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CONSELL MUNICIPAL 

 
Acta de la sessió celebrada el dia 30 d'octubre 
de 2009 i aprovada el dia 27 de novembre de 
2009 

 
 
Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat 

de Barcelona, el dia trenta d’octubre de dos mil 
nou, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en 
sessió ordinària, sota la presidència de l’Excm. Sr. 
Alcalde, Jordi Hereu i Boher. Hi concorren els Ims. 
Srs. i la Ima. Sra. Tinents d'Alcalde, Carles Martí i 
Jufresa, Ricard Josep Gomà i Carmona, Jordi Willi-
am Carnes i Ayats, Ramon Garcia-Bragado i Acín, i 
Imma Mayol i Beltran, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, Gemma Mumbrú i Moliné, 
Assumpta Escarp i Gibert, Immaculada Moraleda i 
Pérez, Francesc Narváez i Pazos, Itziar González i 
Virós, Sara Jaurrieta i Guarner, Montserrat Sánchez 
i Yuste, Montserrat Ballarín i Espuña, Guillem Espriu 
i Avendaño, Carmen Andrés i Añón, Xavier Trias i 
Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 
Recasens i Alsina, Joan Puigdollers i Fargas, Teresa 
M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard 
Ardanuy i Mata, Antoni Vives i Tomàs, Mercè Homs 
i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navar-
ro, Eduard Freixedes i Plans, Alberto Fernández 
Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Jordi Cornet i Serra, 
Emma Balseiro Carreiras, Xavier Mulleras Vinzia, 
Alberto Villagrasa Gil, Gloria Martín Vivas, Joaquim 
Mestre i Garrido, Jordi Portabella i Calvete, Ester 
Capella i Farré, Xavier Florensa i Cantons i Ricard 
Martínez i Monteagudo, assistits pel secretari gene-
ral, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

Excusa la seva assistència la Ima. Sra. Elsa Blas-
co i Riera. 

Hi és present l'interventor municipal, Sr. Antonio 
Muñoz i Juncosa. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Pre-
sidència obre la sessió a les deu hores i cinc mi-
nuts. 

 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, 

celebrada el 2 d’octubre de 2009, l'esborrany de la 
qual ha estat tramès a tots els membres del Con-
sistori; i s'aprova. 

 
Abans d'iniciar l'ordre del dia de la sessió, el Sr. 

Alcalde expressa, interpretant el sentir d'aquest Ple-
nari, el mateix que va posar de manifest ara fa tres 
dies al Saló del Consell de Cent arran dels esdeve-
niments d'aquesta darrera setmana, i vol reiterar la 
confiança en el municipalisme en aquest Consell 
Municipal, l'òrgan representatiu d'un ajuntament. 
Entén, doncs, que un dels factors més importants 

de representació d'aquest país ha estat el munici-
palisme, conformat per milers de regidors i regido-
res i centenars d'alcaldes de tots els partits que, 
juntament amb la ciutadania, treballen des de fa 
molts anys, i per molts anys, al servei de les ciutats 
i els pobles de Catalunya. 

Vol reiterar, doncs, la confiança en les instituci-
ons democràtiques i amb el municipalisme, i ex-
pressar el reconeixement al treball de molta gent 
que, des de la voluntat de servei, ha treballat per 
les seves ciutats i pobles des dels valors de l'honra-
desa i la vocació de servei. 

Expressa la confiança en les institucions demo-
cràtiques capaces de detectar i evitar aquells com-
portaments contraris a la vocació majoritària de 
municipalisme. En uns moments en què es pot po-
sar en qüestió la confiança, referma el respecte que 
li mereix el treball de molts milers de ciutadans al 
servei de la col·lectivitat, així com la confiança en 
els mecanismes democràtics per aïllar els compor-
taments minoritaris que van en contra d'aquests 
valors. 

Finalment, anuncia que avui es llegirà una decla-
ració institucional respecte al fenomen de la corrup-
ció, que lamina la confiança dels ciutadans i de les 
ciutadanes respecte a les institucions democràti-
ques, i a la qual demana el suport de tothom. 

 
 

PART INFORMATIVA 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment de l'article 63.1 del Reglament 

orgànic municipal, es comuniquen les resolucions 
següents: 

 
1. Decret de l'Alcaldia, de 22 de setembre de 

2009 (S1/D/2009 4382), que aprova el document 
d'al·legacions al Pla territorial metropolità de Barce-
lona en el tràmit d'audiència i delega, en el quart 
tinent d'alcalde, la seva presentació davant la Con-
selleria de Política Territorial i d'Obres Públiques. 

2. Decret de l'Alcaldia, de 28 de setembre de 
2009 (S1/D/2009 4433), que inclou el lloc de tre-
ball de Sotsoficial del Servei de Prevenció i Extin-
ció d'Incendis i Salvament al vigent catàleg de 
llocs de treball; adscriu els llocs actuals de Caps 
de Parc com a llocs de la categoria de Sotsoficials 
de l'SPEIS; i crea el lloc de treball de Cap d'Àrea. 

3. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 
2009 (S1/D/2009 4420), que constitueix la Comis-
sió de seguiment de l'aplicació de l'Ordenança de 
mesures per fomentar i garantir la convivència ciu-
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tadana a l'espai públic de la ciutat de Barcelona, 
atribuint-li funcions i establint la seva composició. 

4. Decret de l'Alcaldia d'1 d'octubre de 2009 
(S1/D/2009 4448), que designa el Sr. Joaquín Vi-
cente i Ibáñez representant de l'Ajuntament de 
Barcelona al Consell Rector de l'Entitat Autònoma 
Museus d'Arqueologia. 

5. Decret de l'Alcaldia, de 14 d'octubre de 2009 
(S1/D/2009 4701), que designa la Sra. Blanca Peris 
Blázquez vocal del Consell Rector de l'Institut Muni-
cipal d'Hisenda de Barcelona, en representació del 
Comitè d'Empresa. 

6. Decret de l'Alcaldia, de 15 d'octubre de 2009 
(S1/D/2009 4823), que delega en el quart tinent 
d'alcalde la facultat de resoldre les reclamacions de 
responsabilitat patrimonial extracontractual de les 
actuacions realitzades per part del Sector d'Urba-
nisme i Infraestructures i modifica l'apartat 5è del 
decret d'Alcaldia de 3 de juliol de 2007. 

7. Decret de l'Alcaldia, de 15 d'octubre de 2009 
(S1/D/2009 4822), que proposa el Sr. Jordi Martí i 
Grau, delegat de Cultura, com a representant de 
l'Ajuntament de Barcelona en la Comissió Instituci-
onal del Sistema d'Equipaments Escènics i Musicals. 

8. Decret de l'Alcaldia, de 16 d'octubre de 2009 
(S1/D/2009 4824), que nomena el Sr. Josep Chal-
meta i Torredemer vicepresident del Consell Muni-
cipal del Districte de Sants-Montjuïc. 

9. Decret de l'Alcaldia, de 26 d'octubre de 2009 
(S1/D/2009 4904), que nomena la Sra. Iolanda 
Garcia i Ceprià secretària d'actes accidental del 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
només en els casos d'absència, malaltia o vacant de 
la secretària d'actes. 

 
b) Mesures de govern 
 
Mg 1. Pla Barcelona activitat física i salut. 
El segon tinent d'alcalde, Sr. Gomà, presenta la 

mesura de govern. Indica que aquest Pla Barcelona 
activitat física i salut arrenca dels compromisos del 
PAM, on s'estableix que cal promoure la pràctica 
esportiva com a factor de benestar i qualitat de 
vida, com a instrument educatiu, hàbit saludable de 
la ciutadania i element d'integració social. En 
aquesta línia, el Pla pretén promoure la salut entre 
la població barcelonina per mitjà de la pràctica re-
gular de l'activitat física i de l'esport impulsant polí-
tiques de promoció esportiva i d'activitat física amb 
una finalitat de millora de la salut. Aquest objectiu 
es desglossa en tres de més concrets: la sensibilit-
zació del conjunt de la població dels beneficis per a 
la salut derivats de l'activitat física, acompanyada 
d'una conscienciació específica als professionals de 
l'àmbit sanitari; incentivar l'accés a l'oferta d'activi-
tat física als equipaments esportius, però també 
l'ús dels espais urbans per a la pràctica quotidiana; 
i, en tercer lloc, la millora de l'accessibilitat, la qua-
litat i la cobertura de l'oferta per mitjà de l'articula-
ció de la preexistent sota un paraigua de planifica-

ció i de gestió compartida amb capacitat per dotar 
de sentit el conjunt, i, alhora, la posada en marxa 
de nous programes i pràctiques d'activitat física 
orientades a la millora de la salut general, però 
també de col·lectius específics de població. 

Aquest marc d'objectius permet estructurar el Pla 
d'activitat física i salut a partir d'un catàleg de pro-
grames; d'una banda, programes específics direc-
tament orientats a l'activitat física; i, d'altra banda, 
programes transversals, que tot i tenir altres finali-
tats en l'àmbit estrictament esportiu incorporen en 
el marc del Pla la dimensió de promoció de l'activi-
tat física saludable. 

Assenyala que els programes específics s'orga-
nitzen en tres grans propostes: Practica, amb un 
oferta d'activitats físiques en centres esportius, 
equipaments comunitaris i en centres de salut, 
combinant l'oferta amb suport i assessorament 
professional amb l'ús lliure i autònom dels espais i 
serveis esportius. Es caracteritza per dotar d'un 
paper molt important als professionals i serveis de 
salut com a prescriptors d'activitat física i, per tant, 
són un punt d'accés i derivació de persones amb 
hàbits sedentaris i altres factors de risc. Un exem-
ple d'aquesta proposta és el Programa comunitari 
de promoció de l'activitat física, les sessions del 
qual es porten a terme al mateix centre de salut, 
amb una durada de tres mesos, i que té com a 
finalitat última facilitar la continuïtat de la pràctica 
regular d'una activitat física saludable aprofitant 
l'oferta disponible en centres esportius. Els altres 
dos programes específics Activa't i Camina estan 
orientats a la creació de xarxes socials i grups au-
togestionats per a les pràctiques saludables en 
parcs, rutes urbanes i itineraris esportius senyalit-
zats. 

Quant als programes transversals, destaca els 
plans d'esport en edat escolar, dins i fora de l'horari 
lectiu i, també, el programa Per un esport sense 
barreres, que pretén garantir el dret a la pràctica 
esportiva en igualtat de condicions del col·lectiu de 
persones amb alguna discapacitat. 

Afegeix que el Pla disposa d'un conjunt d'infraes-
tructures i recursos econòmics vinculats com els 
cinquanta-quatre centres esportius de la ciutat, la 
xarxa de CAP, els centres cívics i els casals de barri, 
els dotze itineraris senyalitzats, i les quaranta-dues 
rutes urbanes saludables, amb la voluntat que cada 
districte disposi de diferents itineraris d'activitat 
física saludable, d'entre tres i cinc quilòmetres, que 
vagin configurant un veritable entramat de comuni-
cació entre els setanta-tres barris de la ciutat. 

En referència als recursos econòmics, assenyala 
que el Pla compta amb un pressupost per sobre 
dels quatre milions euros fins al 2011; una comissió 
política i una executiva són els òrgans unificats de 
gestió; i té un calendari de desplegament que pre-
veu una primera fase, fins al desembre de 2009, 
d'ordenació dels programes que ja estan en marxa i 
de formació dels recursos humans vinculats al Pla, i 
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una segona fase, fins al juny de 2010, per comple-
tar el desplegament total del Pla. 

Per acabar, vol tenir un reconeixement per l'es-
forç i la qualitat del treball realitzat per l'Institut 
Barcelona Esports i per l'Agència de Salut Pública, 
per part dels seus respectius equips tècnics i dels 
responsables polítics d'ambdós àmbits, els Srs. 
Pere Alcober i la Sra. Isabel Ribas. 

La Sra. Fandos expressa l'absoluta coincidència 
del seu Grup quant a la importància de l'activitat 
física i la seva repercussió en la salut, atès que tot 
allò que es pugui fer en l'àmbit de l'activitat física, 
com bé diu el Pla, significa un estalvi dels recursos 
sanitaris. 

Tanmateix, manifesta que els sobta que aquest 
Pla arribi justament ara, atès que l'any 2003 es va 
fer un Pla Estratègic de l'Esport que, justament, 
incloïa que una actuació prioritària era l'elaboració 
d'aquest Pla d'activitat física, esport i salut. Es po-
dria creure, doncs, que el Pla arriba amb sis anys 
de retard, però entén que el que han presentat 
ajunta coses que ja es fan i les presenta conjunta-
ment sota la denominació de Pla. 

Observa, per tant, que li costa força trobar quina 
novetat presenta aquest Pla, atès que a excepció 
del programa concret d'inclusió de la xarxa de CAP 
al Pla, la resta, amb més o menys encert, ja s'està 
duent a terme en diversos equipaments esportius. 
Concretament, els programes transversals fa temps 
que funcionen, i el programa Practica ja fa temps 
que està en marxa en els equipaments municipals, i 
en la majoria d'equipaments esportius de la ciutat. 
En conseqüència, només es pot limitar a preguntar, 
si s'ha previst que s'hi integrin tots els CAP sense 
exclusió, o es començarà només en alguns.  

Quant al pressupost que ha apuntat el Sr. Gomà, 
i que s'estén a dos exercicis, observa que pertany a 
l'Àrea d'Esports, però que tanmateix l'ha presentat 
el tinent d'alcalde, posant força èmfasi en la seva 
vinculació a l'Àrea de Salut, per la qual cosa pre-
gunta, si l'àrea esmentada també hi aporta diners. 
Justifica aquesta pregunta perquè en el darrer Con-
sell d'Administració de l'Institut Barcelona Esports 
es va aprovar un pressupost i, d'aquest, no se'n va 
parlar en cap moment, per tant, es podria entendre 
que ja està inclòs en el pressupost de promoció 
esportiva. 

Pel que fa al programa Activa't, que contempla la 
utilització dels parcs i dels circuits urbans, recorda 
que el seu Grup ha denunciat en alguna ocasió el 
poc ús que es fa dels espais naturals urbans, però 
també els han de dir que els escassos circuits de la 
ciutat, exceptuant-ne alguns de gestió privada, 
normalment estan molt deixats. Per tant, els de-
mana que si es fan circuits nous es pensi per enda-
vant en el seu manteniment. 

Per acabar, els requereix perquè això no sigui 
només un programa més, sinó que d'aquí a uns 
anys se'n puguin veure els resultats. 

La Sra. Esteller mostra, d'entrada, la sorpresa 
del seu Grup pel fet que sigui el Sr. Gomà qui pre-
senti aquesta mesura de govern, no perquè no 
valorin que depengui de l'àmbit de salut, sinó per-
què estan convençuts que la prioritat és que la 
pràctica esportiva tingui beneficis per a la salut, per 
tant, consideren més adient que aquest Pla depen-
gui de l'àmbit d'esports. 

Una vegada expressada aquesta qüestió menor, 
posa en relleu que el que és essencial és que s'a-
doptin i es tirin endavant les mesures que inclou el 
Pla, i remarca que el seu Grup sempre ha estat 
partidari de la pràctica de l'esport i del foment dels 
bons hàbits pels beneficis que reporten a la salut, 
tal i com demostren estudis de l'OMS que vinculen 
la pràctica de l'esport amb la reducció de la despe-
sa en assistència sanitària. 

Tanmateix, entenen que el que cal és donar a 
conèixer aquests beneficis a la societat a fi que 
introdueixi hàbits de pràctica esportiva. En aquest 
sentit, aquest Ajuntament ha tirant endavant algu-
nes iniciatives, però no amb la intensitat que cal-
dria. Amb aquesta mesura de govern consideren 
que s'intenta organitzar el que ja es feia fins ara, 
alhora que es reforcen alguns àmbits existents, 
però estan convençuts que el que realment cal és 
que la societat assumeixi que l'activitat física i la 
pràctica esportiva són beneficioses per a la salut; i 
és en això que cal posar l'accent en tota l'estratègia 
que ha de desenvolupar l'Ajuntament, centrant-hi 
els recursos suficients. 

Conclou que el Pla ha de ser integral, i el que 
avui presenten significa una ordenació de progra-
mes, però no incorpora elements nous, per la qual 
cosa els reclamen que, veritablement, se li confe-
reixi integralitat, s'eviti la dispersió i que tots els 
agents implicats es coordinin per aconseguir l'ob-
jectiu que es busca. 

El Sr. Martínez observa que un programa d'a-
questa magnitud, que vincula l'activitat física i la 
salut, o més ben dit, la salut amb l'activitat física, 
requereix una transversalitat i un treball multidisci-
plinari en què cada agent treballi amb un sol objec-
tiu, unificant les mesures. 

