a tots els districtes per igual.

Del Grup Municipal del PP:

4. El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar al Govern municipal a presentar 
a la Comissió de Seguiment de la Sagrada Família i al Grup de Treball de la 
Sagrada Família, en el període dels propers 6 mesos, una proposta per debatre 
sobre les següents qüestions, i traslladar-la a la major brevetat possible al Consell 
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona: 1. La urbanització dels entorns de la Basílica 
de la Sagrada Família. 2. Les modificacions de planejament que siguin necessàries, 
en el seu cas, per tal de portar a terme el futur projecte. 3. L'adquisició, si fos 
necessari, del solar del carrer Mallorca 424-432 per al reallotjament dels possibles 
expropiats per la transformació dels entorns de la Basílica de la Sagrada Família. 4. 
La proposta que presentarà el govern municipal haurà d’incorporar els 
plantejaments de major consens social i veïnal, especialment, dels afectats.

F) Declaracions Institucionals

1. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Donar suport al Manifest elaborat 
pels Ajuntaments de l’Hospitalet, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat: 
“Volem que Rodalies es converteixi en un metro regional. Ara Rodalies¡”. 2.- Instar 
la Generalitat de Catalunya a què no s’accepti cap canvi en els horaris de Rodalies 
de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del 
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi 
efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de 
temps, de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten 
negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya. 3.- Instar el 
Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per 
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de 
Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya. 4.-
Instar el Govern de l’Estat a l’execució de les inversions previstes en els diferents 
acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així 
com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de 
coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i 
l’Estat. 5.- Instar el Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats 
del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de 
Rodalies de Catalunya i específicament a: - Transferir anualment a la Generalitat 
de Catalunya els recursos establerts als acords de traspàs, necessaris per a 
finançar l’explotació dels serveis. – Impulsar la formalització del contracte de 
gestió del servei amb l’empresa operadora Renfe. – Formalitzar el conveni per a la 
participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les estacions 
ferroviàries. 6.- Instar el Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i 
estacions) per completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la 
segregació de la xarxa ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui 
assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de 
Catalunya. 7.- Comunicar el present acord al Ministeri de Foment, a les Corts 
Generals, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a 
la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als Ajuntaments 
de Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat, als Ajuntaments de la línia R-4, a 
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l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Províncies.

2. El Plenari del Consell Municipal: 1.- Manifesta i trasllada el seu condol a la 
família i a la Congregació de Religioses de Jesús-Maria. 2.- Reconeix i valora la 
trajectòria de la barcelonina Isabel Solà Matas, religiosa compromesa amb l’ajuda 
als més desfavorits, sent exemple d’integritat moral i solidaritat, tant a Barcelona 
com a Guinea Equatorial o Haití. 3.- Manifesta la voluntat de proposar a aquest 
Consell la distinció més apropiada de la ciutat, a títol pòstum, a Isabel Solà Matas, 
per tota una vida dedicada a ajudar als més desfavorits.

3. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Donem suport a l’Ajuntament 
de Mataró per personar-se com a acusació popular contra el veí de Mataró acusat 
del delicte d’amenaces contra el col·lectiu LGTBI. Segon.- Front a les amenaces 
posteriors a la seva detenció, i la constatació de la reiteració delictiva i el risc que 
dugui a terme noves amenaces o altres delictes més greus, instem a la fiscalia i als 
òrgans judicials competents a adoptar totes les mesures cautelars necessàries per 
evitar-ho, quelcom que la situació de mera llibertat amb càrrecs actual no 
garanteixen. Tercer.- Fem una crida a les veïnes i veïns a ser actives en la 
denúncia d’aquestes actituds que proliferen en les xarxes socials i a què s’informi 
dels mecanismes legals existents per poder fer efectives les denúncies. Quart.-
Reiterem el nostre rebuig i condemna envers la violència verbal, física, psicològica 
o de qualsevol conducta o situació d’homofòbia, bifòbia o transfòbia; i reafirmem el 
compromís assolit al Plenari dels mes de gener per tal que l’Ajuntament es personi 
com a acusació en aquells casos de LGTBIfòbia que es produeixin a la ciutat.

 



5624 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 26 10-10-2016

COMISSIÓ DE GOVERN

Actes
Acta de la sessió del 22 de setembre de 2016, aprovada el 29 de setembre 
del 2016

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 22 de setembre 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, Gerardo Pisarello Prados, Jaume 
Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 
Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes 
Vidal Lago, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón i Daniel Mòdol i Deltell assistits 
pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, 
Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 
Regidores, Josep Ma. Montaner Martorell i Montserrat Ballarín Espuña.

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

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 9,30 
hores.

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 15 de setembre 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 Gerent de l’Institut Municipal d'Informàtica, de 7 de setembre 
de 2016, que inicia, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació 
harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del contracte de serveis 
informàtics pel desenvolupament dels evolutius Sap Ecofin Ajuntament: 
comptabilitat pressupostària i financera; Sap Ecofin Multiempresa: comptabilitat 
pressupostària i financera; Sap Ecofin EPES i SA: Comptabilitat financera; Sap 
Gestió Recursos Humans; Sap Ecofin i Gestió d’expedients del IMI: comptabilitat 
pressupostària i financera i Gestió electrònica dels expedients comptables i els de 
contractació Administrativa, dels sistemes d’informació de la Gerència de 
Presidència i Economia, de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos 
Humans i organització i de l'lMI, per un pressupost de licitació de 728.821,85 euros 
(IVA inclòs) i termini d’execució de 7 mesos.

2. Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d'Informàtica, de 2 de setembre 
de 2016, que adjudica mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Unitronics Comunicaciones, S.A., els 
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serveis informàtics de l’oficina de serveis avançats de seguretat en 
telecomunicacions municipals (OSAT), per un import d'1.559.485,05 euros (IVA 
inclòs). Termini execució 36 mesos.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

3. Resolució adoptada el 17 de juny de 2016, per la Gerent de l’IMEB, actuant 
per delegació de la presidenta de l’Institut de 6 de juny de 2016, que adjudica el 
contracte que té per objecte el servei d’alimentació d’alumnes de les escoles 
bressol per als cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, en el sentit següent: Lot 1 
– Adara Senior Service, SL, per import 1.020.760,49 euros (IVA inclòs), Lot 2 –
Serunion, S.A., per import 1.197.162,05 euros (IVA inclòs), Lot 3 – 7 i Tria, S.A., 
per import d'1.229.281,12 euros (IVA inclòs), Lot 4 – Serunion, S.A. per import 
d'1.056.949,25 euros (IVA inclòs), Lot 5 – Adara Senior Service, SL 1.119.927,30 
euros, Lot 6 – Adara Senior Service, SL 1.016.141,64 euros (IVA inclòs).

4. Resolució, de 7 de juliol de 2016, de la gerent de l’IMEB, actuant per 
delegació de la Presidència de 6 de juny de 2016, que adjudica, de conformitat 
amb la proposta de la Mesa de contractació, el contracte número 16000112, que té 
per objecte el servei de suport educatiu per als infants de les EBM Caspolino, El 
Putxet, Els Patufets de Navas, Enxaneta, L'Oreneta i Petit Univers, per als cursos 
escolars 2016-2017 i 2017-2018, a la Fundació Catalana de l'Esplai, NIF G 
61096368, per un import màxim de 864.969,60 euros (IVA exempt).

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

5. El Conseller Delegat de BIMSA, en data 27 de juliol de 2016, inicia la licitació 
per a la contractació dels serveis de redacció de l'estudi informatiu per a la 
connexió del Trambaix i Trambesòs i redacció del Projecte Executiu de l'alternativa 
escollida per a la implantació d'una xarxa tramviària unificada, amb un pressupost 
de licitació d'1.702.489,40 euros, IVA exclòs.

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

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

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico Castarnado 
(mat. 73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional de tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó, on ocupa el 
lloc de treball de tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi 
d’arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la 
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta qualsevol 
manifestació de la mateixa 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 



5626 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 26 10-10-2016

d’altra normativa aplicable. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Idoia Martin Giró (mat. 
74974) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional de tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Gerència
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 
(80.30.OP.20), i l’activitat privada per compte d'altri com a professora i tutora, a 
temps parcial, del cicle superior de projectes d'edificació al col·legi La Salle de 
Gràcia. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

3. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de 
Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona i aprovar les bases que han de regir aquesta 
convocatòria (I.D. S08014196); 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.

4. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 22 de setembre de 2016.

5. Autoritzar, de conformitat amb l’article 11.d) dels Estatuts del Consorci del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l’aprovació dels preus públics de 
l’esmentat consorci per a l’any 2017 i successius, d’acord amb la proposta que 
s’adjunta.

6. Aprovar l’expedient núm. 3-103/2016 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 82.455,71 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. 16090791; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

7. Aprovar l’expedient núm. 3-105/2016 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 314.599,36 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. 16090891; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

8. Aprovar l’acord d’amistat i cooperació entre les ciutats de París i Barcelona, 
amb la finalitat de treballar conjuntament en els àmbits de governació i 
participació democràtica, habitatge, inclusió social, cultura, innovació, gestió 
pública de l’aigua, memòria històrica i la governació urbana enfront els nous reptes 
europeus.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS

9. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 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 20.2.3) del Plec de clàusules 
administratives particulars, la modificació del contracte número 15002360 que té 
per objecte la gestió del Servei d’Inserció Social a Famílies rom no autòctones amb 
infants a càrrec (SISFA rom), de conformitat amb les motivacions de l’informe 
emès per la Cap del Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic de 5 de 
setembre de 2016, consistent en l’activació d’un programa d’acompanyament per 
al reallotjament de 9 famílies amb infants d’un assentament a pisos socials, per un 
import de 73.345,09 euros, exempt d’IVA, per al període comprès entre l’1 
d’octubre de 2016 i el 31 d’octubre de 2017, que suposa un increment del 9,1235 
% de l’import d’adjudicació del contracte. ampliar l’autorització i disposició de la 
despesa de l’esmentat contracte per un import de 73.345,09 euros, exempt d’IVA, 
a favor de l'Asociación de Servicio Integral, Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb 
NIF núm. G28702504, amb càrrec als Pressupostos i Partida indicades en el 
document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva per un 
import de 3.667,25 euros, i comparegui per formalitzar la modificació del contracte 
a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 
(passeig de Sant Joan núm. 75 9è).

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

10. Aprovar inicialment les Bases Generals del Premi 25 de Novembre- Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones; sotmetre a 
informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat 
amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 48.1 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; tenir per 
aprovades definitivament aquestes bases generals, sempre que no s’hagin 
presentat al·legacions durant el període d’informació pública. Aprovar les bases 
específiques; i convocar l’XI Premi 25 de novembre 2016-Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones, condicionat a l’aprovació definitiva de 
les esmentades Bases Generals. Establir un termini de presentació de sol·licituds a 
iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i fins al 24 de novembre de 2016, autoritzar la despesa de 15.000,00 
euros amb càrrec a la partida 0201-48101-23241, del pressupost de 2015 
prorrogat per a l’exercici 2016, i publicar-les al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona.

11. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 100.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per al servei 
d'orientació jurídica a l'OMAC - SOJ. Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb NIF 
Q0863003J, per al servei d'orientació jurídica a l'Oficina Municipal d'Atenció al 
Ciutadà (OMAC) – Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), 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 100.000,00 euros. 
Facultar l'Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia de Drets de 



5628 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 26 10-10-2016

Ciutadania, Participació i Transparència per a la signatura de l'esmentat conveni. 
Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de març de 
2017, el balanç econòmic, la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels 
fons rebuts de l'any 2016 i, per al segon any 2017 ho presenti en data màxima 31 
de març de 2018. 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 i 
segons està establert al pacte catorzè del conveni esmentat.

12. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de l'Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, amb NIF G63327696, 
per al desenvolupament del projecte Secretaria de la Comissió d'Inclusió Social, 
Democràcia Participativa i Drets Humans. APROVAR el conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales, amb NIF G63327696, per al desenvolupament del projecte Secretaria de 
la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 
import de 30.000,00 euros. Facultar el Quart Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Drets 
de Ciutadania, Participació i Transparència, l'Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la 
signatura de l'esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti, 
en data màxima 31 de març de 2017, el balanç econòmic, la memòria de 
funcionament i justificació dels fons rebuts i d'acord amb allò previst al pacte setè 
de l'esmentat conveni.

13. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 44.862,50 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de l'Asociación Multicultural Nakeramos, amb NIF G64204639, per a 
Interculturalitat Barvaliphe Comunitat Aprenentatge. Atorgar la subvenció a 
l'Asociación Multicultural Nakeramos, amb NIF G64204639, per un import de 
44.862,50 euros, per a Interculturalitat Barvaliphe Comunitat Aprenentatge, 
d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les 
Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la 
no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el 
projecte. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de 
març de 2017, el balanç econòmic, la memòria de funcionament i justificació dels 
fons rebuts del primer any subvencionat i, per al segon any, ho haurà de justificar 
en data màxima 30/09/2017. 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 Gràcia

14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Federació de Colles Sant Medir, amb NIF G58298555, per al Projecte Sant Medir 
2016, 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 els 
regidors del Districte de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi per a la signatura dels 
documents necessaris per a materialitzar aquest conveni; autoritzar i disposar la 
despesa per un import de 34.360,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida/es 
indicats en aquest mateix document; abonar l’esmentada quantitat a l’Entitat 
Federació de Colles Sant Medir, prèvia signatura del present acord per ambdues 
parts; requerir l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a 
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partir del dia següent de la data de finalització de l’activitat subvencionada, 
presenti el balanç econòmic, la memòria econòmica de les activitats realitzades i 
justificació dels fons rebuts.

15. Aprovar inicialment els Plecs de condicions tècniques i el de clàusules 
administratives particulars i annexos que han de regir el contracte número 
16C00023, que té per objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió del camp de futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia, fins 
al 30 de juny de 2020, d'acord amb el que determinen els articles 249.5 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 (TRLMRLC) i 232 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals; i 
sotmetre´l a informació pública durant un termini de 20 dies naturals a partir del 
següent al de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, d'acord 
amb l'assenyalat als esmentats articles; tenir-lo per aprovat definitivament, 
sempre que no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública que 
facin palesa la necessitat d'introduir-hi modificacions o a la suspensió de la 
licitació; iniciar simultàniament els tràmits per a l'adjudicació, mitjançant 
procediment obert, d'acord amb les prescripcions contingudes als articles 157 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 donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

16. Rectificar, en virtut del que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, l’Acord adoptat per la Comissió de Govern el 8 de setembre de 2016, pel 
que s’aprovà l’addenda primera al conveni de col·laboració subscrit entre 
l’Ajuntament, Red Eléctrica de España i Endesa Ingeniería, per a la coordinació del
desenvolupament de la xarxa elèctrica amb les obres de la ciutat, en el sentit que 
l’import corresponent a l’ingrés que accepta l’Ajuntament és de 247.197,57 euros.

17. Rectificar, en virtut del que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, l’Acord adoptat per la Comissió de Govern el 7 d’abril de 2016, pel que 
s’aprovà l’acord de col·laboració per tal d’establir com a centre designat autoritzat, 
a l’efecte de control d’entrada d’animals de companyia per l’aeroport i port de 
Barcelona, al centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona, en el sentit 
que el conveni es subscriu amb el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, i no amb la delegació del govern a Catalunya.

18. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al 
31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona A - Ciutat Vella, 
Eixample i Sants-Montjuïc-, 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 Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ampliar l'autorització i 
disposició de despesa del contracte número 15004715 per un import de 
903.267,43 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
document; disposar-la a favor de Citelum Ibérica SA, NIF A59087361; 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 del Departament d'Administració d'Ecologia Urbana.

19. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al 
31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona B -Les Corts, 



5630 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 26 10-10-2016

Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó-, 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 Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
ampliar l'autorització de la despesa del contracte número 15004716 per un import 
de 941.786,01 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
document; disposar-la a favor de la Sociedad Española de Construcciones 
Eléctricas, S.A., amb núm. de NIF A08001182; 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.

20. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al 
31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona C -Nou Barris, 
Sant Andreu, Sant Martí-, 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 Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ampliar l'autorització de 
despesa del contracte número 15004717 per un import d'1.186.327,09 euros amb 
càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; disposar-la a
favor de Imesapi, SA, NIF A28010478; 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.

Districte d'Horta-Guinardó

21. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica
del sector S.05 "Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri 
del Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; exposar-lo al públic pel 
termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; 
i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Districte de Sant Andreu

22. Declarar la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 30/1992 de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, de la tramitació del Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica del solar, 
situat a la cantonada dels carrers Santander i passeig de la Verneda, promogut per 
Acciona Inmobiliaria,SLU; fonamentada a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 
aquest acord; notificar aquest acord als promotors del Pla; i procedir a l’arxiu de 
les actuacions.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
11.00 hores.
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Acords
Acords de la sessió de 29 de setembre de 2016.

Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de setembre de 2016.

Part Decisòria

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Aprovar les modificacions de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials en 
l’àmbit de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran assignant les denominacions 
i funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. Publicar la present 
resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

2. Adjudicar el contracte núm. 16000873, que té per objecte la concertació de 
l'activitat sanitària de prevenció de riscos laborals i d'altres activitats sanitàries de 
l'Ajuntament de Barcelona i organismes associats, per un import màxim de 
680.842,24 euros, exempt d'IVA i en funció dels preus unitaris ofertats, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient,
a PREMAP Seguridad y Salud, SL, amb NIF B84412683, 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 la despesa corresponent a l'Ajuntament de 
Barcelona per un import de 559.165,06 euros amb càrrec als pressupostos i 
partides indicades a aquest document, tot incorporant-se a l'expedient, pel que fa 
a la resta del pressupost, els documents comptables acreditatius de les 
disposicions efectuades pels òrgans competents que s'incorporen a la present 
licitació. 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.

3. Autoritzar la despesa del contracte número 16004236, que té per objecte 
atendre les despeses derivades de les diferents campanyes de comunicació, en 
virtut de l'acord marc amb núm. de contracte 15003230, per a la fixació de 
condicions per a la contractació dels serveis en assessorament estratègic, 
planificació, mediació en les negociacions, gestió de la contractació d’espais en tots 
els mitjans convencionals i no convencionals, i secundàriament, la ideació i/o la 
creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la implementació d’accions de 
comunicació i de designació de les empreses per a la utilització comuna i 
contractació centralitzada per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms i societats municipals i organismes amb participació 
municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona, i la designació de les 
empreses (proveïdors) amb les quals es podran contractar aquests serveis a 
mesura que apareguin les necessitats, per un import de 3.100.000,00 euros IVA 
inclòs, amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document, 
d'acord amb la proposta de la Direcció de Comunicació, que obra a l'expedient.

4. Aprovar l’encàrrec de gestió al Consorci del Besòs per a dur a terme les 
tasques en el marc dels treballs del Pla Besòs i facultar el Gerent Municipal per a la 
seva signatura. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 100.000,00 euros 
amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a 
favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per a dur a terme les tasques 
en el marc dels treballs del Pla Besòs. Publicar, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
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del Procediment Administratiu Comú, l'esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta 
Municipal.

5. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 29 de setembre de 2016.

6. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions sobre la quota 
líquida de l’IBI, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs 
recursos, aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 21 
de juliol de 2016. Convocar, en règim de concurrència no competitiva, 
l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’IBI corresponent al domicili 
habitual, a aquelles persones amb pocs recursos. Aquesta convocatòria es regirà 
per la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la 
Normativa General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al 
BOPB de 4 de gener de 2011 i per les Bases reguladores publicades al BOPB d’1 
d’agost de 2016. Autoritzar la despesa per un import de 3.500.000,00 euros, amb 
càrrec al pressupost de 2016 i a la partida 0701-48939-23151. Ordenar la 
publicació de la convocatòria mitjançant la inserció del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província.

7. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a empreses 
generadores d’ocupació estable equivalent a una part de la quota de l’IBI, 
aprovades les Bases per acord de la Comissió de Govern en sessió de 28 de juliol 
de 2016. Convocar, en règim de concurrència no competitiva, l’atorgament de 
subvencions per a empreses generadores d’ocupació estable equivalent a una part 
de la quota de l’IBI. Aquesta convocatòria es regirà per la llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa, per la Normativa General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona publicada al BOPB de 4 de gener de 
2011 i per les Bases reguladores publicades al BOPB de 8 d’agost de 2016. 
Autoritzar la despesa per un import de 100.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 
de 2016 i a la partida 0701-47900-43311. Ordenar la publicació de la convocatòria 
mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

8. Adquirir, a títol de compravenda, a l’entitat financera Anida operaciones 
singulares, SA (CIF A28515088) la finca del carrer Carretes núm. 65 (finca 
registral 856/B del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona), en virtut del dret 
de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a 
preu de la compravenda l’import de 347.484,00 euros; lliurar al Patronat Municipal 
de l’Habitatge la quantitat de 347.484,00 euros, amb càrrec a l’obligació 
reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 
7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament 
de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentada finca 
per tal de destinar-la a habitatges de lloguer social; formalitzar la compravenda 
prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la 
Propietat.

9. Extingir de mutu acord, de conformitat amb el que preveu la condició tretzena 
punt h) de les Condicions reguladores, la cessió d’ús atorgada per acord de la 
Comissió de Govern de 21 de novembre de 2012 i formalitzada el 20 de desembre 
del mateix any, a favor de l’Associació Centre d’Acollida Assís respecte de 
l’habitatge baixos D de la finca del carrer Carrasco i Formiguera núm. 1-7, amb la 
finalitat de desenvolupar un projecte d’inclusió social d’allotjament de persones en 
situació de sense llar, atès la necessitat municipal de destinar aquest habitatge al 
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reallotjament d’afectats urbanístics i el trasllat de les activitats de l’esmentada 
Associació a una nova ubicació municipal.

10. Cedir a l’Associació Centre d’Acollida Assís l’ús de l’habitatge baixos de la 
finca del carrer Isaac Albèniz núm. 8, amb la finalitat de desenvolupar un projecte 
d’inclusió social d’allotjament de persones en situació de sense llar, d’acord amb 
les condicions del document annex, que s’aprova; sotmetre l'expedient a 
informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions 
o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i formalitzar la cessió en document 
administratiu.