Per aquest motiu, els sorprèn una mica que ara 
es presenti el Pla Barcelona activitat física i salut, 
quan ja fa cinc anys que es va iniciar un programa 
als CAP, conjuntament amb el Departament de 
Salut i el districte de Gràcia, anomenat Pla d'activi-
tat física, esport i salut, amb un ampli ressò entre 
la gent gran del districte, i que es vinculava amb 
grups excursionistes per planificar les rutes, de les 
quals se'n van editar guies. El seu Grup ja va mani-
festar en el seu moment l'aspiració que aquell pro-
grama s'estengués al conjunt de la ciutat i que 
creixés, no només en activitats individualitzades 
per al tractament de patologies, sinó també amb la 
vinculació de centres esportius i socials que garan-
teixen la socialització d'aquestes pràctiques. 
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Tal i com ha matisat al principi de la seva inter-
venció, aquest programa s'ha de dirigir des del món 
de la salut cap al de l'esport, atès que aquest dar-
rer ja té molts programes dirigits cap a la salut. És 
per això que no comprenen que s'incloguin en 
aquesta mesura programes que no tenen res a 
veure amb la direcció en què es treballa. 

Es refermen, doncs, en el convenciment que cal 
desenvolupar aquest programa a partir dels CAP, 
per la qual cosa s'imposen les preguntes sobre qui-
na formació es proporciona als professionals de la 
salut en referència a aquest nou programa; o quan 
es crearà el CAP de referència per al tractament de 
patologies d'activitat fiscoesportiva, que cal per 
poder arrodonir la relació del món de la salut amb 
l'esport. Finalment, caldrà veure de quina manera 
s'hi incorporen les entitats socials, que tenen es-
tructura associativa, però no estructures adequades 
per a la pràctica esportiva i física, per la qual cosa 
s'hauran d'incardinar en estructures professionalit-
zades. 

En definitiva, cal garantir la transversalitat i la 
feina multidisciplinar dirigides a l'objectiu de garan-
tir l'activitat física, fins i tot espontània, en l'espai 
públic; però per aconseguir-ho, l'espai públic ha de 
ser practicable. 

La Sra. Jaurrieta expressa el ple suport del Grup 
Socialista a aquesta mesura de govern, que té com 
a objectiu final la promoció de l'activitat física en el 
conjunt de la població. Remarca que l'aportació 
nova és que planteja l'activitat física a través de 
l'òptica de la salut i, per tant, contempla l'esport 
com un instrument amb incidència directa en el 
benefici de la salut de les persones; i sovint és el 
tractament més eficaç per a determinades patologi-
es o de prevenció. 

Per això, volen posar en relleu l'èxit inicial d'a-
quest Pla, on per primera vegada l'Institut Barcelo-
na Esports, l'Agència de Salut Pública i el Consorci 
sanitari participen plegats; és a dir, una tasca coor-
dinada amb el govern de la Generalitat, i en 
col·laboració amb la xarxa d'equipaments i espais 
públics que ha de permetre fer ús de centres cívics, 
centres esportius i educatius, i els mateixos carrers 
i parcs públics de la ciutat. 

Conclou que amb aquesta mesura de govern neix 
un nou concepte en el binomi salut-esport que sens 
dubte marcarà les línies de treball futures. 

El Sr. Gomà agraeix el suport que tots els Grups 
municipals han expressat per la necessitat i els 
continguts del Pla. De tota manera, vol precisar 
algunes de les aportacions que s'han fet i respondre 
les preguntes que s'han formulat. 

Remarca que el Pla respon a una lògica triple: 
articular, enfortir i posar en marxa noves iniciati-
ves, i tots tres conceptes són igualment importants. 
Pel que fa a articular, puntualitza que no es tracta 
només d'ajuntar actuacions que ja es feien, sinó 
que endreça iniciatives, exclusivament esportives i, 
també, vinculades a la salut que ja estaven en 

marxa, però que ara s'inclouen en la interconnexió 
essencial entre la promoció esportiva i els hàbits 
saludables de la població. Per fer-ho, s'ha recorre-
gut a un procés participatiu amb el Consell Asses-
sor de la gent gran, els consells de gent gran, els 
consells de salut, els consells d'esport, sectorials i 
de districte que han participat a fi de definir final-
ment els continguts del Pla. 

Posa en relleu també la dimensió preventiva del 
programa, atès que la despesa i l'atenció sanitària 
es redueixen per un conjunt d'activitats que tenen 
molt a veure amb els hàbits saludables. Mentre que 
un altre element molt important a destacar és la 
creació de xarxes socials i la seva vinculació amb 
l'espai urbà i els parcs. 

Es tracta, en definitiva, que l'opció més saludable 
sigui la més senzilla per a la quotidianitat de les 
persones.  

Conclou que, tal i com s'ha posat de manifest en 
l'àmbit de la salut, es coneix que la inexistència 
d'uns nivells d'activitat física pertinents són el prin-
cipal factor de risc modificable en algunes malalties 
importants. Per tant, modificar aquest factor de 
risc, facilitant itineraris, espais i hàbits saludables 
és un objectiu fonamental per a l'esport, la salut i 
per a un projecte de ciutat cohesionada i al servei 
de les persones. 

El Sr. Martínez precisa que la coordinació amb la 
Generalitat sorgeix del conveni signat el 27 d'octu-
bre d'enguany, és a dir, fa tres dies. 

Reitera les preguntes sobre quina formació re-
bran els professionals de la salut per atendre els 
requeriments del Pla, i quins seran els centres de 
referència. 

Mg 2. Pla dels Animals de Companyia. Pla estra-
tègic 2009-2014. 

La Sra. Mayol presenta la mesura de govern. In-
dica que el Pla estratègic d'animals de companyia 
ha estat elaborat a partir d'un procés de diàleg i de 
treball amb els professionals d'aquest Ajuntament i 
de fora, les entitats proteccionistes i, també, els 
Grups polítics que ho han considerat oportú. 

Remarca que l'objectiu del Pla és senzill i clar: 
maximitzar els beneficis de tenir animals de com-
panyia a la ciutat i minimitzar-ne els problemes; 
per tant, garantir una convivència harmoniosa en-
tre la ciutadania i els animals de companyia. 
Aquests beneficis s'inscriuen en l'àmbit de la rela-
ció, dels sentiments de seguretat i de l'exercici físic, 
però també hi ha uns problemes clars que se'n 
deriven; d'una banda, una tinença d'animals irres-
ponsable genera problemes a l'espai públic, d'a-
bandonament i conflictes de relació entre la ciuta-
dania.  

Posa de manifest que per desenvolupar el Pla 
compten amb tres línies estratègiques. La primera 
aborda la tinença responsable, un conjunt d'actua-
cions que en continuen algunes que ja s'han fet i 
les intensifiquen, i es posa especial èmfasi en algu-
nes que han resultat insuficients com ara la poten-
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ciació del cens i la identificació dels animals, atès 
que el nombre d'animals censats és absolutament 
insuficient, i cal arribar com a mínim al cinquanta 
per cent en els anys que abasta el pla estratègic. 
Per aconseguir-ho, l'Ajuntament posarà en marxa 
un seguit d'actuacions, comptant sempre amb la 
col·laboració dels professionals veterinaris i les 
entitats proteccionistes. Es difondran, també, valors 
de tinença responsable com ara el programa Tria la 
teva mascota, atès que segons l'animal que s'escull 
hi ha més possibilitats d'abandonament futur. 

La segona línia estratègica fa referència a la 
promoció de les colònies controlades de gats, que 
no argumentarà aquí perquè hi ha consens polític 
que és la millor manera d'abordar la problemàtica 
d'aquests animals a la ciutat. Actualment hi ha 288 
colònies de gats a Barcelona distribuïdes a tots els 
districtes, però l'objectiu del programa se centra en 
les cent identificades que no estan controlades. 
Això no significa que s'acabin els problemes amb 
les colònies de gats, i segurament en poden aparèi-
xer de noves, però el cert és que l'assumpte està 
molt controlat. 

Es refereix, en tercer lloc, la tercera línia estratè-
gica que és el procés entre l'actual Centre d'Acollida 
d'animals de companyia –CAAC– i el Parc d'acollida 
d'animals de companyia –PAAC–, del qual ja s'ha 
decidit la ubicació, amb consens polític. De tota 
manera, ara s'imposa millorar les condicions del 
CAAC, conjuntament amb una comissió de segui-
ment que s'ha constituït en el Consell Municipal de 
convivència i acollida d'animals, mentre no puguin 
disposar del nou espai. 

Remarca que es tracta d'un projecte realista que 
incorpora voluntat política, treball cooperatiu i un 
finançament de 3 milions i mig d'euros, sense 
comptar el nou equipament, per al període 2009-
2014; i, a partir d'aquest projecte, tenen la convic-
ció que es podrà aconseguir en bona part l'objectiu 
que inicialment ha expressat. 

El Sr. Puigdollers observa que, tal i com ha dit 
la Sra. Mayol, tots els Grups polítics coincideixen 
amb el diagnòstic de la situació, però en el seu cas 
no amb el remei que s'aplica. D'una banda, estan 
absolutament d'acord amb què es tracta d'obtenir 
els màxims beneficis de conviure amb animals 
domèstics i, alhora, tenir els mínims problemes 
possibles. Tanmateix, es veu obligat a referir-se, 
segons les dades que consten en el Pla, al fet que 
a la ciutat hi ha aproximadament cent setanta mil 
animals de companyia, dels quals n'hi ha censats 
vint mil, cosa que vol dir que només el 12% dels 
animals que s'estima que viuen a la ciutat estan 
censats tal com marca la llei. Pel que fa als aban-
donaments, se'n produeixen aproximadament mil 
set-cents anuals; i pel que fa a les colònies de gats, 
resulta que només hi viuen el 20% dels gats que 
roden pel carrer. 

Conclou, doncs, que la feina per fer és ingent, i 
segons la seva visió de l'assumpte hi ha quatre 

grans temes per abordar. Al primer, s'hi ha referit 
la Sra. Mayol, i és la tinença responsable d'animals 
de companyia. En segon lloc, cal fer el cens i tenir-
lo actualitzat, feina que correspon fonamentalment 
a l'administració municipal. Quant a les colònies de 
gats, la problemàtica essencial és la de l'esterilitza-
ció, i certament s'ha fet molta feina en aquest sen-
tit, però encara en queda molta per fer. 

Finalment, un punt i a part mereix el finança-
ment dels costos de la gestió dels animals domès-
tics. Segons les dades que consten al Pla són de 
prop de cinquanta milions d'euros, i s'hi proposa, 
per al període de sis anys que abraça el Pla, un 
pressupost de 3.325.000 euros, que considera del 
tot insuficient atès que, fins i tot, és menys del que 
s'està gastant actualment. En aquest sentit, recor-
da que els van informar que la despesa prevista per 
al 2009 era de 600.000 euros, mentre que el que 
s'esmerçarà en el període 2009-2014 és de 
554.000 euros anuals. 

En definitiva, entén que el Pla és realista però 
està mancat de credibilitat perquè, justament, li 
falta el finançament per poder-lo aplicar. 

La Sra. Balseiro, en començar, fa extensiva la fe-
licitació del Grup del PP a les entitats que han 
col·laborat en la redacció d'aquest document, i molt 
especialment la tasca que fan en favor dels animals 
a la ciutat, malgrat les dificultats amb què es tro-
ben i, fins i tot, a la manca de suport per part de 
l'administració. 

Posa de manifest que aquest Pla comporta un 
canvi de model de gestió quant al garantiment del 
benestar dels animals, fins i tot incorpora aspectes 
que el seu Grup planteja des de fa anys, com ara 
garantir la convivència harmònica amb els ciuta-
dans; la necessària conscienciació per la tinença 
responsable amb el foment de la identificació dels 
animals amb un microxip, amb preus reduïts, boni-
ficats fins i tot, i la persecució de l'abandonament. 
Igualment, destaca la implantació de nous proce-
diments d'adopció i a què finalment s'ha posat fil a 
l'agulla per a la construcció d'un nou centre d'aco-
llida que garanteixi el benestar dels animals i que 
posi fi al col·lapse de l'actual gossera. 

Opina que el model és radicalment diferent a la 
tasca municipal que fins ara s'ha dut a terme i, 
això, que podria significar una bona notícia per a la 
reorientació de la tasca municipal, en realitat té el 
problema que la Sra. Mayol no té credibilitat, atès 
que ha anunciat nombroses vegades la transforma-
ció de l'actual gossera, que no garanteix les condi-
cions higienicosanitaries més mínimes, en un veri-
table centre d'acollida; moltes vegades ha promès 
un Parc d'acollida d'animals de companyia que en-
cara està a l'aigüera; i, fins i tot, ha aprofitat com a 
excusa la manca de suport dels Grups municipals 
per imposar una ubicació rebutjada pels veïns; com 
també ha promès en moltes ocasions àrees reser-
vades en espais verds de la ciutat perquè els gos-
sos pugin esbargir-se sense molestar ningú. 
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Hi ha, per tant, una llarga llista d'incompliments, 
fins i tot de la mateixa ordenança municipal; ara, 
tanmateix, es pretén fer passar com una mesura de 
govern un document que no concreta les accions, ni 
el calendari, ni els recursos humans i materials per 
posar en marxa el Pla, i ni tan sols presenta un 
pressupost clarament suficient per acarar totes les 
actuacions que proposa. 

Per al seu Grup, malgrat que pot arribar a com-
partir la filosofia del Pla, fins que no es concretin els 
aspectes a què s'acaba de referir i no s'assoleixi la 
transformació dels equipaments existents, ni 
aquesta mesura ni la Sra. Mayol tenen credibilitat. 

El Sr. Florensa posa en relleu la feina important 
que s'ha fet aquests darrers anys pel que fa als 
drets dels animals i, concretament, per la seva 
protecció i benestar. Aquesta tasca l'han fet en 
molts casos les entitats de la ciutat, a les quals 
creu que és de justícia agrair la feina de sensibilit-
zació i reivindicació, així com les aportacions que 
han fet a l'elaboració del Pla. Igualment, posa en 
relleu la bona feina d'aquest Ajuntament a l'hora de 
recollir i posar en pràctica moltes d'aquestes reivin-
dicacions, així com fer passos endavant, com ara la 
prohibició del sacrifici d'animals a la ciutat el 2003. 

Entenen, doncs, que amb aquest bagatge, i el fet 
de disposar d'un pla que fixa objectius estratègics i 
que recull el conjunt de mesures que s'aplicaran els 
propers cinc anys és molt positiu, tot i que en 
aquest document hi troben a faltar la concreció de 
les propostes que s'havien treballat durant les dar-
reres setmanes, així com també el pressupost per a 
cadascuna a fi de valorar si el pressupost global 
que s'ha presentat respon a les necessitats. 

El seu Grup considera que el Pla té eines que li 
permeten començar a caminar, entre les quals des-
taca l'Oficina de protecció dels animals, que es va 
crear a proposta del Grup d'ERC, i que consideren 
una eina bàsica per millorar la gestió en aquest 
àmbit i l'atenció al ciutadà en aspectes que fan 
referència a la protecció dels animals; i en segon 
lloc, el que serà el futur Parc d'acollida d'animals de 
companyia, que permetrà reparar un retard històric 
a la ciutat i disposar d'un equipament digne i en 
una ubicació adequada. 

Es vol referir, també, a la feina que cal fer en 
l'àmbit de la convivència, i en aquest sentit, estan 
convençuts que s'imposa l'aplicació de les ordenan-
ces. També vol remarcar que cal disposar de més 
espais específics per als gossos a les zones verdes, 
dels quals n'està força mancada la ciutat. I, final-
ment, valora molt positivament la feina feta amb 
les colònies de gats, concretament els fons desti-
nats a l'esterilització, tot i que encara troben insufi-
cient el nombre d'animals controlats.  

Destaca com a molt important el cens, i recorda 
que es va aprovar una proposta per fer-lo gratuït, 
atès que la seva funció és de control i no pas recap-
tatòria. Igualment, creuen que cal avançar en la 
línia que la inscripció en el cens sigui automàtica en 

el moment que s'identifiqui un animal a través del 
microxip, perquè això simplificaria els tràmits i 
augmentar el nombre d'animals censats. En aquest 
sentit, entenen que fóra bo implicar els punts de 
venda d'animals de companyia, i les associacions 
de la ciutat que hi vulguin participar, en la consci-
enciació en aquest aspecte de manera que actuïn 
com a punts d'informació i de recollida dels impre-
sos per inscriure els animals al cens. 

Finalment, pel que fa a la tinença responsable, 
creuen que cal fer campanyes continuades durant 
tot l'any per conscienciar en contra dels abandona-
ments i en favor de l'adopció, mitjançant l'impuls 
de programes com l'apadrinament.  

Conclou referint-se breument al que qualifica 
d'assignatura pendent, i que és l'accés dels animals 
de companyia al transport públic. 

La Sra. Sánchez precisa que aquest Pla té tota la 
credibilitat perquè és resultat d'un complex procés 
participatiu on s'ha implicat multitud de persones i 
entitats i, per aquest motiu, comença la seva inter-
venció agraint l'esforç i les aportacions que s'han 
fet el darrer any com a resposta a la crida de l'Àrea 
de Medi Ambient d'aquest Ajuntament. Precisament 
aquest diàleg permet unificar i donar coherència a 
les accions que es duen a terme des de l'adminis-
tració, les entitats col·laboradores i la ciutadania 
respecte a la correcta manutenció de les mascotes; 
la col·laboració entre aquests sectors és imprescin-
dible per garantir els objectius de protecció i de 
benestar dels animals, d'higiene pública, de civisme 
i de seguretat ciutadana. 

El Pla que avui es presenta és un document es-
tratègic que orienta les polítiques municipals res-
pecte als animals de companyia en el període 
2009-2014; el seu objectiu és garantir la màxima 
protecció i el màxim benestar; la seva implantació 
suposarà un punt d'inflexió en les polítiques muni-
cipals respecte als animals de companyia, atès que 
posa l'accent no només en la salut, la cura i la pro-
tecció dels animals, sinó també en la seva integra-
ció en la vida de la ciutat. 

El seu Grup valora molt positivament els benefi-
cis socials i ambientals que comporta aquest Pla 
que es recolza en tres línies estratègiques, la pri-
mera de les quals és el foment de la tinença res-
ponsable, i promoure entre els ciutadans, molt es-
pecialment entre els que en són propietaris, 
actituds responsables i solidàries que afavoreixin la 
convivència en la relació amb les mascotes. Una 
segona línia a destacar és la promoció de colònies 
controlades de gats, de manera que s'aprofundirà 
en el programa de control. 

Finalment, es refereix a la línia que prepara el 
pas per al futur Parc d'acollida d'animals de compa-
nyia. En l'actual centre d'acollida s'ha incorporat 
recentment una nova orientació del servei, que 
deixa de tenir un enfocament purament veterinari, i 
es potencia el component social, educatiu i ambien-
tal d'aquest equipament, alhora que s'ha creat una 
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comissió al si del Consell de convivència, defensa i 
protecció dels animals, encarregada de fer un in-
forme sobre les millores a introduir en l'equipa-
ment. També s'impulsarà un programa social per 
al CAAC i que fomenti la participació de la ciutada-
nia en xerrades, conferències i programes educa-
tius. 

Conclou que amb aquest Pla es dóna un pas en-
davant en la llarga tradició d'aquest Ajuntament en 
el tractament dels animals de companyia. 

La Sra. Mayol agraeix molt especialment la inter-
venció del Grup d'ERC, i està totalment d'acord 
amb el seu plantejament i en incorporar alguns dels 
supòsits que ha suggerit. Altrament, es mostra més 
sorpresa per l'actitud expressada pel Sr. Puigdollers 
perquè entenia que hi havia més acord; quant al 
pressupost, troba incongruent argumentar que és 
escàs, sobretot quan el Grup del Sr. Puigdollers va 
posar el crit al cel quan va saber que el pressupost 
per al futur Parc d'Acollida d'Animals era de sis 
milions d'euros. Es referma en el convenciment que 
és un pressupost realista i possible, i afegeix que el 
debat sobre els ingressos per contribuir a la tinença 
responsable d'animals han decidit fer-lo en el marc 
del debat de les ordenances fiscals. 

Tanmateix, addueix que la intervenció que li ha 
causat més perplexitat ha estat la de la Sra. Balsei-
ro, qui li ha atribuït manca de credibilitat, i afegeix 
que si hagués volgut fer-los arribar alguna proposta 
no hi tenia cap impediment, atès que disposa del 
document des de fa dos mesos. En conseqüència, 
pel que fa a les seves acusacions, informa que s'ha 
constituït la comissió de seguiment del CAAC fa una 
setmana; i el PAAC s'estaria construint si el Grup 
del PP l'hagués votat favorablement, tot i que es 
construirà en el termini marcat. Igualment, informa 
que el nou espai d'esterilització funciona des del 
juny a Montjuïc; la gatera provisional es posarà en 
marxa en el mateix espai a finals d'any; l'Ajunta-
ment disposa de seixanta àrees d'esbarjo de qua-
tre-cents metres quadrats als parcs urbans; té 288 
colònies de gats controlades els darrers cinc anys, 
d'un total de 388 d'identificades.  

Així doncs, entén que el balanç de feina feta és 
prou important; en canvi, està convençuda que el 
Grup de la Sra. Balseiro no té una política alternati-
va d'atenció als animals diferent d'aquesta, que és 
consensuada amb els professionals i amb els agents 
socials i realista. Afegeix que quan aquest Pla mar-
ca l'objectiu de passar del 12% d'animals censats al 
50% d'aquí a cinc anys, o disminuir un 30% l'aban-
donament, o arribar a un acord amb els veterinaris 
a fi d'imposar un programa de tria responsable, 
s'estan fent polítiques concretes, realistes, ajusta-
des i consensuades per avançar en la millora dels 
objectius. 

El Sr. Puigdollers reitera que el seu Grup està 
d'acord amb la filosofia i el model de gestió del Pla, 
però també creuen que el govern municipal no hi 
posa els instruments financers necessaris per apli-

car-la, i per dir-ho es basa en les dades que els ha 
proporcionat la Sra. Mayol, que si se sumen tots els 
objectius que es pretén abastar, el pressupost és 
força insuficient. Per tant, l'alternativa del seu Grup 
és clara: el mateix Pla, però amb recursos econò-
mics. 

 
 
c) Informes 
 
1. Seguiment del procés participatiu per a la 

transformació de la Diagonal. 
El primer tinent d'alcalde, Sr. Martí, presenta l'in-

forme de seguiment del procés participatiu, en què 
29.935 persones han intervingut a títol individual, i 
un miler més en el marc del treball a les escoles i 
de la participació de les entitats, i que han significat 
fins a 212.891 aportacions en la segona fase del 
procés. 

Precisa que aquesta segona fase se centrava en 
articular les aportacions que, sumades a la tasca de 
l'Oficina Tècnica per la Diagonal, han de permetre 
elaborar els avantprojectes que s'hauran de validar 
per tirar endavant la transformació d'aquesta via. 
En el marc de la campanya I tu, què faries a la 
Diagonal; fes-te donant d'idees, la ciutadania ha 
pogut expressar la seva opinió i les seves aportaci-
ons sobre com ha de ser aquesta transformació; 
s'ha fet a través d'una butlleta participativa –en 
format paper i electrònic– i mitjançant preguntes 
en modalitat oberta, per tant, amb la possibilitat 
d'expressar lliurement el que es considerés oportú; 
així com una modalitat tancada a fi de prendre el 
pols exacte a les qüestions més bàsiques entorn 
d'aquesta transformació. 

Valora molt satisfactòriament el balanç quantita-
tiu i, per tant, és una mostra estadísticament relle-
vant del que els ciutadans i les ciutadanes opinen 
sobre la transformació d'aquesta via urbana. Con-
cretament, un 80% de la ciutadania està d'acord 
amb la idea de transformar el tram central de la 
Diagonal; un 12% s'expressa obertament en con-
tra, mentre que el 8% restant no ho considera prio-
ritari. En aquest context d'adhesió majoritària a la 
transformació, es plantegen, bàsicament, tres tipus 
de propostes. En primer lloc, un 90% de les aporta-
cions prioritzen la idea que la Diagonal ha de ser un 
espai on es garanteixi la mobilitat per a tothom, és 
a dir, cal garantir l'accessibilitat física i social i inte-
gració de tots els mitjans de transport, donant prio-
ritat clara al transport públic, amb una segregació i 
capacitat d'ubicació de cadascun dels modes de 
transport. En segon lloc, un 75% dóna suport a la 
connexió de les línies de tramvia, Trambaix i Tram-
besòs, a través de la Diagonal, com una de les 
grans aportacions per a la millora i l'ampliació del 
transport públic. Mentre que la tercera conclusió 
principal és que un terç dels participants consideren 
que s'ha de mantenir l'estructura actual de calçada 
central i rambles laterals; un altre terç aposta per 
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una rambla com a idea bàsica, i un altre terç per un 
reforçament dels laterals, és a dir, s'inclina per la 
idea de passeig. 

Respecte a l'arbrat hi ha posicions diverses, tot i 
que preval el criteri majoritari que incideix en el 
reforçament del verd a l'avinguda i, en aquest cas, 
aproximadament el cinquanta per cent de les apor-
tacions aposten pel manteniment de l'estructura 
actual de l'arbrat, mentre que l'altra meitat consi-
dera que calen canvis. 

Aquests són, a grans trets, els resultats fona-
mentals, i els remet als informes si volen conèixer 
el detall de totes les preguntes formulades en el 
procés participatiu, i que demostren, a més de l'alt 
grau de participació i d'implicació, la pluralitat i 
varietat d'idees que van configurant aquest tram 
central de l'avinguda Diagonal. 

Recorda que aquest procés de participació ja ha 
tingut una primera fase, on es va llançar la idea de 
reforma i la possibilitat que hi participés la ciutada-
nia, de manera que es va posar en marxa la Comis-
sió Diagonal del Consell de Ciutat que és la que 
valida el conjunt del procés i, posteriorment a 
aquesta segona fase, hi haurà les fases de concre-
ció de les propostes, de debat i, finalment, de con-
sulta sobre les diverses alternatives. 

No vol acabar la seva intervenció sense expres-
sar una vegada més que el projecte de transforma-
ció de la Diagonal és central per a l'equip de go-
vern, i considera que és una prioritat derivada, 
d'una banda, de la reflexió entorn de l'Any Cerdà, 
és a dir, del significat de la Diagonal com a element 
estructurador en el context del Pla Cerdà i, d'altra 
banda, de les grans potencialitats de futur en ter-
mes d'integració i de centralitat d'aquesta via en el 
desenvolupament global de l'àrea metropolitana els 
propers anys. 

Així doncs, el procés de transformació del tram 
central de la Diagonal està en marxa i compta amb 
el ple suport de la ciutadania. 

El Sr. Trias agraeix la informació que els han 
aportat i la intervenció del Sr. Martí. Observa que 
trenta mil participants són molts, però reduïts a 
percentatge, signifiquen l'1,8% dels empadronats a 
Barcelona i l'1,6% si es descompten els participants 
que no són residents. Són xifres, per tant, que cal 
relativitzar malgrat que siguin importants. Posa de 
manifest, també, que els recursos esmerçats són 
molts, entre els quals cita l'edició d'una web, l'edi-
ció de números especials de la revista Barcelona 
Informació, la publicació de cartells, tríptics, sessi-
ons informatives, enviament de butlletes a través 
de BI i en alguns diaris de gran tiratge. S'hi han 
gastat 606.000 euros, el que significa que cada 
participant ha costat 20 euros. Observa, també, 
que la participació ha estat molt desigual pel que fa 
als districtes, entre els quals, evidentment, el més 
participatiu ha estat l'Eixample, però entén que fóra 
convenient saber l'opinió dels altres districtes per 
veure si respon a la mitjana. 

Considera que ara és el començament de la fase 
de la veritat, i afegeix que el seu Grup sempre ha 
estat favorable a aquesta mena de consultes, que 
s'han de fer amb la màxima informació; i entenen 
que d'una vegada per totes els haurien d'informar 
sobre els estudis de mobilitat que s'han fet, atès 
que són un element bàsic. Igualment, consideren 
que una consulta d'aquesta mena és molt important 
quant a participació democràtica, però també per-
què determinarà l'estructura futura de la ciutat. En 
aquest sentit, els adverteix que el seu Grup serà 
especialment escrupolós en com es fa al final la 
consulta, ja que creuen que la gent ha de poder 
manifestar les diferents possibilitats, és a dir, poder 
discrepar de les dues opcions que es plategen; en-
tenen, també, que cal ser molt curosos amb la des-
pesa de la consulta; i cal ser molt exigents en el 
cas del vot electrònic no presencial, del qual se n'ha 
de garantir el secret i la identitat del votant. 

Apel·la a aquesta cura en tot el procés perquè 
consideren que és una operació de molta importàn-
cia per al futur de la ciutat i s'ha de fer tan bé com 
es pugui. 

El Sr. Fernández Díaz avança el suport del seu 
Grup als processos de consulta i de participació 
ciutadana, sobretot en aquest cas de transformació 
de la Diagonal, un procés inèdit i que mereix l'ad-
hesió de tothom. En aquesta línia, són de l'opinió 
que fóra bo obrir un seguit de processos de partici-
pació ciutadana sobre qüestions transcendentals 
per al futur de Barcelona, sobretot aquelles que 
tenen impacte en les finances, com per exemple, 
preguntar als barcelonins si estan d'acord a gastar-
se 150 milions d'euros en inversió municipal desti-
nada a la construcció d'un parc zoològic marí, no-
més per citar-ne una. 

Assenyala que aquest procés de participació ha 
tingut connotacions de campanya publicitària i me-
diàtica, més que no pas d'autèntic procés de con-
sulta i participació. En aquest sentit, demana que el 
primer tinent d'alcalde ratifiqui quin ha estat fins 
ara el cost d'aquest procés i el que es preveu per a 
la finalització de la consulta; saben quant s'ha pres-
supostat, però voldrien saber quin és actualment 
l'estat de despeses i les previsions finals. 

Atès que dóna per bones les dades que ha pre-
sentat el Sr. Martí no pretén debatre-les, tot i que 
no es vol estar de fer notar algunes curiositats al 
respecte com ara la gran participació durant l'agost. 
Tanmateix, vol posar en relleu una qüestió de gran 
importància per al seu Grup, que rebutja que, tot 
aquest procés de participació, al final es pugui 
resumir en una consulta únicament sobre dues 
opcions possibles. Opina que ha de tenir l'abast de 
tantes propostes com solucions entorn la transfor-
mació de la Diagonal siguin factibles i ben delimita-
des; és a dir, amb un projecte nítid, una definició 
clara del seu cost, un calendari d'execució de les 
obres, i que la ciutadania pugui disposar d'informa-
ció suficient sobre el seu impacte, dia a dia, així 
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com altres qüestions quant a la incidència en el 
trànsit i la mobilitat, del transport públic i del pri-
vat. 

Insisteix, doncs, que el procés de consulta no es 
pot restringir únicament a dues opcions, si bé es 
cert que es tracta de dos projectes d'essencial im-
portància per a la ciutat: la transformació de la 
Diagonal i la connexió dels dos tramvies, però no 
forçosament aquest dos projectes han de tenir una 
mateixa resposta a una única proposta. Addueix 
que la connexió de les línies de tramvia es pot fer 
per superfície, però també subterrània; es pot 
transformar la Diagonal sense el tramvia i fer la 
connexió de línies en un altre indret de l'Eixample.  

Reclamen, per tant, que no hi hagi aquesta res-
tricció, atès que podria donar la impressió que el 
govern municipal ja tenia decidides les dues possi-
bles respostes amb antelació, i que l'única cosa que 
li interessava era convertir el procés de participació 
en una maquinària publicitària més, en una coarta-
da electoral. 

El Sr. Portabella observa que el Sr. Martí ha dis-
posat de vuit minuts per referir-se els orígens de la 
proposta i que el seu Grup no deixarà passar els 
quatre de què disposa sense reconèixer la impor-
tància del que s'està fent, així com per posar en 
relleu el paper determinant del Consell de Ciutat. 

En proposar que es fes la consulta ciutadana com 
a culminació del procés de participació, el Grup 
municipal d'ERC ho va fer, d'una banda, perquè 
considera que és una decisió que abunda en l'apro-
fundiment democràtic i la participació. A la gent li 
plau, tal i com s'ha pogut comprovar amb les trenta 
mil respostes, que se li consulti sobre allò que afec-
ta la seva quotidianitat i els seus designis. Això és 
comprovable arran d'altres consultes ciutadanes 
que també han tingut molt d'èxit en altres munici-
pis, i d'aquest fet n'ha de sortir una reflexió sobre 
la participació en política, i la contribució de la ciu-
tadania en decisions que signifiquen aquest apro-
fundiment democràtic. 

D'altra banda, entén que un segon motiu molt 
clar per a la consulta ciutadana és que, com a con-
seqüència de la manca d'identificació de les perso-
nes amb els seus barris, sorgeixen problemes. Re-
marca que el seu Grup atorga molt de valor a 
l'espai públic, i sempre ha cregut que el fet de po-
der intervenir i decidir sobre una cosa que afecta 
directament provoca un sentiment de pertinença, 
voluntat de formar part i d'arrelament i, a mesura 
que això passa, apareix la identificació amb el lloc 
on es viu i, en conseqüència, es té cura que l'espai 
públic funcioni bé. 

Aquesta proposta té, per tant, aquest doble ori-
gen; d'una banda, l'aprofundiment democràtic i la 
participació ciutadana i, d'altra banda, voluntat que 
la ciutadania s'identifiqui amb el lloc on viu i s'hi 
senti arrelada a fi d'anar més enllà dels interessos 
personals per treballar en els interessos col·lectius. 

Quant a l'informe, valora que el govern municipal 
fa un bon treball, i de manera seriosa, a fi de bus-
car una participació àmplia. 