11. Traspassar, a l’empara del previst als articles 16, e) de la Llei 22/1988, de 
30 de desembre (Carta Municipal de Barcelona) i 49. Primer, 16) del Reglament 
Orgànic Municipal, les funcions d’administració del Consorci el Far al Consorci del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

12. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació Xarxa Economia Solidària, amb NIF G63881031, per a la realització del 
projecte Impuls i articulació de l'economia social i solidària a Barcelona, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 
import de 118.368,63 euros. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 
113.368,63 euros amb càrrec a la partida 48903-43351-0701 i 5.000 euros amb 
càrrec a la partida 48902-92412-0609, a favor de l'Associació Xarxa Economia 
Solidària, amb NIF G63881031, sotmesa a la condició suspensiva de la correcta 
justificació de l’anterior subvenció. declarar la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 
Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti el balanç econòmic i 
la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Facultar el 
Primer Tinent d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni.

13. Aprovar l’encàrrec de gestió per a la contractació de Plans d’Ocupació per a 
venedors/es ambulants no regularitzats a la Societat Privada Municipal Barcelona 
Activa, SAU per a fer les contractacions, donant suport tècnic amb els seus propis 
recursos humans, tècnics i econòmics, en tot allò que sigui necessari per a garantir 
l’execució òptima, el desenvolupament, seguiment i avaluació i en la seva condició 
d’ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona que porta a terme les polítiques 
actives en matèria de formació i ocupació.

14. Aprovar l’expedient núm. 3-055/2016 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 1.200.000,00 euros, 
per atendre despeses de beques menjador, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 16052391; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal.

15. Aprovar l’expedient núm. 3-108/2016 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 16.421.218,02 
euros, per atendre despeses de personal corresponents a la regularització del cost 
derivat del compliment de la sentència 1001/2015 del TSJC a les diferents entitats 
públiques municipals de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
16091691; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

16. Aprovar l’expedient núm. 3-109/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
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de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 2.220.000,00 euros, 
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades a allotjaments 
d’urgència per a persones vulnerables, de conformitat amb la documentació i amb 
la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16091991; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

17. Aprovar l’expedient núm. 3-110/2016 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 28.363,02 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. 16092091; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

18. Aprovar l’expedient núm. 3-111/2016 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 322.521,00 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. 16092191; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

19. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament d’Empresa i Coneixement, per a la formalització de la 
Comissió d’allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de 
millorar l’eficàcia i eficiència de l’acció inspectora de les dues administracions, 
posar en comú criteris tècnics i jurídics d’inspecció i procediments de disciplina a 
l’entorn del control de l’oferta d’allotjament a la ciutat, proveir de fonament jurídic 
i tècnic a la presa de decisions i posicionament en el control i disciplina en la 
defensa de la competència i oferta il·legal d’allotjament en la ciutat de Barcelona, 
en el marc de l’economia col·laborativa i en general la reflexió, el debat i contrast 
d’actuacions i polítiques d’interès mutu, orientades a l’assoliment d’un model 
turístic sostenible per a la ciutat de Barcelona. Facultar el Regidor d’Empresa i 
Turisme, Agustí Colom Cabau, per a la signatura del conveni.

20. Aprovar els següents projectes municipals per al foment del turisme amb la 
finalitat de la promoció turística finançats pel Fons de Foment del Turisme de la 
Generalitat provinent de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) 
per import total d'1.397.934,10 euros: implantació leds de colors a la cascada 1 de 
l’eix Maria Cristina per import total de 28.000 euros; millora ambiental de la plaça 
Reial per import total de 150.000,00 euros; pavimentació i reordenació de 
mobiliari urbà a la vorera del passeig Joan de Borbó entre els carrers Doctor 
Aiguader i el carrer Maquinista per import total de 700.000,00 euros; arranjament 
de voltes a diferents carrers de l’eix del carrer Carders i al Raval Nord per import 
total de 510.000,00 euros; millora de l’accessibilitat al Refugi antiaeri de la plaça 
del Diamant per import total de 9.934,10 euros.

21. Aprovar els següents projectes municipals en matèria de turisme, finançats 
per l’assignació extraordinària del Fons de Foment del Turisme de la Generalitat 
provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET) per import 
total de 778.763,70 euros: adequació de passos de vorera al perímetre del 
Districte de Ciutat Vella per import de 370.000,00 euros; pavimentació i 
reordenació de mobiliari urbà a la vorera de plaça Catalunya, entre el carrer Portal 
de l’Àngel i Les Rambles, per import de 408.763,70 euros.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS

22. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte que té per 
objecte la gestió integral i l’administració de la residència i centre de dia municipal 
Fortpienc, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de 
desembre de 2017, adjudicat el 10 de desembre de 2014 a Instituto de Gestión 
Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, UTE LEY 18/82, de 
26 de Mayo (UTE Fortpient), 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 estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per un 
import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs; autoritzar i disposar, a favor de Instituto 
de Gestión Sanitaria SAU y Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz UTE LEY 
18/82, de 26 de Mayo (UTE Fortpient), amb NIF núm. U66417122, la despesa del 
contracte núm. 14003332 per un import de 3.184.704,93 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec al Pressupostos i Partida indicat en el document comptable; requerir 
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció d’aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte 
a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials 
(passeig de Sant Joan núm. 75 9è).

23. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'Associació Educació i 
Lleure Ubuntu, amb NIF núm. G65902439, per a l’execució del projecte Casal 
Infantil diari Ubuntu, per oferir un espai d’intervenció socioeducatiu integral per 
infants i joves que previngui les situacions de risc social i compensi les desigualtats 
socials, culturals i econòmiques dels infants i els seves famílies, afavoreixi la 
socialització i la integració i els permeti adquirir aprenentatges i competències des 
de la perspectiva de l’atenció socioeducativa, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa 
general reguladora de les subvencions, per un import de 30.000,00 euros. Declarar 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de l'Associació 
Educació i Lleure Ubuntu, amb NIF núm. G65902439, la despesa de 30.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 02.01 231.11 489.03 de l’exercici del 2016, 
equivalent al 48% del cost total del projecte (62.500,00 euros). Requerir l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de 
la finalització de l’activitat realitzada presenti la justificació corresponent. La 
justificació es referirà a activitats efectuades i despeses realitzades entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2016. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, 
regidora de l’Àrea de Drets Socials i Segona Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin.

24. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 35.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
del Consorci d'atenció primària de salut l'Eixample, amb NIF Q0801096I, en 
concepte de manteniment dels espais comuns a l'edifici del carrer Comte Borrell 
305 durant l'any 2016.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

25. Iniciar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la 
gestió del Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades 
(SOAPI), d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i el foment 
de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, a 
partir del dia 1 de gener de 2017 o del dia següent al de la seva formalització, si és
posterior, fins al 31 de desembre de 2018, amb núm. de contracte 16004061, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
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pressupost total de licitació de 808.601,98 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 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, 
amb el següent desglossament: 668.266,10 euros de pressupost net i 140.335,88 
euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%; condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. donar compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

26. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 35.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Rromane Siklyovne (Associació Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor), amb 
NIF G65688780, per al projecte Gitanos amb futur. Atorgar la subvenció a 
Rromane Siklyovne (Associació Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor), amb NIF 
G65688780, per un import de 35.000,00 euros, per al projecte Gitanos amb futur, 
d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les 
Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la 
no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el 
projecte. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, presenti pel primer exercici en 
data màxima 31/03/2017 i pel segon en data màxima 30/09/2017, el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament 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.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

27. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència del contracte que 
té per objecte el manteniment, reparació i operació d’instal·lacions del centre de 
control de trànsit de la ciutat de Barcelona, per un termini de 12 mesos, fins al 30 
de setembre de 2017, atesa la conformitat del contractista, i d’acord amb el que 
estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ampliar l'autorització de despesa 
del contracte núm. 13000823 per un import de 857.285,00 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 d'Etra Bonal, S.A., NIF A08522955; 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.

Districte de Sants-Montjuïc

28. Aprovar inicialment el Projecte de millores a la plaça Joan Pelegrí, al 
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 935.600,41 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; sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents.

29. Aprovar, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, el Projecte modificat de les obres del nou equipament esportiu 
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PAV-3 del carrer Energia 21-35, al barri de la Marina del Port, del Districte de 
Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic 
Jurídic de la societat municipal Bimsa que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 3.540.307,95 euros, el 
21% d’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat 
4.027.989,53 euros, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les obres adjudicades 
va ser 2.809.829,72 euros, IVA inclòs, derivats de la baixa ofertada per 
l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import de les partides del projecte 
modificat de 297.439,03 euros IVA inclòs i les partides de material esportiu, 
grades i seients, mobiliari vestidors, ecoenergies, control de qualitat i millora 
entorns petanca de 433.039,20 euros IVA inclòs, dóna un total de 3.540.307,95 
euros); 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.

Districte de les Corts

30. Aprovar l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la MPGM 
de la Colònia Castells, que modifica les fases d’execució de la MPGM de la Colònia 
Castells i modifica els membres de la Comissió Mixta de seguiment del projecte de 
remodelació de la Colònia Castells, amb la conformitat de la Comissió Mixta de 
seguiment del projecte de remodelació de la Colònia Castells segons acord de 30 
de març de 2016, i d’acord amb l’informe de la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic 
d’11 de juliol de 2016. Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes 
l’Addenda de modificació del protocol de col·laboració de la MPGM de la Colònia 
Castells, de conformitat amb l’article 25.1 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana i 
l’article 26.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la província i al Tauler 
d’edictes municipal.

31. Encarregar a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA 
(BAGURSA), la gestió de l’execució de les Fases I nova i II nova de la Modificació 
del Pla General Metropolità en el sector de reforma interior de la Colònia Castells, 
aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona 
el 20 d’octubre de 2003 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
30 de desembre de 2003, en els termes de l’informe del Departament de Projectes 
de Gestió Urbanística, de 19 de setembre de 2016, obrant a l’expedient i que es 
dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb l’article 155.b del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més 
circulació de la mateixa província i al Tauler d’edictes municipal.
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 3. Sants Montjuïc

Acords de la sessió del 4 d’octubre de 2016

Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 14 de juliol de 2016

PART D’IMPULS I CONTROL:

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCIU:

1. Que es comenci un procés obert als veïns i entitats dels barris de la Marina 
per tal de dur a terme una reforma integral del passeig de la Zona Franca a partir 
de les propostes treballades des de Barcelona Regional.

2. Que el projecte de reforma del passeig de la Zona Franca s’iniciï com a molt 
tard tan bon punt arribi el Metro als barris de la Marina.

3. Que el projecte de reforma del passeig de la Zona Franca inclogui d’acord 
amb el Port de Barcelona, la Generalitat i el Ministeri de Foment canvis en el PGM 
que permetin que el passeig de la Zona Franca pugui arribar en 10, 15 o 20 anys 
fins el mar i el far del Llobregat.

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDERC:

Que el Govern del Districte es comprometi, en un termini previ al 2017, a 
elaborar un esborrany d’implantació del model de Superilles al nostre Districte el 
qual contempli la calendarització prevista en la seva implantació durant el present 
mandat. Així com les prioritats establertes i els criteris rectors que s’han tingut en 
compte per a establir-les. 

Demanem igualment que l’esmentat esborrany contempli les campanyes 
informatives previstes i el tipus d’interlocució que es pensa establir amb els 
diferents actors, ciutadans, associatius i polítics..

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDC’S:

Que el Districte autoritzi anualment la organització d’un esdeveniment ciclista 
esportiu en el barri de Sants, i en el cas que algun any no es pogués celebrar en 
aquest barri, aquell any es traslladi a un altre dels barris del Districte de Sants-
Montjuïc, per la formació i promoció del ciclisme base, organitzat coordinadament 
pel Districte, el Club Ciclista Catalunya-Barcelona i demés entitats que vulguin 
adherir-se.

Aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDCUP:

Que el Grup de Treball de Memòria Històrica de Sants-Montjuïc s’encarregui 
d’elaborar un estudi i una proposta amb l’objectiu de restituir l’esperit original i el 
nom d’Iberona al recinte de Montjuïc avui anomenat “Poble Espanyol”

No aprovar la proposició/declaració de grup presentada per GMDPPC:
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Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de 
Barcelona instar al Departament de Salut de la Generalitat la reobertura del Centre 
d’Atenció Primària de Carreras Candi, a l’àrea de Sants-Badal, i a que es garanteixi 
per part del Departament la continuïtat d’aquest CAP fins que estigui construït i 
posat en funcionament el nou del carrer Roger.

Declaracions institucionals

De suport a la festa de la trepitjada de raïm del barri de Plus Ultra
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Districte 10. Sant Martí

Acords de la sessió extraordinària de 5 d’octubre de 2016

Ordre del dia

ÚNIC. Proposta de nomenament de president o presidenta del Consell de 
Districte de Sant Martí, de conformitat amb allò disposat a l’art. 22-1 de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona, i núm. 12.1 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes.

S’acorda proposar el nomenament de l’Ilm. Sr. Raimond Blasi i Navarro, com a 
President del Consell de Districte de Sant Martí.

Acords de la sessió del 5 d’octubre de 2016

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 6 de juliol 
de 2016.

B) Part informativa:

Despatx d’ofici: 

Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de 
juliol a setembre de 2016.

El Consell Plenari resta assabentat.

Cartipàs: 

Decret de l’Alcaldessa de 21 de juliol de 2016, de nomenament del conseller 
Javier Heredero Esteban.

Decret de l’Alcaldessa de 6 de setembre de 2016, de nomenament del conseller 
Jordi Marzo Fitó.

Decret del regidor del Districte de Sant Martí de 1 d’agost de 2016, pel que es 
modifica el decret de de 10 de setembre de 2015, en el sentit de canviar el règim 
de dedicació d’una consellera.

Decret del regidor del Districte de Sant Martí de 14 de setembre de 2016, pel 
que s’estableix el règim de dedicació de dos nous consellers.

Decret del Regidor del districte de Sant Martí de data 14 de setembre de 2016, 
de modificació de la determinació de les àrees de govern i designació de consellers 
i conselleres responsables.

Decret del Regidor del districte de Sant Martí de data 21 de setembre de 2016, 
de modificació de la designació de consellers de barri.

Decret del Regidor del districte de Sant Martí de data 21 de setembre de 2016, 
de modificació i nomenament d’un nou membre de la Comissió de Govern, i 
delegació de presidència de Comissions Consultives.
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Modificació de Cartipàs, relativa a canvis que afecten als consellers del GMDC’S i 
GMDBComú en diferents òrgans de govern i participació.

El Consell Plenari resta assabentat.

Informe Regidor

El Consell Plenari resta assabentat.

Informes del Govern

Accés segur a les escoles

El Consell Plenari resta assabentat.

Plans d’ocupació al districte de Sant Martí

El Consell Plenari resta assabentat.

C) Part decisòria/executiva :

a) Propostes d’acord: 

1. Informar el Pla Especial Urbanístic per a la implantació de locals comercials 
inferiors a 2500 m2 de superfície de venda al centre comercial de Diagonal Mar, 
promogut per NW DIAGONAL DM1 SL.

S’informa desfavorablement, amb el vot en contra de GMDBComú, GMDPSC, 
GMDCIU, GMDERC i GMDCUP, i l’abstenció del GMDPPC i GMDC’S.

2. Informar la proposta d’assignar la denominació de Jardins d’Ana Figuera, a
l’espai de jardí situat entre els carrers d’Andrade, Agricultura, Treball i de Jordi 
Rubió i Balaguer, i elevar-la a la Ponència del Nomenclàtor per la seva aprovació.

S’aprova per unanimitat.

3. Informar la proposta d’assignar la denominació Antoni Gutiérrez Díaz, polític 
de PSUC (aprovada el 8-4-2008) a l’espigó de La Mar Bella, del Districte de Sant 
Martí.

S’aprova amb el vot a favor de GMDBComú, GMDPSC i GMDCUP, i l’abstenció del 
GMDCIU, GMDERC, GMDPPC i GMDC’S.

D) Part d’impuls i control.

a)Proposicions / declaracions de grup

Presentada pel GMDCIU:

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Constatar que la implantació de la superilla del Poblenou per part del govern de 
la ciutat ha estat un error tant pel que fa al seu plantejament, com a la seva 
execució i, en conseqüència, demanar al govern que rectifiqui, retiri les actuacions 
executades i, sense renunciar al projecte de les superilles, l’executi tal i com 
estava previst: amb planificació, amb consens amb els veïns i afectats de la zona i, 
sobretot, amb processos de participació previs i reals.
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Es rebutja, amb el vot a favor del GMDPPC, GMDC’S i GMDCIU, i el vot en contra 
de GMDBComú, GMDPSC, GMDERC i GMDCUP.

Presentada pel GMDERC:

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Instar al govern del Districte a que, abans de finalitzar l’any, es programin i 
duguin a terme les accions suficients i necessàries per tal de donar compliment al 
Pla Especial d’Usos Especial del Port Olímpic vigent. Així com a la creació i 
convocatòria de la comissió de seguiment aprovada pel Consell Plenari de Sant 
Martí, el passat 6 de març del 2014, amb l’esperit que fou proposada.

S’aprova per unanimitat.

Presentada pel GMDC’s

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Instar al Govern Municipal que es consolidi el Pla comunitari del Besòs-Maresme 
i que es creï el de la Verneda la Pau, facilitant i formant als responsables incloent 
en ambdós casos coeducació, educació de persones adultes, educació inclusiva, 
formació del professorat, integració, interculturalitat, mediació, migracions, 
polítiques educatives.

S’aprova per unanimitat.

Presentada pel GMDPP:

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Instar al Ayuntamiento de Barcelona a que la Generalitat de Catalunya cumpla 
sus obligaciones sociales en el contrato programa 2016-2019 muy por debajo de 
las necesidades sociales de Barcelona y de lo que marca la propia ley.

Es retira

Presentada pel GMDCUP

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Que el govern comenci l’actualització i millora de Pla d’Equipaments Públics del 
Districte de Sant Martí, aprofundint en criteris de gestió pública i control social amb 
sistemes d’avaluació participatius.

S’aprova, amb el vot a favor del GMDBComú, GMDPSC, GMDERC i GMDCUP, el 
vot en contra del GMDPPC, i l’abstenció del GMDC’S i GMDCIU, el següent text 
transaccionat:

Que el govern comenci la revisió dels plans d’Equipaments Públics dels barris del 
Districte de Sant Martí vigents, i faci de nous als barris on no hi hagin, aprofundint 
en criteris de gestió pública i control social amb sistemes d’avaluació participatius.

a) Proposicions amb contingut de declaració institucional:

En la Junta de Portaveus extraordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2016, i 
en no haver obtingut el recolzament necessari, el GMDPPC retira la seva Declaració 
Institucional sobre la festa major del Poblenou, i la reconverteix en proposició / 
declaració de grup amb contingut de declaració institucional:
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El Consell de Districte acorda:
1. Fer un reconeixement explícit a la tasca desenvolupada pel Consell del 

Districte de Sant Martí, conformat pels seus consellers, regidors adscrits, Regidor i 
President, i demanar que aquest reconeixement també es puguir visualitzar als 
actes organitzats pel Districte de Sant Martí.

2. Instar al Govern Municipal de l’Ajuntament de Districte de Sant Martí a 
establir un protocol que garanteixi la presència institucional i política de tot el 
Districte als actes promocionats des de l’Ajuntament, tant festes majors com altres 
actes finançats o subvencionats des de l’Administració Municipal.

3. Fer arribar aquest acord adoptat a l’Alcaldessa de Barcelona, la Síndica de 
Greuges de Barcelona i al Consell de Ciutat i entitats veïnals. Que garanteixi la 
pluralitat y representació de tots els grups. 

4. Demanar a les associacions de veïns i altres organitzadors de festes populars 
que tinguin en compte la pluralitat social i ideològica que representen els diferents 
grups polítics del Consell Municipal de Districte de Sant Martí.

S’aprova, amb el vot a favor del GMDPPC, GMDC’S, GMDERC i GMDCIU, i el vot 
en contra del GMDBComú, GMDPSC i GMDCUP.

b) Precs

Presentat pel GMDCIU

Que es presenti un estudi per a la reforma de l’entorn del Carrer Cantàbria per
fomentar la competitivitat comercial així com per a garantir la mobilitat i 
l’aparcament dels veïns i veïnes.

S’accepta.

Presentat pel GMDERC

Que el govern del districte de Sant Martí convoqui en un període no superior a 
dos mesos els òrgans establerts al Cartipàs que no han estats convocats un any 
desprès de la seva aprovació com són per exemple:

• Consell de Joventut del Districte de Sant Martí
• Consell de Memòria Històrica i Cultura del Districte de Sant Martí
• Comissió de Treball Consell d’Economia Social i Comerç del Districte de Sant 

Martí
• Taula de seguretat del Districte de Sant Martí

S’accepta, amb el següent text transaccionat:

Que el govern del districte de Sant Martí convoqui abans de finalitzar l’any els 
òrgans establerts al Cartipàs que no han estats convocats un any desprès de la 
seva aprovació com són per exemple:

• Consell de Joventut del Districte de Sant Martí
• Consell de Memòria Històrica i Cultura del Districte de Sant Martí
• Comissió de Treball Consell d’Economia Social i Comerç del Districte de Sant 

Martí
• Taula de seguretat del Districte de Sant Martí

Presentat pel GMDC’S

Que el govern municipal del districte estudiï la possibilitat que a curt termini i 
comunicant-se per escrit de posar un monòlit en el qual expliqui la història del 
perquè la Plaça de la Palmera té aquest nomenclàtor, la història de la xemeneia i el 
significat i autor de l'escultura que creua tota la Plaça.
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S’accepta.

Presentat pel GMDPP

Que el ayuntamiento del distrito traslade a los órganos competentes de la 
Administración Municipal así como entidades y organismos decisorios y 
participantes la petición de otorgar el nombre de una calle o plaza en Barcelona y 
con preferencia en el distrito de Sant Martí, a la Monja Isabel Solá, por su méritos 
humanitarios de entrega a los demás, como misionera. 

Es retira.

Presentat pel GMDCUP

Que el govern faci per ampliar i millorar el servei i la xarxa de punts verds fixes i 
mòbils i aules ambientals ubicats al Districte de Sant Martí, en especial en aquells 
barris que no tenen punt verd fixe.

S’accepta.

Presentat pel GMDCUP

Instar al govern a que despengi el dia 12 d’octubre la bandera de l’Estat 
espanyol del balcó de la Seu del Districte de Sant Martí com a mostra de solidaritat 
amb tots el pobles de l’Amèrica Llatina i la commemoració del “Dia de la 
Resistència Indígena”.

Es rebutja.

c) Preguntes

Presentada pel GMDCIU

Què ha passat amb la festa major del Poblenou?

La resposta constarà en acta.

Presentada pel GMDERC

En quin punt es troba l’adquisició d’ambdós edificis, l’església de Sant Bernat 
Calbó i l’escola Pere Calafell i, en tal cas, si s’ha decidit ja el futur ús o s’obrirà 
procés de participació per a consensuar amb els veïns i veïnes l’ús d’aquests 
espais?