Es refereix, tot seguit, a algunes dades que els 
han cridat l'atenció com ara que el 90% de la parti-
cipació s'ha fet a través de butlletes, cosa que de-
mana una reflexió entorn de la fractura digital que, 
en aquest cas, es veu clarament. En segon lloc, 
destaca la participació de 800 alumnes d'IES i de 
CEIS, entre les propostes dels quals n'hi ha d'es-
pectacularment originals i, per tant, permeten obrir 
un cert horitzó de reflexió sobre aspectes que no-
més s'acudeixen a aquestes edats. 

Es refereix, finalment, que els aspectes prioritaris 
en la transformació de la Diagonal és que esdevin-
gui un espai de trobada i de mobilitat, però també 
és molt rellevant que augmenti la freqüència de pas 
de l'autobús. 

El Sr. Gomà destaca que el balanç de la segona 
fase del procés participatiu per la transformació de 
la Diagonal significa un moment clau del procés i 
determina que s'ha recorregut un tram molt impor-
tant pel que fa al volum d'activitat institucional i 
ciutadana; en aquesta darrera fase, la ciutadania 
ha pogut fer les seves aportacions, que caldrà veu-
re reflectides al màxim possible en les dues alterna-
tives que sotmetran a consulta ciutadana. 

El balanç és, doncs, positiu en totes les seves 
dimensions; pel que fa als aspectes quantitatius, 
més de 30.000 persones han pogut fer aportacions 
amb un grau d'implicació sense precedents entorn 
d'un procés concret de transformació urbana. Pel 
que fa als aspectes qualitatius, assenyala la combi-
nació de la participació individual amb la del teixit 
associatiu per mitjà, principalment, del treball des-
envolupat pel Consell de Ciutat i la importància de 
la participació en l'àmbit educatiu, amb més de vint 
tallers de debat a escoles i instituts de la ciutat, per 
mitjà dels quals s'han recollit aportacions directes i 
molt significatives de més vuit-cents adolescents i 
joves. 

Remarca el grau de suport a les tesis de fons del 
procés de transformació; àmplies majories ciutada-
nes, entre el 70 i el 90%, voldria la Diagonal com a 
espai de passeig i de trobada i, també, com a ex-
pressió d'un nou model de mobilitat sostenible i 
segura; i tres de cada quatre participants estan a 
favor de la implantació del tramvia per tota l'avin-
guda; i cal destacar que un 80% demana l'augment 
del transport públic i la millora de la xarxa d'auto-
busos. Destaca, també, clares majories a favor de 
la reducció del trànsit de vehicles privats, i entre un 
60% i un 68% està d'acord amb la potenciació de 
l'ús de la bicicleta. 

Finalment, posa en relleu que la ciutadania ha 
expressat una interessant diversitat d'opinions so-
bre els models possibles de distribució de les vore-
res, de l'espai públic i de l'arbrat de l'avinguda, que 
ofereix un terreny de joc clar per a l'elaboració i 
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l'elecció ciutadana entre alternatives clarament 
diferenciades. 

Conclou que el repte és doble, d'una banda, la 
devolució raonada i personalitzada del conjunt de 
les aportacions; d'altra banda, la seva incorporació 
en un disseny de les alternatives. En síntesi, doncs, 
amb aquest procés s'hauran configurat unes bases 
sòlides perquè el debat i la consulta ciutadana si-
guin un èxit, i la Diagonal no només s'hagi trans-
format en benefici de les persones, sinó que hagi 
significat l'oportunitat per avançar cap a un nou 
model de democràcia participativa. 

El Sr. Martí fa avinent que, sentint algunes inter-
vencions com la del Sr. Fernández Díaz, té la sen-
sació que no s'acaba de creure de debò en la parti-
cipació; precisa que impulsar la participació 
demana esforços i recursos; esforços de l'adminis-
tració municipal per captar el ciutadà i involucrar-
lo. Per tant, si no es disposa de recursos no hi pot 
haver veritable participació, tot i que sempre hi ha 
qui ho critica quan s'hi esmercen, i posa el crit al 
cel pel grau de despesa que implica la participació. 
Entén que amb aquesta actitud, es posa en qüestió 
la credibilitat que per alguns Grups té la participa-
ció ciutadana, que és la clau de volta de les políti-
ques de proximitat. 

Precisa que no s'ha referit en la seva intervenció 
a la consulta perquè és una fase posterior, i s'ha 
limitat a la fase d'aportacions de la participació 
ciutadana, de tota manera no té cap inconvenient a 
corroborar que la idea de la consulta va sorgir del 
Grup d'ERC, i que el govern municipal la va recollir 
amb convenciment. Tampoc no té cap inconvenient 
a reconèixer que sense el suport de la resta de 
Grups municipals, especialment del de CiU, aquesta 
consulta no és realitzable, per la qual cosa estaran 
amatents a les seves aportacions i buscaran el con-
sens. 

Matisa, per acabar, que el debat està garantit 
abans de fer la consulta; i està previst que, com a 
mínim durant tres mesos, es puguin exposar els 
dissenys de la futura Diagonal i totes les seves de-
rivades com ara els costos o l' impacte de les obres.  

Acaba el seu torn de rèplica significant l'oportuni-
tat que aquest procés significa, del que destaca la 
possibilitat de fer la consulta electrònica, que s'hi 
pugui participar a partir dels setze anys i que ho 
puguin fer les persones empadronades.; és a dir, hi 
ha tot un món per acostar la vida política municipal 
a molts col·lectius que no s'han de desaprofitar. 

Està convençut que el procés serà un èxit 
col·lectiu, un nou referent a la ciutat. 

El Sr. Trias agreix les paraules que el Sr. Martí 
ha adreçat al seu Grup. Està convençut que l'as-
sumpte de la consulta és molt important, i es fa 
amb una eina de futur, que ha de servir d'experièn-
cia pionera. S'està en la recta final i hi ha molt en 
joc, i seria molt trist que, després de tot aquest 
procés de participació, s'arribés a una solució amb 
la qual la gent se sentís decebuda. 

Creu que totes les eines que es posin perquè ai-
xò no passi són essencials, i avança que tindran el 
suport del seu Grup en aquesta consulta. 

Agraeix també que hagi dit que els requerirà la 
màxima col·laboració, i demana que això es tradu-
eixi a mantenir-los informats sobre les despeses, 
entre altres coses. 

El Sr. Alcalde tanca les intervencions destacant 
que la manera com s'han de desenvolupar i s'han 
d'acarar les decisions ha d'estar a l'alçada de la 
magnitud de la transformació i la transcendència 
d'aquest canvi en la Diagonal. I es mostra satisfet 
perquè les diferents fases del procés s'estan desen-
volupant molt positivament, de manera que estan 
animats a abordar les noves fases. 

2. Renovació del Pacte per a l’Ocupació de Quali-
tat a Barcelona 2008-2011. 

El tercer tinent d'alcalde, Sr. Carnes, presenta 
l'informe i es refereix a què la renovació del Pacte 
per a l'Ocupació es duu a terme des del realisme que 
imposa la difícil situació del mercat laboral –segons 
les darreres dades del tercer trimestre la taxa d'atur 
és del 13,4% a Barcelona–; però, també, amb al-
guns elements per a l'esperança com ara l'augment 
de cinc dècimes en la taxa d'ocupació respecte al 
trimestre anterior. Al realisme, també s'hi suma la 
responsabilitat perquè, amb la renovació d'aquest 
Pacte, les administracions, els agents socioeconò-
mics i una àmplia representació dels Grups munici-
pals demostren que estan units contra la crisi.  

Remarca que, amb aquest informe, es posa de 
manifest la renovació del compromís cap a l'ocupa-
ció i la recuperació econòmica; un compromís que 
es va adquirir encara no fa un any i mig i que, ara, 
en un exercici d'apropament i consciència amb la 
conjuntura econòmica, es decideix revisar per 
adaptar-lo a les necessitats de les persones atura-
des de la ciutat. Aquest és un compromís en què 
volen sumar adhesions i, per aquest motiu, s'hi ha 
convidat tots els Grups polítics municipals, amb la 
voluntat d'incorporar nous acords i mesures com-
plementàries, en línia amb l'actuació del pacte. 

Informa que la majoria de propostes dels Grups 
que hi han participat han estat incorporades, en un 
exercici d'obertura, i cercant el consens; i mostra la 
seva satisfacció de poder comptar amb el Grup 
d'ERC per col·laborar juntament amb els Grups del 
govern municipal. 

Com s'ha demostrat en el seu primer any de vi-
da, el Pacte és concret i no pas una declaració d'in-
tencions; ha concretat els seus compromisos amb 
la posada en marxa de totes les mesures d'actuació 
que es van presentar el gener de 2009; un pla d'ac-
tuació dotat d'un pressupost global de 22 milions 
d'euros, i ha endegat actuacions en matèria de 
millora de l'ocupació, creació i suport al creixement 
d'empreses, formació i orientació de nous aturats i 
aturades; i, el setembre de 2009, s'ha presentat un 
índex d'actuació del 85%, havent atès a més de 
seixanta-un mil participants. 
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Es tracta, doncs, no només d'un compromís ferm 
per impulsar la competitivitat econòmica a la ciutat, 
sinó també el seu benestar i seva cohesió social, 
dos aspectes que van junts; i que la millor manera 
d'assolir una Barcelona competitiva és defensar una 
ciutat socialment cohesionada i que afronta amb 
valentia els reptes dels seus habitants, per la qual 
cosa és important disposar d'un instrument de dià-
leg com el Pacte Local per a l'Ocupació de Qualitat. 
En moments de crisi i d'increment de l'atur és clau 
que des de l'àmbit local, el més proper a la ciuta-
dania, es pugui actuar concertadament. Reconei-
xent aquest paper clau de l'entorn local, des del 
marc del pacte, la Generalitat i l'Ajuntament es 
comprometen a dissenyar un mecanisme estable 
conjunt per al desplegament de les polítiques acti-
ves d'ocupació, que reculli les necessitats, reptes i 
oportunitats del territori; és a dir, un mecanisme en 
línia amb el que preveu la Carta Municipal. 

Amb la renovació d'aquest Pacte queda ben palès 
que l'aposta per continuar avançant és donar més 
suport als ciutadans en l'accés a l'ocupació de qua-
litat, i parteix del convenciment que el compromís, 
l'esforç, la confiança i la col·laboració entre tots 
seran els valors clau per reactivar el dinamisme que 
caracteritza l'economia de la capital catalana. 

El Sr. Ardanuy, per començar, agraeix l'actitud 
positiva, dialogant i constructiva de tots els agents 
socials, sindicats i patronal a l'hora de posar-se a 
disposició d'aquest Ajuntament en un assumpte tan 
important, tan bàsic per a la societat, com el com-
bat de l'atur. Agraeix la seva disponibilitat a l'acord 
i, sobretot, la seva inesgotable paciència. En aques-
ta línia, recorda al govern municipal que cal ser 
conscients que el compromís dels agents socials és 
una gran oportunitat, però, alhora, una gran res-
ponsabilitat. Tanmateix, el seu Grup creu que no 
s'està aprofundint en aquesta situació ni l'estan 
aprofitant per liderar clarament aquestes polítiques 
a la ciutat. 

Addueix que el seu Grup té una responsabilitat 
amb la ciutat i, precisament per això, ha decidit no 
sumar-se al Pacte. Afegeix que sempre estan dis-
posats a donar suport al govern municipal en 
aquest assumpte, però el problema rau en què 
aquest govern està més preocupat per les fotogra-
fies que no pas pel rigor de les polítiques per com-
batre l'atur. Precisa que s'ha referit a fotografies 
ben conscientment, i en fa un breu recull: la prime-
ra, el maig de 2008, en la signatura del Pacte, sen-
se comptar amb la col·laboració dels Grups de l'o-
posició, als quals ni tan sols se'ls va informar del 
contingut final del Pacte fins al mateix dia de la 
signatura; una segona fotografia és la del gener 
d'enguany, quan se'ls convoca a una reunió per 
avaluar la situació i les polítiques que endega l'A-
juntament, i es troben amb el que qualifica de per-
formance de la consellera de Treball i de l'alcalde, 
amb la consegüent fotografia i, en aquest cas, ni 
tan sols els donen l'informe que van presentar en 

l'esmentada reunió; una tercera instantània és la 
del 28 d'octubre de 2009, en la nova signatura de 
l'Addenda del Pacte. 

Es pregunta, en conseqüència, quantes fotografi-
es més caldran perquè es decideixin a fer una apos-
ta clara per les polítiques per combatre l'atur. 

Seguidament, es refereix a les oportunitats que 
s'han deixat perdre, atès que hi ha una part fona-
mental de la societat civil i dels agents socials que 
els donen suport explícit i implícit per combatre la 
situació, que disposen de respostes concretes i 
lleials de tots els Grups –concretament 50 provi-
nents del Grup de CiU, que segons el tinent d'alcal-
de han estat incorporades i no és cert. Entén, per 
tant, que es neguen a assumir el lideratge d'aques-
ta batalla que la ciutat els exigeix. 

Pel que fa les mesures innovadores a què es re-
fereix el govern, entén que moltes ja neixen cadu-
cades, com ara el programa Activa't per l'ocupació, 
el programa bandera del govern municipal, que no 
és altra cosa que un programa de formació a l'en-
gròs, sense cap paràmetre de control i millora més 
enllà del nombre d'usuaris. 

Per acabar, es vol referir al pressupost, que és la 
demostració de la importància i el lideratge que 
s'atorga a aquestes polítiques. Barcelona Activa és 
l'eina per desenvolupar-les, i el seu pressupost per 
al 2009 disposa d'una partida d'aportacions de les 
administracions per fer polítiques actives d'ocupació 
de 32 milions d'euros –16 aportats per l'Ajunta-
ment, 14 per la Generalitat i 2 per altres adminis-
tracions–; les previsions pressupostàries de Barce-
lona Activa per al 2010, per aquest mateix 
concepte, destinen 30 milions d'euros, dels quals 
l'Ajuntament en manté la seva aportació de 16 
milions, 12 milions la Generalitat i 2 les altres ad-
ministracions. 

En vista d'això, doncs, no pot fer altra cosa que 
preguntar-los si aquesta és la seva màxima priori-
tat. Considera lamentable que no s'incrementin els 
pressupostos per combatre un atur en augment, 
però el que encara ho és més és que redueixi la 
previsió de l'aportació d'administracions en aques-
tes partides pressupostàries. El criteri de prudència 
no s'ha d'aplicar en polítiques contra l'atur, cal 
exercir lideratge, però els demana que, sobretot, no 
decebin els signants del Pacte i els ciutadans i ciu-
tadanes de Barcelona. 

El Sr. Fernández Díaz creu que si es planteja la 
renovació del Pacte per a l'Ocupació significa que 
cal fer un balanç del que han representat les políti-
ques d'ocupació d'aquest Ajuntament en els divuit 
mesos de vigència del Pacte anterior. Al seu parer, 
el balanç no pot tenir unes conseqüències més ne-
gatives i més antisocials. D'entrada, perquè l'atur a 
Barcelona té uns indicadors pitjors que a la resta 
d'Espanya; només a la ciutat, l'atur ha crescut un 
47% el darrer any, i ja arriba gairebé a la xifra de 
cent mil aturats. El Pacte signat el maig de 2008 
és, per tant, la crònica d'un fracàs anunciat i les 
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mesures aplicades pel govern municipal des de 
llavors, han estat clarament insuficients per fer-hi 
front i per planificar les polítiques de concertació 
d'actuacions en polítiques actives d'ocupació i de 
millora de l'activitat econòmica de la ciutat. 

Observa que les deu mesures que es van inclou-
re en el Pacte han estat dissenyades per actuar 
només a curt termini, malgrat que els seus reptes i 
els seus objectius són a llarg termini; no han estat 
capaços d'incloure en el Pla que presenten avui 
mesures per ajudar i assessorar, per exemple, als 
autònoms i a les petites i mitjanes empreses per fer 
front a la crisi, per evitar el tancament de negocis o 
la destrucció de llocs de treball. Amb l'anterior Pac-
te van ser incapaços de reaccionar, tot i que tenien 
la lleu convicció que amb aquesta renovació del 
Pacte, malgrat la situació de desacceleració econò-
mica viscuda els darrers divuit mesos, rectificarien i 
avui presentarien un pla mínimament eficaç i amb 
respostes a les polítiques d'ocupació. 

Paral·lelament, el Grup del PP va presentar cin-
quanta mesures per evitar la destrucció de llocs de 
treball, per promoure polítiques d'ocupació noves i 
eficaces a fi de donar resposta a les conseqüències 
derivades de l'atur i de la crisi, de les quals només 
en van acceptar cinc, i entre les rebutjades hi havia 
la d'establir una dotació mínima de 40 milions d'eu-
ros per garantir les ajudes a les persones i les famí-
lies que pateixen més les conseqüències de la crisi, 
i alhora per als qui han esgotat el dret a rebre una 
prestació d'atur. 

Per tot plegat, el seu Grup considera imprescin-
dible incentivar l'activitat econòmica i millorar la 
competitivitat, incrementant la inversió, implantant 
sistemes unificats de finestreta única amb la finali-
tat de fer possible l'obertura de negocis i d'activitat 
econòmica de manera immediata, intensificar la 
formació i la inserció laboral, i garantint el finança-
ment del comerç, de les Pime i els autònoms, que 
són qui creen ocupació a la ciutat, rebaixant la 
pressió fiscal més cara d'Espanya; i, alhora, desti-
nant més recursos per lluitar contra l'atur amb un 
veritable pla d'austeritat d'aquest Ajuntament que 
redueixi les despeses no necessàries com ara el 
protocol, la publicitat o els informes que no calen, i 
concentrant el diner públic en polítiques efectives. 

El Sr. Portabella considera indiscutible l'existèn-
cia d'un Pacte per a l'Ocupació davant d'una situa-
ció de crisi severa com l'actual, que demana una 
reflexió profunda que s'ha de traduir, en primer 
lloc, en un pacte per l'ocupació i, en segon lloc, en 
la ratificació, ampliació i territorialització a Barcelo-
na d'aquest pacte. El que sí que considera discuti-
ble és l'actitud d'anar llançant propostes aïllades i 
inconnexes. 

Troba a faltar, tanmateix, els passos pertinents 
per frenar aquesta dinàmica que ha portat a la crisi 
que, a banda de propostes concretes, requereix 
també una reflexió profunda sobre valors. Entén 
que hi ha un denominador comú entre la crisi eco-

nòmica i els casos de corrupció que estan aparei-
xent, i que són l'aflorament de la cobdícia. Creu, 
també, que en relació a la crisi s'hauria de fer una 
reflexió sobre el temps perdut a l'hora de fer inver-
sions en innovació, creativitat, formació i captació 
de talent en l'àmbit de les empreses. 

Opina, doncs, que el primer pas per sortir de la 
crisi és fer una reflexió seriosa, a partir de la qual 
es prenguin mesures per sortir-ne, sense oblidar la 
base dels valors. 

Quant a l'Addenda d'aquest Pacte, subscrita pel 
Grup d'ERC, entenen que hi ha alguns elements 
destacables. En primer lloc, remarca el fet que, per 
primera vegada, s'estableix la col·laboració de la 
Generalitat i l'Ajuntament en plans d'ocupació, que 
permet la creació de sinergies. En segon lloc, posa 
en relleu la territorialització a Barcelona d'algunes 
de les mesures, atès que Barcelona no només és la 
capital de Catalunya, sinó que és capital per a Ca-
talunya com a plataforma per a la internacionalitza-
ció de moltes empreses, però també una platafor-
ma d'aterrament per a molta gent que hi ve a 
treballar i de moltes idees noves. 

Del Pacte, destaca com a molt encertat el fet que 
es personalitzin els itineraris, atès que cada vegada 
més la complexitat de la societat ho reclama. 
Igualment, destaca l'existència d'un programa es-
pecífic per al comerç, o el reforçament del progra-
ma per a autònoms i Pime, i també el reforç de la 
formació professional. 

Posa en relleu que el seu Grup ha fet diverses 
aportacions a l'Addenda, algunes de les quals han 
passat a significar eixos d'aquesta addenda, i n'es-
tan contents. 

El Sr. Gomà es remet a la signatura, el maig de 
2008, del Pacte per a l'Ocupació de Qualitat a Bar-
celona, fet que significa que ja en aquells moments 
Barcelona es mostrava proactiva enfront d'un canvi 
de cicle que havia d'esdevenir una crisi profunda i 
d'àmplies conseqüències socials; però també ex-
pressava, sobretot, un determinat model de respos-
ta, que situava i situa com a eix vertebrador de la 
lluita contra la recessió l'acció contra l'atur; és a 
dir, polítiques actives d'ocupació, suport social i 
formatiu a les persones vulnerables i la posada en 
marxa de dinàmiques de generació d'ocupació no-
va. Tot plegat inscrit en el marc d'una economia 
urbana que volen creativa, sostenible, vinculada a 
les necessitats de les persones i amb un pes molt 
rellevant de la xarxa d'economies, social i solidària, 
amb ocupació digna i no deslocalitzada. Un model 
que cerca l'acord, el pacte, la confluència entre 
institucions, agents socials i grups polítics. 

Fa avinent als representants dels Grups de CiU i 
del PP que, més enllà de la retòrica, li costa d'en-
tendre per què no se sumen al Pacte, i els pregunta 
si és que no estan convençuts que l'ocupació de 
qualitat ha d'estar en el centre de les respostes a la 
crisi; si es que no creuen en la concertació social 
orientada al canvi i la transformació; si continuen 
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pensant que era bo el model de desregulació i de 
precarietat que ha abocat a la crisi. 

Remarca que la situació és encara molt proble-
màtica i persistent; més de noranta-sis mil perso-
nes estan a l'atur a Barcelona, de manera que es 
generen situacions personals d'injustícia i de pati-
ment i, enfront d'aquesta situació, cal un desple-
gament convençut i amb força del pla d'acció del 
Pacte, amb més de vint-i-dos milions d'euros assig-
nats, seixanta-un mil participants i un alt índex 
d'execució de cada mesura, entre les que destaca 
el programes d'inclusió laboral de joves i col·lectius 
vulnerables, i el programa de contractació social-
ment responsable.  

Referma, doncs, el compromís amb el Pacte i la 
lluita contra la crisi com una prioritat del govern 
municipal, i convençuts que Barcelona pot i ha de 
fer una aportació estratègica cap a la configuració 
d'un nou model productiu i de consum que sigui 
socialment just i ambientalment sostenible. 

El Sr. Carnes subratlla que aquesta proposta que 
els ocupa conté vint-i-tres mesures concretes, per 
tant és un full de ruta específic. En aquesta línia, es 
felicita que el Grup del PP reconegui que s'hi han 
inclòs algunes de les seves propostes; alhora que 
puntualitza que liderar és posar d'acord administra-
cions, agents socials i agents econòmics, i això és 
el que es fa. 

Creu que ha de quedar ben clar que l'adversari 
és la crisi, i reitera que les portes del Pacte estan 
obertes a tothom. Certament, hi ha altres àmbits i 
altres aspectes, però aquest és un acord que de-
mana treballar plegats, per tant, reitera que tothom 
hi és convidat.  

Com ja ha expressat abans, l'atur creix, però 
també comença a créixer l'ocupació; això pot sem-
blar una paradoxa, però els propers mesos han 
d'esmerçar esforços a ajudar la gent en atur a sor-
tir de la situació. 

El Sr. Alcalde ratifica les paraules del tinent d'al-
calde: la crisi econòmica i els seus efectes són l'ad-
versari; de manera que reitera el seu oferiment a 
incorporar-se al Pacte, perquè no es pot menystenir 
la voluntat dels agents socials i cal valorar que UGT 
i CCOO, Pimec i Foment, conjuntament, s'asseguin 
en una mateixa taula i expressin la seva voluntat 
de sumar esforços. 

Agraeix a ERC les propostes que els han fet arri-
bar i que s'han incorporat a l'Addenda del Pacte, i 
fa avinent als Grups de CiU i del PP que fóra impor-
tant que s'hi incorporessin. 

Posa en relleu, arran d'algunes observacions que 
aquí s'han fet, que Barcelona és la ciutat que millor 
afronta la situació perquè té una estratègia que ve 
de lluny, i per tant, des d'aquesta fortalesa hi ha 
molta feina per fer en polítiques actives d'ocupació. 

Repeteix, doncs, que la taula existeix i està ober-
ta a tots. 

El Sr. Trias demana intervenir per anunciar que, 
si realment la porta és oberta, és a dir, que els 

requereixen col·laboració, la tindran tota. Observa 
que, normalment, els pactes per l'ocupació els fan 
els governs amb la societat civil; i, en aquest cas, 
el seu Grup li pot donar suport. De tota manera, 
asseveracions com que la no adhesió al Pacte signi-
fica menysteniment envers els agents socials no les 
admet. Afegeix que, alguns d'aquests agents soci-
als a què es refereix, han manifestat que no acaben 
de veure clara la línia de treball d'aquest Ajunta-
ment. 

Insisteix que si volen col·laboració, sigui de debò. 
El Sr. Alcalde fa avinent al Sr. Trias, una vegada 

més, que els agents socials estan predisposats a 
què entrin en el Pacte. Com molt bé ha dit el Sr. 
Trias, normalment el diàleg social és entre els go-
verns i els agents socials, i no els grups polítics; i 
per aquest motiu, lamenta que una vegada que 
s'estableix aquest diàleg social per emprendre una 
estratègia socioeconòmica a la ciutat, el Grup de 
CiU no hi sigui. 

Tanmateix, mostra el seu convenciment que el 
Pacte tirarà endavant perquè té tots els elements 
necessaris, una estratègia compartida amb tots i 
cadascun dels agents. Remarca que allò que posa 
en valor l'acord és, justament, la negociació prèvia 
amb tots i cadascun dels agents socials que subs-
criuen el Pacte, sense caràcter retòric ni per fer-se 
cap fotografia. Adverteix que el diàleg social és 
precisament això, partir de posicions contraposa-
des, i debatudes en la taula on, finalment, se signa 
l'acord. Considera que són els qui no s'adhereixen 
al Pacte els qui han de reflexionar per quin motiu 
no ho fan, perquè sembla que fins i tot els sap greu 
que Barcelona disposi d'aquest instrument que, 
d'altra banda, veuen molt encertat en altes llocs. 

El Sr. Fernández Díaz demana al Sr. Alcalde que 
canalitzi la seva indignació, no cap als Grups de 
l'oposició per expressar un posicionament democrà-
tic legítim, sinó cap als governs que són responsa-
bles de la situació de destrucció d'ocupació i d'in-
crement de l'atur. Puntualitza que Barcelona no és 
una illa enmig d'Espanya i, per tant, pateix la situa-
ció com la resta, i que aquesta situació té com a 
responsable el Sr. Rodríguez Zapatero. Per tant, no 
pot responsabilitzar l'oposició per no adherir-se a 
un Pacte per a l'Ocupació que ja fa un any que està 
en marxa i que, legítimament, consideren que no 
dóna respostes a les necessitats de la ciutat i no és 
capaç de frenar la destrucció de llocs de treball, ni 
es compromet suficientment a ajudar les persones 
amb més necessitats. 

Li demana, si realment vol l'adhesió de l'oposició, 
que accepti algunes mesures més de les que han 
presentat.  

Per acabar, vol deixar constància que considera 
que aquest afany sobtat per convidar-los a sumar-
se al pacte respon a què intenten buscar en l'oposi-
ció una coartada a la seva ineficàcia. 

El Sr. Portabella observa que no sap amb qui es 
pot establir el diàleg social si no és amb la patronal, 
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els sindicats i els partits polítics, tal com passa ar-
reu del món. Aquesta és la composició de les taules 
de debat, i creu que qui no hi estigui d'acord ha de 
plantejar una proposta alternativa clara. 

Considera, també, que un dels aspectes fona-
mentals dels acords és que hi hagi concertació ad-
ministrativa i, en aquest cas, es dóna per primera 
vegada, atès que és el primer cop que la Generali-
tat i l'Ajuntament es posen d'acord per fer una ac-
tuació concertada sobre l'ocupació, amb reconei-
xement de les capacitats que tenen per fer 
polítiques actives per l'ocupació. 

Finalment, observa que caldria debatre sobre 
propostes concretes, perquè si no només s'esgri-
meixen arguments recurrents. 

El Sr. Gomà indica al Sr. Trias que no li feia una 
pregunta retòrica, sinó que intentava traslladar una 
reflexió de fons: el convenciment que cal un mínim 
acord de situar la lluita contra l'atur com una res-
posta central a la situació de crisi, creure en la ne-
cessitat de confluència de diferents actors, que en 
l'àmbit de proximitat, les ciutats han de tenir un 
paper essencial en la sortida de la crisi. En resum, 
entén que si des del govern se'ls diu que les portes 
estan obertes també per la confluència dels grups 
polítics, aquesta situació mereix que, per part seva, 
hi hagi un procés de reflexió serena i es puguin 
afegir al Pacte. 

El Sr. Alcalde conclou que Barcelona té una es-
tratègia, i la comparteix amb qui ho ha de fer; i ell 
no pot fer altra cosa que reiterar la seva invitació a 
unir-s'hi. 

 
 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 
 
a) Ratificacions 
 
3. Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre 

de 2009 (S1/D/2009 4581), que designa els Srs. 
Santiago de Torres i Sanahuja i Carles Domingo 
Díaz representants de l'Ajuntament de Barcelona a 
l'Assemblea General de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. 

4. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 19 
d’octubre de 2009 (S1/D/2009 4825), que autoritza 
l’adhesió de la societat Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA, Societat Privada Municipal, gestora 
del servei públic de televisió local de Barcelona 
(BTV), al Protocol General del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 

5. Ratificar el decret de l'Alcaldia, d'1 de setem-
bre de 2009, que concedeix a La Caixa una bonifi-
cació del 65% (que consisteix en 305.458,25 eu-
ros) sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres, generada per la concessió de 
la llicència d’obres, el 10 de maig de 1999, per la 
reforma i ampliació del Museu de la Ciència de Bar-
celona, al carrer Teodor Roviralta, núms. 47-51, 
donat que aquesta reuneix les condicions establer-

tes en l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1. de l’any 
1999, atès que 1r) l'obra està efectuada dins del 
Pla especial de redefinició d’usos al Museu de la 
Ciència, aprovat definitivament el 20 de gener de 
1999, que contempla com a objectius del Museu de 
la Ciència: estimular la comprensió del públic per 
les ciències, crear opinions científiques, informar i 
formar el coneixement científic i esdevenir un espai 
escenari de convivència de la investigació científica, 
la indústria i la societat com a equipament cultural 
de primer ordre, 2n) que el 3 de juliol de 2008, per 
resolució de la regidora d’Hisenda, es va estimar el 
recurs plantejat, deixar sense efecte la resolució 
impugnada (que desestimava la sol·licitud de boni-
ficació) i retrotraure l’expedient al moment proce-
dimental en que s’havia de tramitar la petició de 
bonificació, 3r) la finca està qualificada de sistema 
d’equipaments comunitaris i dotacions actuals de 
caràcter local, clau 7a, i, per tant, procedeix decla-
rar-la d’especial interès i utilitat municipal; i proce-
dir a retornar la quantitat pagada indegudament. 

6. Ratificar la modificació de l’article 24 dels es-
tatuts de la Fundació Joan Brossa aprovada en la 
sessió de 5 de febrer de 2009 pel Ple del Patronat 
de la Fundació, segons consta en el document an-
nex. Aprovar la constitució d’un fons especial a 
favor de la Fundació Joan Brossa, integrat per les 
obres descrites a l’inventari com a "OE. 36 1 Tàpies 
"Retrat Brossa" 1950-1970 i oli I'"OE. 39.1 Tàpies i 
Tècnica Mixta I, 1949, propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’acord amb les condicions del docu-
ment que s’adjunta. Aprovar a favor de la Fundació 
Joan Brossa, la cessió en precari de l’ús dels béns 
patrimonials que figuren a l’inventari que s’adjunta 
pel període de vint anys i d’acord amb les condici-
ons que figuren al document administratiu que 
s’adjunta. Nomenar com a representat del patro-
natge de l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació 
Privada Joan Brossa, el Sr. Jordi Martí i Grau, dele-
gat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i habi-
litar-lo per a la signatura dels documents que es 
desprenguin d’aquests acords. 

S’aproven, per unanimitat, els quatre dictàmens 
precedents. 

7. Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 14 d'octu-
bre de 2009, pel qual: s'accepta la subvenció per 
un import total de 7.300.800 euros atorgada pel 
Departament d'Educació de la Generalitat de Cata-
lunya a aquest Ajuntament, com a corporació titular 
de les llars d'infants, que es detallen a la Resolució 
EDU/2590/2009, de 15 de setembre de 2009, pu-
blicada al Diari Oficial de la Generalitat, de 28 de 
setembre de 2009, destinada al sosteniment de les 
despeses de personal i de funcionament de les llars 
d'infants, corresponents al curs 2008-2009, es de-
clara que aquesta corporació no incorre en cap dels 
supòsits que estableix l'article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvenci-
ons; i es declara també que ni aquesta corporació 
local ni cap organisme d'aquesta rep de la Generali-
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tat i els seus organismes autònoms cap altra sub-
venció pel mateix concepte. 

La Sra. Esteller intervé per argumentar l'absten-
ció del Grup municipal del PP, que respon al fet que 
han denunciat en diverses ocasions que l'aportació 
de la Generalitat a les escoles bressol es va reduint 
i, per tant, s'allunya cada vegada més del com-
promís de finançar el 33% del seu cost. En aques-
ta línia, enguany la Generalitat només pagarà el 
23% del cost de la plaça d'escola bressol, quan 
l'any passat en va pagar el 24%, fet que implica 
un increment del finançament per part de les fa-
mílies. 