La resposta constarà en acta.

Presentada pel GMDC’S

¿Cómo el equipo de gobierno piensa hacer la valoración del éxito o el fracaso de 
la actuación llevada a cabo durante el mes de setiembre en las calles Almogàvers, 
Sancho de Ávila, Roc Boronat, Ciutat de Granada, Llacuna,Tánger,Pallars y 
Badajoz?

La resposta constarà en acta.

Presentada pel GMDPPC

¿Cuáles son las causas por las que el Gobierno Municipal no ha sometido el 
proyecto de la superilla de Sant Martí a información pública, sin tener en cuenta la 
opinión del resto de los grupos municipales, vecinos y comercios?
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La resposta constarà en acta.

d) Seguiment de les proposicions i declaracions de grup:

Presentat pel GMDCIU

Que s’informi al Consell Plenari de l’estat de compliment del prec acceptat en el 
Consell de Districte de 1 de desembre del 2015, amb el següent contingut:

Que el Districte de Sant Martí habiliti una sala d’estudi nocturna a l’actual 
biblioteca de Sant Martí de Provençals i ho prengui en consideració per la futura 
Biblioteca Gabriel García Márquez, fent una aposta per la formació i garantint 
d’aquesta manera una equitat en l’accés a equipaments per l’estudi als joves del 
districte.

La resposta constarà en acta.

Presentat pel GMDERC

Que s’informi al Consell Plenari de l’estat de compliment del prec acceptat en el 
Consell de Districte 6 de juliol de 2016, amb el següent contingut: 

Que el govern del districte de Sant Martí ampliï la campanya institucional 
“Barcelona antimasclista” per fer-la arribar a les festes majors del districte, 
incorporant-hi la lluita contra la LGTBIfòbia.

La resposta constarà en acta.

Presentat pel GMDC’S

Que s’informi al Consell Plenari de l’estat de compliment de la 
proposició/declaració de grup, aprovada pel Consell de Districte de 4 de maig de 
2016, amb el següent contingut:

Que con el fin de dar solución a los problemas de retenciones de circulación 
incontroladas, de emisiones acústicas muy desagradables, de los cláxones de los 
vehículos, que hacen la convivencia imposible, en la confluencia de las calles de 
Selva de Mar – Paseo García Faria, así como los problemas de contaminación, se 
realicen los siguientes acuerdos: que en este tramo concreto sea de especial 
atención para la Guardia Urbana cada día, de lunes a a viernes de 7:30 a 9:30 
horas; controlar a los camiones que se salten el control de las Rondas; controlar 
que los vehículos no hagan uso de los cláxones, e instar la colocación de una señal 
de tráfico indicando que no se pueden usar los sonidos acústicos, y controlar el 
respeto a dicha señal.

La resposta constarà en acta.

Presentat pel GMDCUP

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup amb 
contingut de declaració institucional, que el Consell Plenari del Districte va aprovar 
en la seva sessió del dia 4 de Maig de 2016 amb el següent contingut, i es faciliti 
còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte:

Primer. Elaborar programes d'apoderament, especialment dirigits a les dones 
grans, perquè ells i elles mateixes puguin ser part activa d’aquests programes; 

Segon. Garantir des dels ajuntaments que les polítiques municipals proporcionen 
unes condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin de 
autonomia, així com gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. 
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Tercer. Dur a terme estudis i seguiments continuats de les condicions 
econòmiques i socials en què es troben les persones grans i pensionistes més 
desafavorits. 

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 agents de construcció social. 

Sisè. Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. 

La resposta constarà en acta.

E) Declaracions institucionals: 

Sobre el dret a l’avortament. 

Es retira.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

Modificacions de crèdit Pressupost 2015 prorrogat

TRANSFERÈNCIES

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-095/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

606 D/22109/92011 MC7(0) Altre material de consum 0 11.600,00

606 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 11.600,00 0

104 D/22719/92015 MC7(0) Altres contractes de serveis 0 18.000,00

701 D/22703/92321 MC8(0) Treballs tècnics 18.000,00 0

610 D/22712/15341 MC7(0) Manteniment vies públiques 0 3.196,48

502 D/22610/16511 MC8(0) Compra serveis 3.196,48 0

610 D/49999/29999 MC7(0) Ajust pròrroga cap.4 0 2.021,80

701 D/22610/23291 MC8(0) Despeses compra serveis 2.021,80 0

610 D/49999/29999 MC7(0) Ajust pròrroga cap.4 0 139.450,00

610 D/22610/23261 MC8(0) Despeses compra serveis 139.450,00 0

104 D/22699/92017 MC7(0) Altres despeses diverses 0 37.500,00

104 D/48903/92011 MC8(0)
Convenis amb instit.sense 
afany lucre 37.500,00 0

703 D/44420/13312 MC7(0) Altres serveis BSM 0 408.799,90

602 D/22712/15344 MC8(0) Manteniment vies públiques 408.799,90 0

TOTAL 620.568,18 620.568,18

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-096/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

607 D/48999/23222 MC7(0) Subvenció gestió de serveis 0 139.855,81

607 D/22610/23222 MC8(0) Despesa serveis. Gestió 
equipaments juvenils

139.855,81 0

201 D/22703/23211 MC7(0) Treballs tècnics 0 13.581,94

607 D/22610/23231 MC8(0) Despeses serveis. Promoció 
gent gran

13.581,94 0

610 D/46703/32612 MC7(0) Consorci d'Educació de 
Barcelona

0 63.359,86
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

201 D/46703/32411 MC8(0) Consorci d'Educació de 
Barcelona

63.359,86 0

610 D/46703/32612 MC7(0) Consorci d'Educació de 
Barcelona

0 13.698,25

201 D/46703/32611 MC8(0) Consorci d'Educació de 
Barcelona

13.698,25 0

801 D/48901/23182 MC7(0) Subvencions accions 
comunitàries

0 13.824,00

603 D/22610/23021 MC8(0) Despeses serveis . Persones-
territori

13.824,00 0

607 D/44320/92011 MC7(0) PMH. Administració general 0 105.000,00

607 D/21200/93314 MC8(0) Mantenim.edificis i altres 
construccions

105.000,00 0

TOTAL 349.319,86 349.319,86

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-097/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

201 D/48939/23151 MC7(0)
Subv.persones amb pocs 
recursos 0 3.500.000,00

701 D/48939/23151 MC8(0)
Subv.persones amb pocs 
recursos 3.500.000,00 0

TOTAL 3.500.000,00 3.500.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-098/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

201 D/51000/23911 MC7(0) Fons de contingència social 0 5.253.000,00

201 D/48003/23133 MC8(0) Ajuts per allotjaments. Gent 
gran

4.477.000,00 0

201 D/48001/23213 MC8(0) Ajuts a famílies. Prom.Infància 626.000,00 0

801 D/44300/23213 MC8(0) IM de Cultura. Prom. Infància 150.000,00 0

TOTAL 5.253.000,00 5.253.000,00
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-099/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

703 D/22611/92011 MC7(0)
Altres despeses, 
indemnitzacions i sentències 0 411.297,30

607 D/22611/92011 MC8(0)
Altres despeses, 
indemnitzacions i sentències 411.297,30 0

TOTAL 411.297,30 411.297,30

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 15 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-102/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

502 D/29999/19999 MC7(0) Ajust pròrroga capítol 2 0 700.000,00

501 D/48902/15011 MC8(0)
Altres subvencions a 
instit.sense afany lucre 200.413,34 0

501 D/46722/15011 MC8(0) Consorci del Besós 206.886,66 0

502 D/44453/16011 MC8(0) Barcelona Cicle de l'Aigua 292.700,00 0

TOTAL 700.000,00 700.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-103/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

401 D/22706/13211 MC7(0) Estudis 0 30.381,00

401 D/16202/13211 MC8(0) Transport del personal 30.381,00 0

606 D/22699/15344 MC7(0) Altres despeses diverses 0 14.074,71

401 D/15100/13212 MC8(0) Gratificacions 14.074,71 0

201 D/22731/23031 MC7(0) Contractes d'acció social 0 38.000,00

TOTAL 82.455,71 82.455,71
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-105/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

602 D/61116/15344 MC8(0)
PMI Eixample. Manteniment 
via pública 239.599,36 0

610 D/61116/15344 MC8(0)
PMI Sant Martí. Manteniment 
via pública 75.000,00 0

703 D/22708/16231 MC7(0)
Serveis de recaptació. 
Tractament de residus 0 314.599,36

TOTAL 314.599,36 314.599,36

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-055/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

703 D/50000/39999 MC7(0)
Fons de contingència L.O. 
2/2012 0 1.200.000,00

201 D/46703/32611 MC8(0)
Consorci Educació de 
barcelona. Ajuts menjador 1.200.000,00 0

TOTAL 1.200.000,00 1.200.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-108/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

703 D/15400/92921 MC7(0)
Contingències. Regul.cost 
Sentència 1001/2015 0 607.406,88

703 D/44320/15211 MC8(0)
Patronat Mpal.Habitatge. Cost 
Sentència 1001/2015 607.406,88 0

703 D/15400/92921 MC7(0)
Contingències. Regul.cost 
Sentència 1001/2015 0 10.203.157,94

201 D/46715/31112 MC8(0)
Agència Salut Pública. Cost 
Sentència 1001/2015 1.950.378,07 0

201 D/41020/32011 MC8(0)
Institut Mpal.Educació.Cost 
Sentència 1001/2015 5.549.119,21 0

201 D/46703/32011 MC8(0)
Consorci Educació BCN.Cost 
Sentència 1001/2015 2.703.660,66 0

703 D/15400/92921 MC7(0)
Contingències. Regul.cost 
Sentència 1001/2015 0 77.966,95

502 D/46735/17941 MC8(0)
Agència Local Energia . Cost 
Sentència 1001/2015 77.966,95 0

703 D/15400/92921 MC7(0)
Contingències. Regul.cost 
Sentència 1001/2015 0 5.532.686,25
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

801 D/44300/33011 MC8(0)
ICUB. Cost Sentència 
1001/2015 3.294.373,06 0

801 D/46749/33211 MC8(0)
Consorci Biblioteques BCN.Cost 
Sentència1001/2015 2.146.871,23 0

801 D/44300/33311 MC8(0)
ICUB(Consorci Ciències 
Naturals).Cost Sent.1001/15 60.000,00 0

801 D/48509/33311 MC8(0)
Fundació M.Picasso. Cost 
Sentència 1001/2015 16.615,86 0

801 D/46753/33311 MC8(0)
Consorci Mercat de les 
Flors.Cost sent.1001/2015 14.826,10 0

TOTAL 16.421.218,02 16.421.218,02

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-109/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

201 D/51000/23911 MC7(0) Fons de contingència social 0 2.220.000,00

201 D/48003/23142 MC8(0)
Ajuts per allojaments.Persones 
sense sostre 1.600.000,00 0

201 D/48003/23161 MC8(0)
Ajuts per allojaments.Acollida 
immigrants 320.000,00 0

201 D/48003/23171 MC8(0)
Ajuts per allojaments.At.dona 
victima viol. 300.000,00 0

TOTAL 2.220.000,00 2.220.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-110/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

610 D/22610/15343 MC7(0) Serveis 0 2.674,20

401 D/15100/13212 MC8(0) Gratificacions 2.674,20 0

601 D/48903/23281 MC7(0)
Convenis amb instit.sense
afany lucre 0 25.688,82

201 D/48903/23111 MC8(0)
Convenis amb instit.sense 
afany lucre. Infància 25.688,82 0

TOTAL 28.363,02 28.363,02
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016
Expedient núm. 3-111/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

602 D/22608/23231 MC7(0) Despeses compra materials 0 158.657,80

607 D/48999/23222 MC7(0) Subvencions gestió serveis 0 148.335,00

607 D/48999/23232 MC7(0) Subvencions gestió serveis 0 13.028,20

201 D/22703/23164 MC8(0)
Treballs tècnics. Atenció 
refugiats 65.000,00 0

201 D/48903/23164 MC8(0)
Convenis amb instit.sense 
afany lucre.At.refugiats 255.021,00 0

609 D/22001/92011 MC7(0)
Premsa, revistes, llibres i 
altres 0 2.500,00

101 D/22109/92012 MC8(0) Altre material de consum 2.500,00 0

TOTAL 322.521,00 322.521,00

La Comissió de Govern, en sessió del dia 29-09-2016, adoptà el següent acord:

Aprovar l’encàrrec de gestió al Consorci del Besòs per a dur a terme les tasques 
en el marc dels treballs del Pla Besòs i facultar el gerent Municipal per a la seva 
signatura. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 100.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/s i partida/s indicats en aquest mateix document, a favor 
del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A, per a dur a terme les tasques en el 
marc dels treballs del Pla Besòs. 