Per tant, més aportació econòmica per part de 
la Generalitat a fi que assumeixi el compromís 
contret i emplacen l'Ajuntament a exigir-ne el 
compliment. 

La Sra. Ballarín precisa que amb aquest acord es 
ratifica l'acceptació d'una subvenció de 7,3 milions 
d'euros, dels quals 1.800 euros són per a cadascun 
dels 4.056 infants escolaritzats a les escoles bres-
sol, quantitat que deriva d'un acord general per a 
tots els municipis de Catalunya, signat el 2005 en-
tre la Federació de Municipis, l'Associació de Muni-
cipis i la Generalitat. Aquest acord preveu dos ni-
vells d'aportació per part de l'administració 
autonòmica al finançament ordinari de les escoles 
bressol, una de 1.100 euros, i una altra de 1.800 
euros per alumne i any per a aquells ajuntaments, 
com és el cas de Barcelona, que es comprometin a 
construir noves places d'escola bressol. 

Així doncs, Barcelona rep la màxima aportació i, 
de cara a la pròrroga del conveni, és evident que 
lluitaran per defensar els interessos de Barcelona i 
avançar cap a l'augment d'aportacions per part de 
la Generalitat.  

Concreta, tanmateix, que abans de 2001 no es 
disposava de cap aportació de la Generalitat a les 
escoles bressol municipals, que en el període 2001-
2002 es van aconseguir 600 euros per alumne, que 
en van ser 925 el 2003, fins arribar als 1.800 actu-
als, de manera que la xifra s'ha multiplicat per tres 
des del 2001; i d'un total de 3,5 milions d'euros el 
període 2004-2005 a 7,3 milions el 2008-2009. 

Quant a les xifres que utilitza la Sra. Esteller re-
ferents a les aportacions de la Generalitat i de les 
famílies, observa que són radicalment inexactes i, 
per tant, falses. Actualment, l'aportació és del 26%, 
i afegeix, en defensa del paper de la Generalitat, 
que als 7,3 milions d'euros s'hi suma 1,07 milions 
més en ajuts per a escolarització dels infants amb 
una situació econòmica més desafavorida, que ha 
permès que durant el curs 2008-2009 1.473 nens i 
nenes s'hagin beneficiat d'alguns tipus d'ajut. 

S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció 
dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i Villa-
grasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

 
 
b) Propostes d'acord 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 
8. Exercir, a l’empara d’allò disposat a l’article 89 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la iniciativa 
de proposar la modificació de la Llei 22/1998, de 30 
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, 
amb l’objecte d’incorporar-hi la regulació del Con-
sell Econòmic i Social de Barcelona com a òrgan 
municipal de naturalesa consultiva i caràcter gene-
ral, en el qual hi participen els agents socials i eco-
nòmics més representatius de la ciutat de Barcelo-
na; aprovar la proposta de modificació, que 
s’articularà en base a la introducció d’un nou títol 
(el VIII), segons el redactat que consta a l’ex-
pedient, i donar trasllat d’aquest acord a la Genera-
litat de Catalunya, als efectes de constituir la Co-
missió de revisió del règim especial de la ciutat de 
Barcelona, integrada per representants de la Gene-
ralitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, 
als efectes de l’elaboració dels estudis i propostes 
corresponents. 

S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 
 

COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTOS 
 
9. Autoritzar el Patronat Municipal de l'Habitatge 

a concertar préstecs hipotecaris per un import mà-
xim global de 47.700.000 euros, destinats a finan-
çar les obres d’un total de 488 habitatges de sis 
promocions, en les condicions que s'adjunten a 
l'annex. 

El Sr. Mulleras anuncia l'abstenció del seu Grup 
en aquest punt en què es debaten les condicions 
del préstec hipotecari del Patronat Municipal de 
l'Habitatge, de 47,7 milions d'euros. Unes hipote-
ques a 25 anys, a un euríbor de +1,25 d'efectiu 
anual.  

D'entrada, consideren que no se'ls dóna tota la 
informació per poder posicionar-se; no se'ls explica 
quines són les comissions de cancel·lació o quins 
costos de subrogació s'estableixen, tenint en comp-
te, a més, que aquestes hipoteques passaran als 
beneficiaris de l'habitatge públic. 

Precisa que en aquesta hipoteca s'aplica un eurí-
bor de +1,25, mentre que en molts casos, pel ma-
teix concepte s'aplica un euríbor de +0,32, com per 
exemple el préstec hipotecari que s'ofereix actual-
ment al personal de l'Ajuntament de Barcelona; és 
a dir, el Patronat està negociant un préstec quatre 
vegades més car. 

Creuen, doncs, que l'Ajuntament hauria de millo-
rar les condicions de negociació d'aquestes hipote-
ques, amb una gestió més barata. 

 
El Sr. Freixedes indica que el vot afirmatiu del 

Grup de CiU es justifica, d'entrada, perquè entenen 
que els préstecs hipotecaris són necessaris per 
desenvolupar uns habitatges públics en règim de 
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lloguer o de dret de superfície, llevat d'alguns casos 
provinents de compromisos antics de reformes de 
barris com és el cas dels de Bon Pastor, on n'hi ha 
alguns de venda. D'altra banda, malgrat que és cert 
que el tipus hipotecari no és el més avantatjós del 
mercat, són conscients que aquestes operacions 
estan fixades per normativa amb els convenis que 
el Patronat té amb l'Estat referents al Plan de la 
Vivienda que, de no tenir-los, no es podrien acollir 
a ajuts de promotor o, els compradors, als ajuts 
que l'esmentat pla té compromesos. És per això, 
que malgrat l'aparença d'un interès elevat, els ajuts 
posteriors compensen. 

El Sr. García-Bragado addueix que el PP haurà de 
buscar altres arguments per no donar suport a 
aquest acord per a l'habitatge públic. Cap de les 
qüestions que ha esgrimit va sorgir en el Consell 
d'Administració del Patronat, ni tampoc a la Comis-
sió d'Hisenda i Pressupostos. 

Tal i com ha assenyalat el Sr. Freixedes, aquests 
crèdits estan taxats en la normativa, protegits i 
aprovats en el Pla de l'Habitatge i, per això, no es 
poden aconseguir al mercat a un interès més barat. 
Precisa, també, que la subrogació al crèdit no és 
obligatòria. 

El Sr. Mulleras insisteix que cal negociar millor 
aquests crèdits i els convenis. Certament, la subro-
gació no és obligatòria, però la negociació que ara 
facin l'heretaran després els beneficiaris, de mane-
ra que s'establirà un precedent en les seves condi-
cions d'accés a l'habitatge. 

El Sr. García-Bragado insisteix en què aquests 
crèdits no es negocien al mercat perquè estan fi-
xats per la normativa, i que la subrogació no és 
obligatòria. Per tant, cap de les raons que el Sr. 
Mulleras ha donat per a l'abstenció justifiquen el 
seu posicionament. 

S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció 
dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i Villa-
grasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

10. Autoritzar la societat Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, a formalitzar un préstec a llarg ter-
mini fins un import màxim de 30.000.000 euros, en 
les condicions que s'adjunten en el full annex. 

El Sr. Vives posa de manifest la sorpresa del seu 
Grup pel fet que un ens depenent de l'Ajuntament 
de Barcelona contracti operacions de deute a 
aquest cost, i que pot acabar contaminant els preus 
que haurà de pagar el grup de l'Ajuntament per les 
seves futures operacions de deute. Recorda que 
l'operació s'efectua amb un euríbor a tres mesos 
més dos punts, cosa que significa 2,72 de tipus 
d'interès, quan B:SM té contractades pòlisses actu-
alment a un valor global d'1,53 punts; és a dir, 
s'està pagant un diferencial d'1,2 punts de tipus 
d'interès.  

Afegeix, però, que el més sorprenent de tot és 
que aquesta autorització a formalitzar el préstec 
que avui s'aprova, que hauria de canviar aquestes 
condicions de partida que ha esmentat, no canvia. 

De manera que es continua pagant un euríbor a 
tres mesos més dos punts, i les amortitzacions són 
exactament les mateixes. 

Sí que és cert, però, que la comissió d'assegu-
rament baixa 0,25 punts, és a dir, un quart de 
punt, de manera que es continua en un nivell de 
costos que no són assumibles per cap administració 
mínimament responsable.  

Observa que, curiosament, es troben embolicats 
una vegada més en la troca de la gestió de B:SM, 
que no és, precisament, de les millors. 

El Sr. Mulleras assenyala que aquest préstec és 
pràcticament el mateix que el que es va presentar a 
la Comissió d'Hisenda i Pressupostos del juliol i que 
es va retirar al Plenari. 

Insisteix que no els proporcionen tota la informa-
ció, i que moltes vegades han sol·licitat que se'ls 
doni una anàlisi financera, atès que qualsevol prés-
tec ha de tenir una anàlisi de cash flow per valorar 
si realment es necessita. Tampoc no disposen d'un 
esborrany del contracte, per la qual cosa no saben 
quines clàusules d'encariment de l'operació poden 
existir. 

Reitera la denúncia que ha fet en altres ocasions 
que aquest Ajuntament contracta crèdits massa 
cars, en aquest cas a través de B:SM, i es pregunta 
si és prioritària la inversió en aquests aparcaments 
que, alhora, signifiquen competència amb el sector 
privat, és a dir, competència deslleial. 

Pregunta finalment qui executarà i qui gestionarà 
aquesta inversió, perquè aquest Ajuntament té 
quatre empreses que gestionen aparcaments: 
B:SM, Regesa, Regesa Aparcaments i Pronoubarris, 
i algun dia els hauran d'explicar per què gestionen 
els aparcaments a través de quatre empreses dife-
rents, i per quin motiu hi intervé el Consell Comar-
cal a través de Regesa. 

El Sr. Florensa argumenta el sentit de vot del seu 
Grup fent una referència al fet que hi va haver una 
proposta inicial d'un préstec per valor de 50 milions 
d'euros que no comptava, tampoc, amb el vistiplau 
de la gerència de finances, que sí que ha obtingut 
la proposta que es presenta ara, quan s'ha redi-
mensionat el valor del préstec a 30 milions d'euros, 
i que és per al finançament d'obres necessàries per 
a la construcció de places d'aparcament públiques. 

El Sr. Carnes posa de manifest dues consideraci-
ons que han sorgit arran del debat. D'una banda, 
que la comissió d'assegurament ha passat de l'1% 
al 0,75%, s'ha ampliat de 5 a 7 anys el termini de 
l'operació, alhora que el tipus d'interès i la carència 
s'han ampliat d'1 a 3 anys. Per tant, s'han produït 
millores substancials en el context del mercat fi-
nancer. D'altra banda, observa que l'explicació que 
ha donat el Sr. Mulleras expressa clarament els 
motius pels quals no voten a favor d'aquest punt. 
Recalca, en aquest sentit, que estan construint 
aparcaments perquè la iniciativa privada, en de-
terminats casos, ho desestima perquè no és rendi-
ble, atès que una cosa són les places de pupil·latge 
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i, una altra, les de rotació. Això és legítim, perquè 
el sector privat vol taxes de retorn ràpides, i la que 
es planteja amb les places de pupil·latge és a llarg 
termini. Per aquest motiu, demana al representat 
del Grup del PP que no culpi l'Ajuntament de Barce-
lona per assumir allò que la iniciativa privada no 
està interessada a fer. 

El Sr. Vives es remet al comentari dels analistes 
financers, i el motiu pel qual es donen préstecs a 
B:SM al doble del preu de mercat, i està convençut 
que es poden trobar a millor preu. Entén que no-
més els ofereixen aquesta opció perquè no són 
fiables. 

El Sr. Mulleras apunta que no poden saber si a la 
iniciativa privada li interessa o no fer un aparca-
ment determinat, atès que totes les adjudicacions 
es fan directament, sense passar per concurs. 

El Sr. Carnes els demana que reflexionin sobre el 
significat de passar d'un termini de 5 anys a 7 
anys, i d'una carència d'1 a 3 anys en el context 
actual del mercat financer. Afegeix que ja es dona-
ria per satisfet si la iniciativa privada entrés en 
determinades zones de la ciutat, però reitera que 
no hi està interessada perquè la taxa de retorn no 
compensa. 

El Sr. Alcalde observa que aquests dos expedi-
ents –aquest i el del següent punt de l'ordre del 
dia– són l'expressió del crèdit que té l'Ajuntament 
de Barcelona i les seves empreses, i en funció de 
projectes de cohesió territorial, on la intervenció 
pública arriba allà on el mercat no arriba per millo-
rar l'espai públic i les condicions de vida dels barris. 
El que realment té crèdit és que aquesta ciutat hagi 
esdevingut un referent en polítiques de mobilitat 
arreu, i els demana que no donin lliçons de solvèn-
cia a l'Ajuntament i les seves empreses. 

S’aprova el dictamen en debat amb el vot en 
contra dels Srs. Trias, Forn, Puigdollers, Ciurana, 
Ardanuy, Vives, Blasi i Freixedes i les Sres. Reca-
sens, Fandos, Homs i Vila, i l’abstenció dels Srs. 
Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i Villagrasa i les 
Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

11. Resoldre les al·legacions que s'han presentat 
durant el termini d’informació pública per les raons 
exposades en l'informe annex, i aprovar definitiva-
ment l’expedient de modificació de crèdit del Pres-
supost de l’exercici 2009 de l’Institut Municipal de 
Mercats per un import de 3.554.733 euros, en con-
cepte de suplement de crèdit, d’acord amb la do-
cumentació que s’inclou a l’expedient, a finançar 
mitjançant la incorporació de Romanent Líquid de 
Tresoreria disponible de l’exercici 2008 de l’Institut. 

S’aprova el dictamen precedent amb el vot en 
contra dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i 
Villagrasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

12. Autoritzar i aprovar la modificació de l’article 
5 del estatuts socials de Túnels i Accessos de Bar-
celona, SA, referent a la quantia del capital social 
de la Societat, proposada per la junta d’accionistes 
d’aquesta entitat en sessió de 7 de juliol de 2009, 

en augmentar l’import de l’ampliació proposada en 
sessió del Consell d’Administració de 23 d’octubre 
de 2008 (que fou de 55.429.806 euros), en relació 
a la qual aquest Consell Municipal va autoritzar i 
aprovar la modificació estatutària en sessió de 24 
d’abril de 2009. Autoritzar i aprovar la renúncia de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA com a accio-
nista de Túnels i Accessos de Barcelona, SA, al dret 
d’adquisició preferent de les accions posades en 
circulació amb motiu de l’augment de capital de la 
Societat proposat per la junta d’accionistes 
d’aquesta entitat en sessió del 7 de juliol de 2009 
per import de 220.440.120 euros, dels que 
55.429.806 euros el Consell Municipal va autoritzar 
la renúncia de Barcelona de Serveis Municipals, SA 
en sessió de 24 d’abril de 2009. Facultar la Sra. 
Pilar Solans i Huguet, representant de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA en la Junta General d’Ac-
cionistes de Túnels i Accessos de Barcelona, SA, per 
a la realització de totes les actuacions encaminades 
a l’execució dels presents acords. 

El Sr. Mulleras demana quin és l'objectiu final 
d'aquesta ampliació de capital. Observa que B:SM 
treballa en l'àmbit de Barcelona, però que Tabasa 
també treballarà fora d'aquest àmbit, i, en aquest 
sentit, pregunta si han previst modificar l'estructura 
tarifària de Tabasa com beneficiaria d'aquesta mo-
dificació. 

El Sr. García-Bragado indica que l'ampliació de 
capital respon a la voluntat del soci majoritari, és a 
dir, la Generalitat a través de la participació directa 
en GISA, i entén que és a aquesta administració a 
qui se li ha de preguntar quin és l'objectiu.  

Precisa que una les modificacions de l'objecte so-
cial de Tabasa és ampliar el seu àmbit territorial, de 
manera que pugui actuar en més àmbits territorials 
que els actuals.  

Valoren que, amb aquesta modificació, Tabasa 
passarà a ser un instrument molt important en mans 
del govern de Catalunya a fi d'actuar en l'àmbit de la 
mobilitat, compartint l'accionariat amb l'ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, el Consell Comarcal del 
Barcelonès i la Diputació de Barcelona. 

El Sr. Mulleras observa que qualsevol ampliació 
de capital té un objectiu darrere, una altra cosa és 
que no es vulgui explicar. Ara bé, és bo saber que 
els fons de recursos de Barcelona es destinaran a 
fer coses fora. 

Entén, però, que la presència d'aquest Ajunta-
ment en empreses com Tabasa hauria de beneficiar 
els barcelonins i no simplement servir per donar 
cobertura al govern amic de la Generalitat. 

El Sr. García-Bragado es mostra perplex per l'a-
firmació que acaba de fer el regidor Mulleras. Preci-
sa que la presència de l'Ajuntament de Barcelona 
com a administrador de la societat és aconseguir 
que aquesta vagi bé, per la qual cosa mantenen 
converses amb el govern de Catalunya sobre la 
mobilitat metropolitana, que és l'àmbit d'actuació 
de Tabasa. 



3208 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 20-12-2009 

 

Quant a les tarifes de Tabasa, informa que la 
proposta s'aprovarà al seu Consell d'Administració, 
i la Generalitat decidirà la tarifa. 

S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció 
dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i Villa-
grasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

13. 1r) Aprovar definitivament expedient contra-
dictori de modificació de la concessió administrativa 
de domini públic per a la construcció i explotació 
d’un equipament hoteler a l’edifici Miramar del Parc 
de Montjuïc, amb la finalitat de cessar, per raons 
d’interès públic, l’activitat econòmica hotelera por-
tada a terme per l’Ajuntament de Barcelona mitjan-
çant la seva participació indirecta a través de Bar-
celona de Serveis Municipals, SA en la societat 
Hotel Miramar Barcelona, SA Els elements sobre els 
quals recau la modificació es concreten en els se-
güents: (I) Introducció en la regulació concessional 
–en els termes que es consignen a l’expedient– 
dels canvis necessaris per ajustar-la a la nova 
relació jurídica entre l’Ajuntament i el concessio-
nari, derivada de l’alienació del 10% del capital de 
la societat Hotel Miramar Barcelona, SA, de titulari-
tat municipal. (II) Supressió de la garantia com-
plementària actualment existent, consistent en la 
penyora del 10% de les accions de l’adjudicatari en 
favor de Barcelona de Serveis Municipals, SA i con-
creció del mecanisme per a l’autorització de varia-
cions en el capital social d’Hotel Miramar Barcelona, 
SA o de l’adjudicatari. (III) Alienació de la partici-
pació pública a Hotel Miramar Barcelona, SA, de la 
qual l’Ajuntament n’és titular a través de Barcelona 
de Serveis Municipals, SA, consistent en les accions 
de la sèrie A representatives del 10% del capital 
social de la Societat, a Fincaflorida, SL, Societat 
Unipersonal, actualment propietària del 90% del 
capital social restant, pel preu d’1 euro. (IV) Auto-
rització a Fincaflorida, SL, Societat Unipersonal 
perquè un cop materialitzada, en el seu cas, la 
venda d’accions per part de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA pugui realitzar aquelles modificaci-
ons necessàries en els estatuts d’Hotel Miramar 
Barcelona, SA per tal d’adaptar-los a la nova situa-
ció. 

El Sr. Vives destaca que aquest assumpte s'ha 
discutit a bastament en diversos àmbits, i creu que 
avui només resten per fer dues preguntes. En pri-
mer lloc, per què aquesta operació no es va fer fa 
dos anys, com a mínim, una vegada les condicions 
objectives per a la intervenció del grup d'empreses 
municipals havia desaparegut. I, en segon lloc, 
quina persona hauria hagut d'informar en el seu 
moment de la conveniència de sortir-ne perquè els 
objectius ja s'havien assolit. 

El Sr. Mulleras entén que l'operació de l'hotel Mi-
ramar demostra el fracàs del govern municipal en 
la gestió d'una inversió. S'ha perdut ja un mínim de 
dos milions d'euros amb aquest hotel, això sense 
incloure la despesa de 6,9 milions d'euros en la 
construcció d'un túnel per al seu ús exclusiu, i dels 

2,2 milions d'euros per reformar els jardins que 
l'envolten. Per tant, tota la inversió en l'hotel signi-
fica per a l'Ajuntament de Barcelona 11,1 milions 
d'euros, dels quals van recuperar 6 milions en con-
cepte de cànon; en definitiva, el cost per als barce-
lonins d'aquesta aventura és de 5,1 milions d'euros. 

Els pregunta si, sincerament, creuen que aquesta 
gestió ha estat bona; i si estan convençuts que 
l'Ajuntament s'ha de dedicar a perdre els diners 
dels impostos dels ciutadans en aquest tipus d'ope-
racions. 

Considera que és hora d'exigir responsabilitats, 
que els qui van prendre la decisió d'invertir en l'ho-
tel i mantenir-s'hi donin la cara, i que s'exigeixin 
responsabilitats. Els ciutadans tenen dret a rebre 
explicacions per aquesta despesa que ha resultat 
un fracàs. 

Confia que obtindrà resposta a les qüestions que 
acaba de plantejar a fi de poder prendre alguna 
decisió. 

El Sr. Mestre intervé per anunciar el vot favora-
ble, però també per recordar que, en el seu mo-
ment, el seu Grup va posar de manifest el desacord 
amb aquest projecte per diverses raons. D'una 
banda, perquè no comparteixen que, llevat d'ex-
cepcions, es doni ús privatiu als espais públics, però 
també pel desacord per l'ús concret que es volia 
donar als antics estudis de TVE, al projecte en si, i 
a l'impacte del projecte en la muntanya de Montju-
ïc. 

Arran de la intervenció del Sr. Mulleras, recorda 
que la decisió de participar en l'operació va ser 
presa en un altre moment, i amb uns protagonistes 
que avui ja no són en aquesta cambra, per la qual 
cosa les explicacions i les accions que ha dut a ter-
me l'actual tinent d'alcalde d'Hisenda, Sr. Carnes, 
els han semblat transparents i satisfactòries. 

El Sr. Carnes entén que cal precisar que la inicia-
tiva privada en el seu moment va demanar a l'Ajun-
tament el seu acompanyament, atès que es tracta-
va d'un sòl públic, i remarca que tant el túnel com 
els jardins són de domini i d'ús públic. De manera 
que l'argumentació en base a les xifres que ha fet 
el Sr. Mulleras no correspon a la realitat. 

El resultat de l'operació ha estat, en termes 
comptables, positiva per a l'Ajuntament de Barcelo-
na i, en termes d'instal·lacions per a la ciutat, tam-
bé ho ha estat.  

Puntualitza que, atesa la situació financera d'a-
questes instal·lacions, ara s'hauria de recórrer a 
una ampliació de capital, i no té sentit que l'Ajun-
tament hi participi, per la qual cosa ara presenten 
aquest expedient. No es tracta, doncs, d'un fracàs, 
sinó d'una inversió positiva. 

El Sr. Vives recorda que ha fet dues preguntes 
molt concretes en la seva primera intervenció que, 
tanmateix, no han obtingut resposta.  

Considera que el govern municipal fuig d'estudi, 
perquè les persones que haurien impulsat intervenir 
en aquest hotel, ara són incapaces de defensar res 
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del que llavors van fer, que titlla d'autèntica barba-
ritat. I lamenta el paper que, en conseqüència, ha 
de fer ara el Sr. Carnes, tal i com li està passant 
també amb els Serveis Funeraris o el restaurant 
Klein.  

Creu sincerament que no és el tinent d'alcalde 
qui ha de donar explicacions, atès que s'ho ha tro-
bat sense poder fer-hi res, i afegeix que ja fa anys 
que se sabia que l'hotel Miramar no funcionava i, 
per tant, cal exigir responsabilitats a qui hagi con-
siderat que valia la pena continuar formant part 
d'aquesta instal·lació, i que impedeix la bona gestió 
d'aquest Ajuntament. 

El Sr. Carnes precisa que en aquest Ajuntament 
es treballa amb rigor; reitera que aquesta operació 
es va plantejar precisament perquè es feia en un 
espai de domini públic i van decidir acompanyar la 
iniciativa privada, amb una participació del 10%. 
Entenen que, en la fase actual, l'Ajuntament no té 
cap necessitat de continuar en el projecte, tenint en 
compte que ara cal una ampliació de capital, men-
tre que deixant-ho en aquest moment hi surt gua-
nyant diners.  

S’aprova el dictamen en debat amb el vot en 
contra dels Srs. Trias, Forn, Puigdollers, Ciurana, 
Ardanuy, Vives, Blasi i Freixedes i les Sres. Reca-
sens, Fandos, Homs i Vila, i també dels Srs. Fer-
nández Díaz, Cornet, Mulleras i Villagrasa i les Sres. 
Esteller, Balseiro i Martín. 

14. Desestimar, per las raons exposades en 
l’informe annex, les al·legacions presentades a 
l’expedient 3-109/2009 de modificacions de crèdit 
en el pressupost de l’exercici 2009 de l’Ajuntament 
de Barcelona per un import de 9.980.000 euros 
(9.680.000 com a transferència de crèdit i 300.000 
com a crèdit extraordinari), a finançar amb baixes 
de crèdits del capítol 3 de despeses del pressupost 
2009, d’acord amb el document annex (referència 
09082890); i aprovar-lo definitivament. 

El Sr. Mulleras puntualitza que el seu Grup va 
presentar un seguit d'al·legacions perquè requerien 
més informació sobre una modificació de crèdit de 
9.980.000 euros, essencialment volia saber en què 
es destinarien. Observa que aquestes modificacions 
de crèdit són molt habituals en la gestió d'aquest 
govern i, al seu parer, són excessives, alhora que 
mai no concreten amb què es gastaran els diners.  

El Sr. Carnes lamenta la formulació que acaba 
d'expressar el Sr. Mulleras. Manifesta que en l'ex-
pedient es desglossen totes les partides a què es 
destina aquesta quantitat, així com que ha estat 
originada per les baixes en el Capítol III. 

Entén que disposen de tota la informació, i que 
una altra possibilitat és que considerin que no po-
den donar suport a aquesta operació i argumentin 
que no disposen de prou informació. 

S’aprova el dictamen en debat amb el vot en 
contra dels Srs. Trias, Forn, Puigdollers, Ciurana, 
Ardanuy, Vives, Blasi i Freixedes i les Sres. Reca-
sens, Fandos, Homs i Vila, i també dels Srs. Fer-

nández Díaz, Cornet, Mulleras i Villagrasa i les Sres. 
Esteller, Balseiro i Martín. 

 
 

COMISSIÓ D'URBANISME, INFRAESTRUCTURES I 
HABITATGE 

 
15. Aprovar definitivament la modificació dels Es-

tatuts de l’Institut Municipal Fundació Mies van der 
Rohe, per a la seva transformació a entitat pública 
empresarial local Fundació Mies van der Rohe, fi-
xant l’entrada en vigor del canvi de forma jurídica a 
partir de l’1 de gener de 2010. 

S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció 
dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i Villa-
grasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
16. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial integral per a la concreció de les condi-
cions d’edificació de l’edifici de La Seca, situat al 
carrer dels Flassaders, núm. 40, promogut per 
l’Institut de Cultura de Barcelona, amb els ajustos a 
què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes 
de motivació s’incorpora a aquest acord. 

S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
17. Suspendre l’aprovació definitiva, de confor-

mitat amb l’article 90.1.b del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, del Pla de millora urbana del sòl qua-
lificat de subzona hotelera del casc antic a les fin-
ques núms. 13b, 15 i 17 del carrer de Sant Pere 
més Alt, i núms. 2 i 8 del carrer d’Amadeu Vives, 
promogut per la Fundació Orfeó Català-Palau de la 
Música Catalana, atesa l’existència de motius de-
terminants de la suspensió de la seva aprovació, 
fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament, que consta a l’expedient i, a efec-
tes de motivació, s’incorpora a aquest acord; ad-
vertir als promotors del Pla, de conformitat 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 de 3 
mesos, a comptar des del dia següent al de la noti-
ficació del present acord, per subsanar les deficièn-
cies assenyalades a l’informe de referència; en cas 
de no fer-ho així, es declararà la caducitat de 
l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de 
les actuacions; i notificar aquest acord als promo-
tors del Pla. 

El Sr. García-Bragado recorda que el 24 d'abril 
aquest Plenari va aprovar, sense vots en contra i 
amb l'abstenció del Grup municipal d'ERC, la modi-
ficació del PGM que desenvolupava el conveni, de 
24 d'octubre de 2006, entre la Generalitat de Cata-
lunya, la Fundació Palau de la Música i l'Ajunta-
ment. El 13 de juliol de 2009 es va aprovar inicial-
ment el Pla de millora urbana –PMU– corresponent 
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a la concreció dels elements arquitectònics de l'e-
quipament hoteler. Discrepàncies posteriors quant 
a la titularitat dels terrenys i la viabilitat del plane-
jament, van provocar que l'agost es requerís a la 
Fundació Palau de la Música la concreció de les 
dades, que havien resultat contradictòries. Amb 
posterioritat, la Fundació Palau de la Música ha 
demanat una ampliació del termini per contestar, 
una vegada finalitzades les auditories que es duen 
a terme a l'actualitat. 

Afegeix que el Plenari del Consell de Ciutat Vella 
va demanar formalment la suspensió del tràmit, 
que en aquests moments és obligada a fi d'evitar 
l'aprovació per silenci positiu. 

La Sra. Homs posa en relleu que, avui, amb la 
suspensió d'aquest acord aquest Ajuntament fa un 
gest de responsabilitat política, fins i tot gosaria dir 
d'obligació moral, que contribueix a honorar la tas-
ca que fan tots els representants en aquesta cam-
bra. Així doncs, el Grup municipal de CiU es felicita 
perquè el govern municipal hagi, no només aturat 
el procés, sinó que vulgui suspendre l'aprovació 
definitiva del Pla de millora urbana de les finques 
del carrer de Sant Pere més Alt. No cal dir que el 
seu Grup s'hi suma rotundament tot esperant la 
resolució dels interrogants que planen sobre l'as-
sumpte, però continua apostant amb la mateixa 
contundència pel projecte inicial: la construcció de 
l'hotel per a la dinamització de la zona i la revitalit-
zació del comerç, i la remodelació de l'escola La 
Salle Comtal. Aquesta ha estat la convicció del seu 
Grup i ho continua sent, sempre oferint la màxima 
col·laboració i deixant treballar la nova Junta del 
Patronat de la Fundació Palau de la Música, i que 
sigui aquest òrgan qui decideixi legítimament com 
acarar la nova etapa del Palau. 

En segon lloc, no pot deixar de denunciar el pa-
per que ha tingut i té el govern municipal pel que fa 
a la titularitat de les finques esmentades. Fa dies es 
van assabentar que aquestes finques mai no havien 
estat del Palau; i pregunta si el govern municipal en 
coneixia la titularitat quan es va signar el conveni el 
2006. 

Es qüestiona, doncs, si el govern municipal ha 
estat víctima o es va deixar enredar, i demana qui 
n'és responsable. Demana que l'Ajuntament actuï, 
com a protagonista per partida doble, ja que també 
forma part del Patronat com a institució. Hi ha ve-
ïns i ciutadans que així ho esperen. 

El Sr. Villagrasa avança el vot a favor del seu 
Grup, tot i que no es vol estar de fer un seguit de 
reflexions. En primer lloc, sobre les conseqüències 
jurídiques, legals i econòmiques que es poden deri-
var del conveni signat el 2006. En segon lloc, es 
pregunta com és possible que es concedeixi una 
llicència a una persona jurídica o física que no és 
propietària de l'immoble.  

Entén que resulta evident que hi ha hagut manca 
de control i seguiment administratiu a l'hora de 
tramitar aquest pla urbanístic, i això comporta una 

reflexió en el sentit que cal tenir en compte que, si 
la Fundació Palau de la Música no és la propietària 
de l'immoble, no és a aquesta fundació a qui s'ha 
de preguntar si vol tirar endavant el projecte, sinó 
al propietari real de l'immoble, si és que es coneix. 

Vol deixar constància que, de tot aquest assump-
te, la més perjudicada és l'escola La Salle Comtal, 
un centre educatiu que necessita reformes i ins-
tal·lacions i que ha vist frustrades les seves expec-
tatives de millora. 

Per tot plegat, consideren que tots els presents 
en aquesta sala han de fer un exercici de responsa-
bilitat política i intentar buscar una solució per aju-
dar aquesta escola. 

El Sr. Martínez vol agrair, d'entrada, el vot favo-
rable a la suspensió del PMU, i remarca el gran 
esforç que ha costat al seu Grup convèncer el con-
junt de Grups que no era la millor opció per a l'en-
torn, per donar solucions viables a l'escola La Salle 
ni una sortida econòmica acceptable per al Palau de 
la Música. Ja van dir en el seu dia que, si una insti-
tució com el Palau, requeria una operació urbanísti-
ca per finançar-se era que alguna cosa no funcio-
nava, com malauradament ja s'ha vist. Reitera que 
ja van dir que si l'objectiu era remodelar una esco-
la, era molt més senzill no penjar-lo a un projecte 
urbanístic més ampli; si l'objectiu era la millora de 
l'entorn, només calia aplicar el pla de mobilitat i 
preservar el patrimoni; si l'objectiu era treballar pel 
Patrimoni del Palau, el primer era respectar el pa-
trimoni veí com a bé cultural d'interès nacional; si 
l'objectiu era millorar les condicions dels comerci-
ants, era millor aplicar un pla de comerç i no deixar 
morir l'associació de comerciants de la zona. En 
definitiva, hi havia molts objectius que no encaixa-
ven en un projecte urbanístic com el proposat. 