Publicar d’acord amb l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l’esmentat encàrrec de gestió a la Gaseta Municipal.
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CARTIPÀS

Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 
l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Resol,

Cessar amb efectes 30 de setembre de 2016, com a personal d’alta direcció, el 
senyor Antoni RODRIGUEZ SIVERA (mat. 45574), en el càrrec de Gerent de 
l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri.

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2836/2016)

***

Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 de abril 
de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’art. 304 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Resol,

Cessar amb efectes 11 de setembre de 2016, com a personal eventual, el 
senyor Alexandre MIQUEL HOMET (mat. 26894), 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 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya.

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona,29 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2839/2016)

***

Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 de abril 
de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’art. 304 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Resol,

Cessar amb efectes 31 de juliol de 2016, com a personal eventual, el senyor 
Alcides Javier PEREIRA FALCON (mat. 74541), en el lloc de treball de Suport 1, 
codi 90.10.PO.10, de la família Serveis de Suport Polític, adscrit al Grup Polític 
Municipal Ciudadanos/Ciutadans.
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Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2841/2016)

***

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 
servei de les entitats locals de Catalunya i amb el que es disposa a 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, i l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,

Resol,

Cessar amb efectes 30 de setembre de 2016, com a personal eventual, la 
senyora Estefania GUILARTE GARCIA (mat. 74136), 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 Municipal Socialista.

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2843/2016)

***
Decret

Antecedents:

Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 
municipals aprovada per la Comissió de Govern de data 26 de maig de 2016, que 
contempla els llocs d’alta direcció que poden ser proveïts per titulars que no 
tinguin la condició de funcionari.

Segon. Vist que la formació i trajectòria professional de la persona proposada 
per a aquest nomenament s’adequa a allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta 
Municipal.

Fonaments jurídics:

Primer. L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
municipal de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura organitzativa 
municipal, permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les 
característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la condició de funcionari. 
En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris 
de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada.

Segon. L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta estableix que correspon a 
l’alcalde o alcaldessa, el nomenament de personal municipal.

Tercer. L'article 85 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de règim local, 
estipula que el titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms 
locals i de les entitats públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o 
laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats 
superiors en ambdós casos i amb més de cinc anys d'exercici professional en el 
segon.
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Resolc,

Nomenar la senyora Maria Teresa RIBAS ALGUERO, personal d’alta direcció, en 
el càrrec de gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, amb efectes del 
1 d’octubre de 2016. Mentre no es desenvolupi la regulació del personal d’alta 
direcció de l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona, pel que fa al 
cessament regeixen les mateixes determinacions que per al personal eventual de 
confiança.

Assignar-li el lloc de treball gerència subgrup de classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació.

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona, Barcelona, 29 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2837/2016)

***

Decret

Fonaments jurídics:

L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona estableix que forma part del personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial.

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal.

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 personal 
eventual serà lliure.

L’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde.

L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
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 
personal eventual per l’any 2016 era de 112 places.

L’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació.

Atès que en aquests moments hi ha places vacants a la plantilla màxima de 
personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona
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Resolc,

Nomenar personal eventual el senyor Bernat GIMENO POLLS 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, adscrit al Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb efectes del dia 12 de setembre de 2016, amb el règim de plena 
dedicació.

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2838/2016)

***

Decret

Fonaments jurídics:

L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona estableix que forma part del personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial.

L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 
eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal.

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 personal 
eventual serà lliure.

L’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regula que el nomenament 
del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde.

L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
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 
personal eventual per l’any 2016 era de 112 places.

L’article 14 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació.

Atès que en aquests moments hi ha places vacants a la plantilla màxima de 
personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona

Resolc,
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Nomenar personal eventual el senyor Alcides Javier PEREIRA FALCON 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, adscrit Grup Polític Municipal Ciudadanos/Ciutadans,
amb efectes del dia 1 d’agost de 2016, amb el règim de plena dedicació.

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.

Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri.

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2840/2016)

***

Decret. L’alcaldessa, de conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de 
Barcelona, 

Resol,

Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 
l’error material del decret de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2016, referent al 
nomenament del senyor Albert Dalmau Miranda, en el sentit que on deia “Nomenar 
personal eventual en el lloc de treball de Cap Departament 1, de la Família Serveis 
de Suport Polític, codi 40.10.PO.10, amb nivell de destinació 26“ havia de dir 
“Nomenar personal eventual en el lloc de treball de Director/a 2, de la Família 
Serveis de Suport Polític, codi 20.20.PO.10, amb nivell de destinació 28, amb 
efectes 30 de maig 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.

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref.2842/2016)

* * *

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb l’establert a l’article 7 dels Estatuts de 
l’Institut Barcelona Esports, 

Disposo:

Designar la Sra. Marta Clari Padrós membre del Consell Rector de l’Institut 
Barcelona Esports, en substitució del Sr. Miquel Angel Essomba Gelabert.

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2819/2016)

***

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona,

Disposo:
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Designar el Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert representant de l’Ajuntament de 
Barcelona a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.

Barcelona, 29 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2825/2016)

***

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 66 de la Carta 
Municipal de Barcelona, 

Disposo:

Designar membres de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, les 
persones següents:

Membres titulars:

-Sra. Sonia Cobos Lucas, en substitució de la Sra. Natàlia Amorós Bosch 
-Sra. Montse Hosta Privat, en substitució del Sr. Roger Clot Duñach

Membres suplents:

-Sr. Roger Clot Duñach, en substitució del Sr. Ricard Fayos Molet
-Sra. Marta Perelló Riera, en substitució de la Sra. Àurea Gallen Diaz

Barcelona 29 de setembre de 2016, l’alcaldessa Ada Colau Ballano.
(Ref. 2828/2016)

***

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 estableix l’article 7 dels 
Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona,

Disposo:

Designar la Sra. Mireia Gimenez i Pérez membre del Consell Rector de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, en representació de les organitzacions 
sindicals, i en substitució del Sr. Xavier Agudo i Bataller.

Barcelona 29 de setembre de 2016, L’alcaldessa Ada Colau Ballano.
(Ref. 2829/2016)

***

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13.1 de 
la Carta Municipal de Barcelona,

Disposo:

Actualitzar la composició del Consell Municipal de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament que quedarà format pels/per les següents membres:

President:
Im Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer tinent d’Alcaldia

Vicepresident/a:
Escollit pel Consell
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Representants dels Grups polítics Municipals :
Ima Sra. Carmen Andrés Añón (PSC)
Im. Sr. Marilén Barceló Verea (C’s)
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés (ERC)
Ima Sra. Ángeles Esteller Ruedas (PP)
Im. Sr. Josep Garganté Closa (CUP)
Im. Sr. Jordi Martí i Galbis (CiU)
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño (Barcelona en Comú)

Director de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional
Sr. David Llistar Bosch

Director de Diplomàcia de Ciutats
Sr. Felip Roca Blasco

Tècnics/es Municipals
Sr. Genís Arnàs Páez, Institut Municipal de Mercats
Sr. Lluís Basteiro Bertoli, Regidoria d’Aigua i Energia
Sra. Aida Guillen Lanzarote, Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 

d’Immigració
Sr. Toni Pujol Vidal, Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat
Sra. Pilar Solanes Salse, Departament de Salut
Sr. Lluís Vallvé Cordomí, Consorci d’Educació de Barcelona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Sra. Meritxell Budó Pla 

Associació Consell de Cent
Sra. Maravillas Rojo Torrecilla

Experts/es 
Sra. Núria Camps Vidal
Sr. Xavier Martí González
Sr. Alejandro Pozo
Sr. Josep M. Puig Rovira

Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament

Sra. Miriam Acebillo Baqué
Sr. Tono Albareda Tiana
Sra. Alba Cuevas Barba
Sr. Enric Gornés Cardona
Sra. Rita Huybens 

Consells de Cooperació dels Districtes
Sr. Jesús Auñón Palomar, Districte Sarrià-Sant Gervasi
Sra. Gemma Blasco Callao, Districte d’Horta-Guinardó
Sr. Joaquim Carreras Pérez, Districte de Sant Andreu

Sindicats
Sr. Daniel García Tenorio, Unió General dels Treballadors (UGT)
Sra. Ascensión Romero Cabello, Fundació Pau i Solidaritat de Comissions 

Obreres de Catalunya (CCOO)

Fundacions universitàries
Sr. Xavier López Arnabat, Fundació Solidaritat UB
Sra. Eva Vidal López, Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
Sra. Gemma Xarles Jubany, Àrea de Cooperació Universitària per al 

Desenvolupament de la UOC
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Col·legis professionals
Sra. Alícia Oliver Rojo, Col·legi de Periodistes de Catalunya
Representació compartida pel Sr. Josep Guiu Badia i la Sra. Gemma Solanas 

Romero del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Consell de la Joventut de Barcelona
Sr. David Nàcher Pueyo

Associacions d’immigrants
Sr. Amadou Bocar Sam Daff, CASC (Coord. Associacions Senegaleses de 

Catalunya)
Sr. Omar El Hakeh García, Centre Euro-Àrab de Catalunya
Sr. Javier García Bonomi, Fedelatina 
Sra. Nuria Zapata Luna , Associació Mujeres Pa’lante

Entitats no federades
Sr. Carles Requena Amadas, Pallassos Sense Fronteres
Sr. Aitor Óscar Urquiola Pérez, GRAIN
Sra. Estel.la Pareja Morte, Asil. Cat

Secretària
Sra. Glòria Meler, Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

Barcelona 29 de setembre de 2016, L’alcaldessa Ada Colau Ballano.
(Ref. 2832/2016)

***

Decret. En ús de les atribucions atorgades a aquesta Alcaldia per l’art.13 de la 
Carta de Barcelona,

Disposo:

Designar com a representant de la ciutat de Barcelona a l'Assemblea General de
l'Associació de ciutats europees "Xarxa Formació Professional" al Sr. Miquel Àngel 
Essomba Gelabert, Comissionat d’Educació i Universitats de l'Ajuntament de 
Barcelona, en substitució de l'Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata.

Barcelona 29 de setembre de 2016, L’alcaldessa Ada Colau Ballano.
(Ref. 2844/2016)
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PERSONAL 

Concursos de personal 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE CINC 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE CINC LLOCS DE TREBALL 
(Aprovades per decret de l’Alcaldia) 

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació: 

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari: 

– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord. 

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal. 

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs. 

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt. 

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent: 
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt. 
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts. 
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent: 
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt. 
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– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 
lloc de treball convocat: 0,50 punts.

– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.

– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:

El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
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Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça. 

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent. 

ANNEX 
Concurs 88/2016. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família 

General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Planificació i Control de la Gerència 
de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. (Nivell 26) 

Concurs núm. 89/2016-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Urgències i Emergències 
Socials de la Direcció d’Acció Social del la Gerència de Drets Socials. (Nivell 26) 

Concurs núm. 90/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família 
professional de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament d’Administració 
Econòmica i Contractació de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control 
de Recursos de la Gerència de Seguretat i Prevenció. (Nivell 22) 

Concurs núm. 91/2016-C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família 
professional General (GE) adscrit al Departament de Selecció i Promoció de 
Recursos Humans de la direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització. (Nivell 18) 

Concurs núm. 92/2016-C. Un lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família 
general (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de 
Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Nou Barris (Nivell 24) 

GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis de Planificació i Control de la Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència 
Concurs 88/2016 

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Planificació i Control de la Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Planificació 
i Control de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 

1. Classificació dels llocs convocats 
Denominació:   Gestor/a de Projecte 1 (70.10.GE.10 segons catàleg 

vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc:  Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 26 
Sistema de provisió:  Concurs de mèrits 
Classe de lloc:  Lloc de promoció 
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2. Esquema retributiu
Destinació: 26 (705,19 € mensuals)
Complement específic: 1.289,28 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 1 de la família 

GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. Aquest lloc actua 
en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.

3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

2. Dirigir projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la 
seva interpretació. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col•laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o 
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (DS Planificació i 
Control):

3.2.1. Missió
Exerceix el suport a la Gerència en la planificació i control dels instituts adscrits 

així com en el seguiment de les diferents activitats encomanades.
3.2.2. Funcions 

Coordinar i impulsar les diferents activitats de la Gerència.
Actuar com a interlocutor, representant de la Gerència, en les relacions amb 
altres òrgans, tant de la Gerència com del conjunt de l'organització 
municipal, derivades de les funcions que li estan atribuïdes.
Donar suport a la gerència supervisant la tramitació dels expedients de la 
seva competència.
Coordinar les diferents direccions pel que fa suport a la gestió.
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Control de les inversions de la Gerència i dels instituts adscrits i la relació 
amb els operadors municipals de la inversió.
Controlar, fer el seguiment i, en el seu cas, donar suport tècnic en relació 
amb l'estat d'execució dels acords derivats de les sessions de treball.
Coordinar i, en el seu cas, realitzar l’anàlisi tècnica dels actes administratius 
que ha de resoldre la Gerència.
Resoldre els assumptes i exercir les facultats que de manera expressa li 
siguin encarregats per la Gerència.
Coordinar i fer el seguiment de la presència institucional de la Gerència en 
els diversos consorcis i fundacions, institucions i organismes.
Planificar i dirigir les tasques de suport documental i de continguts de la 
Gerència, pel que fa a l’assistència a òrgans de govern de l’Ajuntament, 
d’instituts i consorcis.
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències.
Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 
matèries pròpies de la seva competència.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

En cap cas no hi pot prendre part el personal funcionari o laboral fix que estigui 
en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència 
d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi 
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poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que 
no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en gestió de projectes dins l’àmbit de la comunicació fins a 3 
punts
Experiència en gestió de projectes en altres àmbits fins a 1 punt 
Experiència en utilització d’eines de gestió de continguts web i intranets fins 
a 1 punt
Experiència en utilització de les xarxes socials fins a 1 punt

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de 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
Presidenta:

Sra. Marta Clarí Padrós, Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència, o persona en qui delegui.

Vocals:
Sra. Margarita Tossas Marqués, Directora de Servei de Planificació i Control 
de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, o 
persona en qui delegui.
Sra. Àgueda Bañón Pérez, Directora de Comunicació, o persona en qui 
delegui.
Sra. Francesca Otàlora Sala, Cap del Departament de Recursos Humans de 
la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui. 

Secretària
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Sra. Laura Izquierdo Sánchez, Tècnica del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, o persona en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà 
del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.
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GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis d’Urgències i Emergències Socials de la Direcció d’Acció Social 
del la Gerència de Drets Socials
Concurs núm. 89/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la 
Direcció de Serveis d’Urgències i Emergències Socials de la Direcció d’Acció Social 
del la Gerència de Drets Socials.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Urgències i 
Emergències Socials de la Direcció d’Acció Social del la Gerència de Drets Socials.

1. Classificació dels llocs convocats
Denominació: Gestor/a de Projecte 1 (70.10.GE.10 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Gestió de Projectes
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 26
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció

2. Esquema retributiu
Destinació: 26 (705,19 € mensuals)
Complement específic: 1.289,28 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 1 de la família 

GE)
3.1.1. Missió:
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. Aquest lloc actua 
en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.

3.1.2. Funcions;
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació.
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la 
seva interpretació. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o 
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (DS d’Urgències i 
Emergències Socials)

3.2.1. Missió
Ofereix atenció psicosocial permanent, per a qualsevol situació d’urgència i 

d’emergència social a la ciutat de Barcelona i a les poblacions adherides de l’Àrea 
Metropolitana.

3.2.2. Funcions 
Mantenir la disponibilitat permanent dels equips humans i materials per 
atendre a les persones que requereixin atenció psicosocial de manera 
immediata
Avaluar de manera sistemàtica les necessitats socials en situació 
d’emergència al seu àmbit d’actuació Analitzar de manera sistemàtica els 
riscos socials per prevenir-los.
Mantenir i impulsar els protocols operatius amb les poblacions ateses. 
Mantenir i impulsar els protocols operatius amb els cossos de policia, 
bombers i emergències mèdiques.
Mantenir la coordinació amb la resta de serveis municipals i 
supramunicipals.
Gestionar els expedients administratius que se’n deriven de la seva 
actuació.
Definir els paràmetres tècnics dels serveis prestats.
Elaborar i fer el seguiment dels indicadors de control, seguiment i avaluació 
de la gestió (activitat, despesa, resultats).
Controlar la qualitat dels serveis prestats i realitzar la proposta de mesures 
correctores.
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències.
Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 
pròpies de les seves competències.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
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categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

En cap cas no hi pot prendre part el personal funcionari o laboral fix que estigui 
en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència 
d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi 
poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que 
no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en direcció, planificació, coordinació i gestió de projectes socials 
fins a 1 punt
Experiència en gestió de recursos tècnics i econòmics fins a 1 punt
Experiència en la prestació de serveis, recursos o programes adreçats a 
persones en situació de vulnerabilitat fins a 1 punt
Experiència en coordinació amb altres xarxes d’atenció i protecció fins a 1
punt
Experiència en recerca, recollida i tractament de dades per a la seva 
explotació fins a 1 punt
Experiència en treball en situacions de conflicte fins a 1 punt

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 
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4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President

Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de Drets Socials, o persona en qui 
delegui.

Vocals
Sr. Jordi Sánchez Masip, Director d’Acció Social de la Gerència de Drets 
Socials, o persona en qui delegui.
Sra. Montserrat Rovira Jarque, Directora del Servei d’Urgències i 
Emergències Socials de la Gerència de Drets Socials, o persona en qui 
delegui.
Sra. Neus Arranz Gallego, Cap del Departament d’Administració i Personal 
de la Gerència de Drets Socials, o persona en qui delegui.

Secretària:
Sra. Laura Izquierdo Sánchez, Tècnica del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, o persona en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 
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8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà 
del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.

TÈCNIC/A 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit al Departament d’Administració Econòmica i Contractació
Concurs núm. 90/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit al Departament d’Administració Econòmica i Contractació de la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos de 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 les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 3 de 
la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament 
d’Administració Econòmica i Contractació de la Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica i Control de Recursos de la Gerència de Seguretat i Prevenció.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic/a 3 (80.30.GA.90 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A2
Destinació: Nivell 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
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2. Esquema retributiu
Destinació: 22 (514,94 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 850,42 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 3 de la família de GA)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família 

professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les 
matèries que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin 
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la 
normativa o els procediments establerts.
Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal 
determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de 
les competències de l’òrgan on presten els seus serveis.
Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i 
recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis.

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos de
finits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu 
àmbit funcional o família professional. Requereixen de coneixements en un camp 
tècnic, científic o especialitzat.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 
marc normatiu i procediments estandarditzat.

4. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió 
sobre els resultats. 

5. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Administració Econòmica i Contractació)

3.2.1. Missió
Administració econòmica-comptable de la Gerència.
3.2.2. Funcions

Administrar i gestionar dels recursos pressupostaris i extra pressupostaris 
de la Gerència.
Instruir expedients de contractació, comptabilitzar-los i realitzar la proposta 
econòmica-pressupostària de despeses en la contractació.
Elaborar els estats comptables de la gerència.
Preparar els avantprojectes de pressupost i seguiment de la seva execució.
Habilitar i gestionar els sistemes de control de costos i resultats dels serveis 
de la Gerència.
Assessorar i donar suport tècnic en matèria econòmica als òrgans de la 
Gerència i coordinació d'activitats econòmiques-administratives amb altres 
òrgans municipals anàlegs.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A2 de la categoria de Tècnic/a d’Administració 
General de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
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de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en l’àmbit de l’elaboració, planificació, control i anàlisi 
pressupostari fins a 2 punts
Experiència en l’àmbit de la gestió de contractació i tramitació 
d’expedients administratius fins a 2 punts
Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 
suport per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball; generar 
informes i indicadors de gestió (SAP, Ecofin, SAP RMP, etc) fins a 2 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
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funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis 
de Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

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:

Sr. Jordi Samsó Huerta, Gerent de Seguretat i Prevenció, o persona en qui 
delegui.

Vocals:
Sr. Joan Soler Serratosa, Director de Serveis de Gestió Econòmica i Control 
de Recursos de la Gerència de Seguretat i Prevenció, o persona en qui 
delegui.
Sr. Alfred Medina Gené, Cap de Departament de Recursos Humans de la 
Gerència de Seguretat i Prevenció, o persona en qui delegui.
Sra. Farners Cantalozella i Mas, Desenvolupament Professional de la 
Gerència de Seguretat i Prevenció, o persona en qui delegui.
Sra. Esther López Pérez, Gestora de Projectes del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona 
en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’empresa.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 
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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
El personal funcionari que hagi obtingut nova destinació cessarà en el lloc de 

treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de 
la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió en la nova 
destinació es durà a terme a l'endemà del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Selecció i Promoció de Recursos Humans
Concurs núm. 91/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la direcció de Serveis Jurídics i 
Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament Selecció i Promoció de 
Recursos Humans de la direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1, C2
Destinació: Nivell 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
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2. Esquema retributiu
Destinació: 18 (398,74 € mensuals segons catàleg vigent)
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 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc són les següents:

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament.
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat.
Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats. 
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats.

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Selecció i Promoció de Recursos Humans)

3.2.1. Missió
Gestió dels processos de selecció i promoció de Recursos Humans.
3.2.2. Funcions 

Executar les ofertes públiques d’ocupació i promoció interna i els 
corresponents processos selectius.
Executar els processos de desenvolupament de la carrera administrativa del 
personal de l’organització municipal.
Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de nou accés i de 
borsa de treball.
Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió de llocs 
de treball.
Impulsar i gestionar les actuacions administratives inherents al 
desenvolupament dels processos selectius i de provisió i coordinar les 
actuacions dels tribunals de selecció i les juntes de valoració.
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Elaborar els informes per a la resolució als recursos i reclamacions que 
s’interposen contra les bases de les convocatòries o les actuacions dels 
tribunals de selecció.
Donar suport als districtes, sectors i organismes públics en matèria de 
selecció i provisió de llocs de treball.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de llurs funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa de l’Ajuntament 
de Barcelona) i C2 (categoria Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de 
Barcelona).
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS).

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
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punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en tasques de tramitació, seguiment i resolució de processos 
administratius i tècnic-administratius en les matèries relacionades amb 
les funcions del lloc de treball fins a 2 punts
Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 
suport per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball fins a 2 
punts
Experiència en treball en l’entorn del SAP fins a 2 punts

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 3 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima:
Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President: 

Sr. Josep Maria Sans Rodríguez, Director de Serveis Jurídics i Promoció de 
la Gerència de Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui.

Vocals: 
Sra. Montserrat Rodés Ferrer, Cap de Departament de Selecció i Promoció, 
o persona en qui delegui. 
Sra. Francesca Otàlora, Cap de Departament de Recursos Humans de la 
Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, o persona en qui 
delegui. 
Sra. Lina Cillero Vivero, Cap de Secció del Departament de Selecció i 
Promoció, o persona en qui delegui.
Sra. Esther López Pérez, Gestora de Projectes del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona 
en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.
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Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

CAP DE SECCIÓ 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de 
Llicències i Inspecció
Concurs núm. 92/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de Cap de Secció 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de 
Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del 
Districte de Nou Barris

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 Cap de 
Secció 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció 
de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Nou Barris.
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1. Classificació del lloc convocat

Denominació: Cap de Secció 1 (50.10.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Comandament
Tipus de lloc: Cap de Secció 
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.080,31 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Secció 1 de la família GE)
3.1.1. Missió
Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 

programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del 
cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir
l’adequat desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes 
d’eficàcia i qualitat.

3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el 
marc d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit 
l’equip o centre prestador de serveis.
Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els
recursos econòmics assignats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament.
Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis.

2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei 
complet. Habitualment coordina un equip de persones amb perfil tècnic i 
especialitzat, requerint així d’una alta capacitat de comunicació i influència per 
desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement especialitzat de la funció o servei. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de 
certa de llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de 
gestió i anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o 
de processos estandarditzats.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes.

6. Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia 
varietat de procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes 
i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o 
mitjana, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El 
lloc requereix de capacitat de coordinació d’equips. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Llicències i Inspecció)
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3.2.1. Funcions
Tramitació i resolució de llicències mediambientals, llicències d’activitat, 
llicències d’ocupació d’espai públic i inspecció de les mateixes.
Tramitació i resolució de llicències d’obra i habitatge i inspecció de les 
mateixes.
Tramitació d’expedients de disciplina urbanística i sancionadors vinculats a 
les llicències i a la inspecció.
Elaboració del dictamen tècnic d’expedients de declaracions de ruïna.
Atenció especialitzada al ciutadà en matèria de llicències i inspecció
Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències.
Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació.
Direcció dels recursos humans i materials assignats.
Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 
departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria.
Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
Exercici de les competències que li siguin delegades.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 
les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 i A2 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
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conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en tasques tècniques en l’àmbit específic de llicències i 
inspecció fins a 3 punts
Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 
gestió de llicències i inspecció fins a 2 punts
Experiència en comandament de personal fins a 1 punt.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família general (GE) d’acord 
amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, Treball en
equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i obertura al 
canvi, Autoconfiança, Empatia, Lideratge i Desenvolupament, Direcció de persones.

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima:
Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sra. Gemma Arau i Ceballos, Gerent del Districte de Nou Barris, o persona 
en qui delegui.

Vocals:
Sra. Marta Rubio i Alcañiz, Directora de Serveis Generals del Districte de 
Nou Barris, o persona en qui delegui.
Sr. Francesc J Pera i Soriano, Cap del Departament de Recursos Interns del 
Districte de Nou Barris, o persona en qui delegui.
Sr. Manel Jurado i Mena, Cap del Departament de Llicències i Inspecció del 
Districte de Nou Barris, o persona en qui delegui. 

Secretari:
Sra. Laura Torres Muñoz, Tècnica del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui farà les 
funcions de secretària.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.
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7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.
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Lliures designacions
Lliure designació núm. 47/2016-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 
Departament de Coordinació Institucional de la Gerència d'Empresa, 
Cultura i Innovació

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de CAP DE 
DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Coordinació 
Institucional de la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació.

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 
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència 
requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i 
d’impacte organitzatiu.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, 
processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats.
Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en 
funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament.
Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a 
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva 
coordinació i control de les prestacions.
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
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2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis. 
Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament 
definits. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, s’estableix 
mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la 
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de 
recursos i d’impacte organitzatiu, 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o 
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp 
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i 
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència 
directiva per al comandament del personal.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Coordinació Institucional)

3.2.1. Missió
Direcció superior del desenvolupament de les polítiques corporatives en els 

àmbits de la promoció de la ciutat, incloent comerç, turisme i empresa; de la 
cultura, de la innovació i del coneixement; així com la coordinació de les relacions 
institucionals amb Estat i Generalitat.

3.2.2. Funcions
Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la 
Gerència, i elevació a les Comissions del Consell Municipal per a la seva 
aprovació.
Impulsar la coordinació de les relacions institucionals amb la Generalitat i 
l’Estat, i la promoció de la ciutat amb relacions amb la Fira, la Fundació 
Mobile i el Consorci de la Zona Franca.
Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment
del pla d'actuació municipal.
Dissenyar i executar projectes en l’àmbit d’actuació de la Gerència.
Impulsar les actuacions en matèria de comerç, mercats i turisme a la ciutat; 
i de la marca Barcelona.
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 i a l’Ajuntament, per delegació, en les 
matèries pròpies de la seva competència.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en
l’acompliment de les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
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de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament.

El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts 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 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del 
mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

En cap cas no hi pot prendre part el personal que estigui en suspensió 
d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient 
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi 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 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:

Titular de la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació.
Titular de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos.
Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització.

Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació 
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació 
municipal que ocupi un lloc 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 
corporació 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.
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La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització 
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la 
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves 
psicotècniques i/o professionals.

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de 
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament 
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan al qual esta 

adscrit 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 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació.

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal. 

10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
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La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

Lliure designació núm. 2 /2016-L
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de
SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció 
Tècnica del Paisatge Urbà de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPU i QV).

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.

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.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis del Paisatge 
Urbà de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 

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, C2 
Destinació: Nivell 18 
Sistema de provisió: Lliure designació
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 

2. Esquema retributiu 
Destinació: 18 (398,74 € mensuals segons catàleg vigent) 
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 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida.

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc són les següents: 

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament.
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat.
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Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats.

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat.

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció tècnica)
3.2.1. Missió:
Direcció i coordinació del serveis tècnics de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà.
3.2.2. Funcions: 

Desenvolupar programes i projectes tècnics dirigits a la consecució dels 
objectius de l’Institut. 
Elaborar i impulsar campanyes específiques i actuacions extraordinàries.
Dirigir i coordinar tècnicament el programa de subvencions de l’Institut.
Dirigir i coordinar l’assessorament en matèria dels usos del paisatge urbà

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa 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 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament

El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
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Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. 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 provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. 

7. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Institut Municipal del 

Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida publicarà a la Intranet Municipal la llista de 
persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està 
exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

8. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan d’adscripció 

emetrà, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més adient en 
relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al Gerent 
Municipal proposant el seu nomenament.

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació.

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.

9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
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presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme 
autònom o ens instrumental diferent del convocant, la seva presa de possessió es 
durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la 
resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en 
la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia 
hàbil del segon mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.
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Nomenaments
Concursos

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 6 d’octubre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Declarar desert el concurs 45/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a l’Oficina Central de 
Subvencions de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, atès 
que l’únic candidat presentat no 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 6 d’octubre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Declarar desert el concurs 46/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 
TÈCNIC/A 1 de la família professional (SJ) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Planificació i Control de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència, atès que l’única candidata presentada no ha arribat a la puntuació 
mínima per superar el concurs.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 3 d’octubre de 2016, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 54/2016-C, la senyora Isabel CERON GARCIA (mat. 50875), de la 
categoria Auxiliar i subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3 de la 
família General, codi 90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i 
adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria Tècnica Jurídica de la 
Direcció de Serveis Generals (Districte de Sant Martí)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPU i 
QV), en data 28 de setembre de 2016 ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 1/2016C, la Sra. Catalina NOGUERA FÀBREGAS (Mat. 62.928), per a 
ocupar el lloc de treball de Suport 3 de la família professional General (GE), 
(90.30.GE.10), adscrit a la Direcció de Serveis del Paisatge Urbà de l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPU i QV), amb complement de 
destinació nivell 18 i complement específic corresponent a aquest lloc de treball, 
segons catàleg vigent
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Lliures designacions

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 3 d’octubre de 2016, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar la funcionària de carrera Sra. Cristina GARRIDO PLA (mat. 25254), de 
la categoria Auxiliar, subgrup C2, en el lloc de Suport 3 de la família General, codi 
90.30.GE.20, amb complement de destinació de nivell 18, adscrit a la Regidoria 
d'Arquitectura, Paisatge i Patrimoni, per haver superat la convocatòria de provisió 
mitjançant lliure designació núm. 33/2016-L.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 6 d’octubre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Deixar Sense Efectes, a petició de l’òrgan convocant, el decret de 16 de 
setembre de 2016, pel qual es va convocar i aprovar les bases del procés de 
provisió per lliure designació 45/2016-L - d’un lloc de treball de SUPORT 3 de la 
família General (GE), adscrit a la Gerència d’Empresa, Cultura i innovació i anul·lar
la convocatòria i les sol·licituds ja presentades, ja que no procedeix la seva 
provisió.
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ANUNCIS

Altres anuncis

Institut Barcelona Esports (IBE)

Exp. 20140240

El President de l’Institut Barcelona Esports, en data 26 de setembre de 2016, ha 
adoptat la següent Resolució:

“Desestimar l’al·legació presentada en data 19 d’agost de 2016, durant el 
termini d’exposició pública pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
al Districte d’Horta-Guinardó, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics 
municipals de data 5 de setembre de 2016; aprovar definitivament el Nou Projecte 
Bàsic i Executiu del complex esportiu CEM Horta fase 2 ubicat al carrer Feliu
Codina núm. 27-29 a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb els informes 
que consten a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per 
reproduïts, amb un pressupost de 7.194.850,03 euros, el 21 %, de l’impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya; i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament pel seu coneixements i efectes”.

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant d’Alcaldia en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà 
de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan 
hagin passat tres mesos des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos 
a comptar del dia següent al que s’hagi produït l’acte presumpte.

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

La qual cosa es publica als efectes oportuns i coneixement general.

Barcelona, 28 de setembre de 2016. El secretari delegat, p.d. 2/2/2013
Miquel Benito López.
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