Reitera, per tant, l'agraïment a tots els Grups per 
haver-se deixat convèncer fent prevaldre els con-
ceptes, que aquí sí que van lligats, d'ètica i d'estèti-
ca. 

El Sr. Gomà expressa una vegada més la posició 
favorable del seu Grup a la suspensió del procés del 
Pla de millora urbana. Entenen que l'Ajuntament ha 
actuat amb celeritat i eficàcia des de l'acord de tots 
els Grups municipals d'aquesta proposta de sus-
pensió de l'aprovació definitiva del PMU. 

El seu Grup s'ha mostrat favorable a la suspensió 
de qualsevol procés administratiu en relació a l'ho-
tel fins que no quedi del tot completada la investi-
gació judicial, que volen exhaustiva i fins a les últi-
mes conseqüències pel que fa a l'aclariment de tots 
els fets esdevinguts. 

Posa en relleu que no van donar suport a un ho-
tel qualsevol, sinó a una proposta que es deia vin-
culada al projecte social del Palau, a millores en un 
equipament educatiu i a l'encaix ambiental i comu-
nitari al barri. Ara, però, toca esbrinar totes les 
irregularitats, començant per la més explícita de les 
quals és l'estructura de la propietat del sòl afectat, i 
continuant per qualsevol altra que es pugui derivar 
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de la investigació judicial. Si finalment aquesta 
investigació corrobora els indicis i les irregularitats 
de què avui tenen notícia, i es posa de manifest la 
desvinculació real entre el projecte hoteler i les 
seves preteses justificacions, la posició del Grup 
d'ICV–EUiA serà definitivament contrària a l'hotel i 
favorable a articular una nova lògica urbanística a fi 
que es puguin fer paleses a l'entorn del Palau les 
millores socials i educatives necessàries. 

El Sr. García-Bragado posa de manifest que el 
vot unànime sobre aquesta qüestió indica que la 
mesura proposada pel govern és l'encertada. Acla-
reix al Sr. Villagrasa que no s'ha donat cap llicèn-
cia. I respecte a les reticències expressades per la 
representant de CiU quant a la titularitat de les 
finques, assegura que hi ha una escriptura pública 
de novembre de 2003 de la venda de les finques 
dels Germans de la Salle a la Fundació del Palau de 
la Música, i és amb aquesta titularitat que es firma 
el conveni. 

Expressa, però, que davant l'actual situació cal 
esperar, tal i com ja va avançar en la resposta a un 
Prec formulat en la sessió anterior de Plenari, a què 
els nous gestors del Palau tinguin ple control de la 
situació. Mostra el seu convenciment, tanmateix, 
que és absolutament necessari refer el consens 
entre els impulsors que inicialment van decidir ini-
ciar aquesta operació, que en aquell moment es va 
valorar amb ple sentit urbanístic. 

Així doncs, entén que en el moment en què es 
consolidi la nova situació entre els promotors d'a-
quella iniciativa, aquest Ajuntament s'hi haurà de 
tornar pronunciar. 

El Sr. Villagrasa reitera la pregunta sobre quines 
conseqüències jurídiques, econòmiques i legals es 
poden derivar del conveni signat amb la Generalitat 
el 2006. 

Tot seguit, demana al Sr. Martínez que no sigui 
tan presumptuós en considerar que ha estat el seu 
Grup qui ha convençut la resta que calia la suspen-
sió, sinó que la suspensió respon a un aspecte le-
gal, per un problema greu de presumpta corrupció, 
atès que el projecte en si era bo per al barri. 

El Sr. Martínez addueix que s'ha limitat a donar 
l'oportunitat d'una sortida airosa en aquest as-
sumpte. Addueix que si el projecte era tan benefici-
ós per al barri, com és que les associacions de ve-
ïns, sense excepció, es van reunir per manifestar el 
seu desacord amb l'operació. 

Demana al Sr. Gomà que precisi si és que ara es-
tan a favor d'instal·lacions hoteleres en funció de 
suposats beneficis socials, i no en funció de si la 
instal·lació està ben orientada, ben gestionada i 
integrada en l'entorn amb una lògica respecte al Pla 
d'usos. 

El Sr. Gomà entén que potser no s'ha explicat 
prou bé; precisa que el que ha dit és que el seu vot 
favorable a l'hotel es va donar en unes condicions 
molt determinades, que constaven en la Memòria 
justificativa, en la mesura que l'hotel formava part 

d'un determinat projecte social vinculat al Palau, en 
la mesura en què implicava una determinada millo-
ra en un equipament educatiu i, també, perquè es 
posava en valor un procés de participació real, que 
desembocava en un equipament sostenible i d'in-
serció en el barri que no tenia res a veure amb el 
projectat inicialment. 

És doncs amb aquestes condicions que van donar 
suport a l'hotel, i, per tant, sobre la valoració final 
de la investigació judicial, adoptaran una posició 
definitiva al respecte. 

El Sr. García-Bragado respon al Sr. Villagrasa 
que, ara com ara, no és possible pronunciar-se 
sobre les conseqüències del conveni fins que la 
Fundació del Palau prengui una decisió al respecte. 
Per això, és absolutament indispensable que en 
qualsevol de les hipòtesis qui va iniciar el procés, 
en el moment que es consideri convenient, es posi-
cioni al respecte. 

El Sr. Alcalde dóna per aprovada la suspensió del 
Pla de millora urbana amb el posicionament favora-
ble de tots els Grups, que valora com una decisió 
encertada atesa la situació actual. 

S’aprova, per unanimitat, el dictamen en debat. 
 

Districte de les Corts 
 
18. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la 
Modificació del Pla especial per a la concreció d’ús i 
ordenació del recinte de l’antic Institut Frenopàtic, 
promoguda per Carmel Corporació 2000, SL; resol-
dre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial, de con-
formitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament de valoració de les al·legacions, que 
consta a l’expedient i a efectes de valoració 
s’incorpora a aquest acord. 

S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
19. Suspendre l’aprovació definitiva, de confor-

mitat amb l’article 90.1.b del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, del Pla especial urbanístic i de millora 
urbana per a la concreció de la titularitat, tipus, i 
ordenació dels sòls d’equipament de les parcel·les 
al carrer de Pomaret, núms. 106-108, promogut 
per Fundación Real Monasterio de Santa Isabel, 
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, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; advertir als promotors 
del Pla, de conformitat 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 de 3 mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació del 
present acord, per subsanar les deficiències asse-
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nyalades a l’informe de referència; en cas de no 
fer-ho així, es declararà la caducitat de l’expedient 
administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuaci-
ons; i notificar aquest acord als promotors del Pla. 

El Sr. García-Bragado informa que es tracta d'un 
pla especial urbanístic de millora urbana que pre-
veu la construcció d'un col·legi en un paratge pro-
per a la serra de Collserola. Es tracta d'un docu-
ment molt treballat, que planteja dubtes importants 
en el sector d'urbanisme que cal aclarir. En tot cas, 
s'ha produït l'aprovació inicial, indiscutible des del 
punt de vista del dret a tràmit que empara qualse-
vol persona per poder desenvolupar el planejament 
derivat, tot i que a hores d'ara continua plantejant 
problemes quant a la mobilitat, el sistema hidràu-
lic natural de la zona, el compliment de la norma-
tiva urbanística vigent pel que fa a l'ordenació de 
l'edificació, a la figura del promotor i el titular dels 
terrenys, el pla d'etapes, i en referència a la justi-
ficació de l'estructura de la propietat en tot l'àm-
bit. 

Observa que atesa l'extrema especialitat del lloc 
en què s'ubica i la contundència de l'equipament 
que es proposa, es requereix un grau d'informació 
complementària que va més enllà de l'obtinguda 
fins ara. A fi d'evitar que a través d'un procedi-
ment de silenci positiu s'arribés a aprovar un pla-
nejament que no respongués íntegrament a la 
normativa o a les previsions del planejament ge-
neral, es proposa la seva suspensió i continuar 
treballant amb l'objectiu d'arribar a una decisió 
definitiva. 

El Sr. Puigdollers avança que el seu Grup donarà 
suport a l'acord. Tot seguit, demana que consti en 
acta la seva apreciació sobre la similitud de plante-
jaments entre aquest acord i el següent punt de 
l'ordre del dia –el 20–, que es basen en informes 
jurídics rigorosos i que, per tant, atorguen la força 
administrativa suficient, però també amb un con-
tingut polític molt remarcable: per primera vegada, 
la ciutat es comença a plantejar políticament apro-
var o desestimar projectes urbanístics en funció de 
criteris de mobilitat; i, en aquest cas concret, la 
zona en què es vol ubicar aquesta escola ja està 
col·lapsada de trànsit de vehicles privats, amb la 
qual cosa la instal·lació d'un equipament d'aquesta 
magnitud encara entorpiria més l'accés a aquesta 
zona de la ciutat, també molt sensible des del punt 
de vista ambiental atès que està a les portes de la 
serra de Collserola i ubicat en l'espai d'una de les 
rieres naturals de la serra. 

Remarca, doncs, la importància d'aquest acord i 
del següent, que signifiquen un precedent en el 
sentit que impliquen una decisió política de no exe-
cutar determinades operacions urbanístiques per 
motius ambientals i de mobilitat. 

El Sr. Villagrasa avança el vot contrari del seu 
Grup, essencialment perquè considera aquest acord 
com un exemple de com el mal funcionament de 
l'administració pot perjudicar un privat. Vol deixar 

clar que no es parla d'un centre escolar nou, sinó 
del trasllat d'un d'existent. En segon lloc, precisa 
que hi ha alguns informes de mobilitat favorables, 
alhora que cal reconèixer l'esforç del col·legi, que 
proposa construir un aparcament propi per a 17 
autocars i 300 vehicles. Curiosament, també, les 
deficiències que s'han de resoldre no atenyen al 
centre educatiu, sinó, per exemple, a la Conselleria 
d'Educació, que encara ha d'emetre l'informe favo-
rable. Finalment, posa de manifest que voldria tenir 
el convenciment que darrere d'aquesta suspensió, i 
el retard consegüent, no hi ha un rerefons de dife-
rències ideològiques. 

El Sr. Martínez anuncia el vot favorable del Grup 
d'ERC a la suspensió del Pla. Consideren que amb 
aquestes decisions, poc habituals, de portar a apro-
vació denegacions es marca un canvi de rumb i es 
reorienta una nova manera de contemplar les actu-
acions a la serra de Collserola.  

Puntualitza, arran de la darrera apreciació del Sr. 
Villagrasa, que aquestes actuacions s'han de fer 
des de la perspectiva de què i de com, mai des de 
la perspectiva de qui les vol fer. Així doncs, amb 
aquest criteri, els plans de mobilitat justifiquen 
sobradament que aquesta instal·lació no es pot fer 
en aquell indret. Addueix que altres instal·lacions 
en indrets similars, i parells problemes de mobilitat, 
també impedeixen el desenvolupament urbanístic 
de determinades peces, qualificades també d'equi-
pament; això demostra que aquesta administració 
treballa amb els criteris que acaba d'assenyalar i no 
pas els que sospita el Sr. Villagrasa. 

El Sr. Gomà expressa també el suport del seu 
Grup a aquest expedient de suspensió de planeja-
ment, fonamentalment per algunes raons de fons 
que ja s'han esmentat en les intervencions prece-
dents, de les quals destaca els problemes de mobi-
litat a la zona o els efectes que pot tenir per a l'en-
torn l'entrada i la sortida diària del centre de més 
de mil set-cents alumnes simultàniament. Igual-
ment, remarca els problemes ambientals, sobretot 
les conseqüències que en el sistema hidràulic natu-
ral de l'indret representa la modificació del canal 
del torrent de la Font del Bou i el seu entroncament 
amb el de Can Margenat. 

A parer del seu Grup, doncs, les qüestions relaci-
onades amb la mobilitat i la integració en el territori 
en clau ambiental són raons que justifiquen sobra-
dament la suspensió de l'aprovació definitiva. 

El Sr. García-Bragado vol tranquil·litzar el Sr. Vi-
llagrasa en el sentit que el que preval és el què i no 
pas el qui en aquesta situació, tal i com bé ha ar-
gumentat el Sr. Martínez. Realment, les circums-
tàncies que aconsellen la suspensió responen a un 
estudi acurat dels factors que hi concorren i, evi-
dentment, una part d'aqueta informació l'haurà de 
subministrar el promotor. 

S’aprova el dictamen en debat amb el vot en 
contra dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i 
Villagrasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 
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Districte de Nou Barris 
 
20. Suspendre l’aprovació definitiva, de confor-

mitat amb l’article 90.1.b del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, del Pla especial urbanístic i de millora 
urbana d’ordenació de l’equipament religiós al car-
rer de la Vall d’Ordesa, núm. 31, promogut per 
l’entitat religiosa Casa de Oración de Asambleas de 
Dios, 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, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; i notificar aquest acord 
als promotors del Pla. 

S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 

Districte de Sant Andreu 
 
21. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana Porta Trinitat per ubicar una 
nova benzinera i ITV, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Sant Martí 

 
22. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana de la meitat sud de l’illa deli-
mitada per l’avinguda de la Diagonal, i els carrers 
de Badajoz, de Bolívia i de la Ciutat de Granada, 
d’iniciativa municipal; resoldre les al·legacions pre-
sentades en el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe 
emès per la Direcció de Serveis de Planejament, de 
valoració de les al·legacions presentades, que cons-
ta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora 
a aquest acord. 

S’aproven els dos dictàmens precedents amb 
l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulle-
ras i Villagrasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

23. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial urbanístic de definició i concreció dels 
paràmetres edificatoris dels equipaments al recinte 
industrial de Can Ricart –Districte d’activitats 22bcn– 
promogut per la societat 22@Barcelona, amb els 
ajustos a què fa referència l’informe de l’esmentada 
societat, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord. 

El Sr. Villagrasa justifica l'abstenció del seu Grup 
en aquest punt perquè des del projecte inicial han 
minvat els metres quadrats que es destinaven a 
habitatge protegit; per la insuficiència de metres 
quadrats que es destinen a Casal de barri; i perquè 
el Centre de producció de l'Hangar té més metres 
quadrats que no pas la suma de metres quadrats 
destinats a habitatge protegit i a equipament de 
barri. 

El Sr. García-Bragado addueix, d'entrada, que 
aquestes qüestions s'haurien d'haver plantejat en la 

comissió informativa corresponent a fi d'obtenir 
respostes més precises; no obstant això, respon 
que el Pla fa un ajustament de la parcel·la d'habi-
tatge social, fruit d'un aixecament topogràfic i, per 
tant, no és conseqüència de decisions sobre la resta 
d'equipaments; el sòl d'aquesta parcel·la s'ha reduït 
a fi de respectar el límit de protecció de Can Ricart, 
sense afectar la seva edificabilitat. Aquesta reduc-
ció suposarà un increment de sòl en la parcel·la 
d'equipament C, per tant, s'amplia l'equipament pel 
que fa al sòl, però no es disminueix l'edificabilitat 
del conjunt d'habitatge protegit. 

S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció 
dels Srs. Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i Villa-
grasa i les Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I BENESTAR 
SOCIAL 

 
24. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Artístic a 

l’empresa Mas i Mas per la gestió del club de jazz 
Jamboree, que al 2010 compleix 50 anys, per la 
seva tasca de difusió del jazz a la ciutat, amb un 
programa diari de música en directe que posa a 
disposició dels músics de la ciutat i dels artistes 
internacionals un altaveu immillorable per experi-
mentar amb el públic i alhora compartir escenari 
amb músics d’altres corrents i tendències a través 
de les jam sessions; per contribuir a posar Barcelo-
na en el circuit de ciutats que dia a dia fan avançar 
el món del jazz. 

25. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Artístic a The 
Project per la organització del Festival Internacional 
de Jazz de Barcelona, per la seva tasca en la difusió 
del jazz a Barcelona, oferint al públic de la ciutat les 
actuacions de les figures més destacades del jazz 
internacional sense oblidar mai als creadors cata-
lans i espanyols d’aquest gènere musical ni a les 
big bands de les escoles que promouen l’en-
senyament del jazz a la ciutat; pel seu compromís 
amb els clàssics i alhora amb la promoció dels cor-
rents més innovadors del jazz, que tot sumat ha 
convertit el Festival, any rere any, en una cita im-
prescindible dels circuits musicals i ha posat Barce-
lona en un lloc destacat del panorama jazzístic in-
ternacional. 

26. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al 
Taller de Músics, per trenta anys de promoció de la 
creació musical en el món del jazz i del flamenc a 
través de l’ensenyament, de la promoció d’artistes 
novells, i de l’oferiment d’espais d’actuació als mú-
sics més joves i d’espais d’experimentació a músics 
ja consagrats que han obert noves vies creatives 
gràcies a les propostes del Taller de Músics; per la 
seva ambició que ha fet que l’escola del Taller de 
Músics rebi el reconeixement de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya i pugui impartir estudis de 
grau superior; pel seu compromís amb l’entorn 
ciutadà que ha permès convertir la zona nord del 
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barri del Raval en un pol d’atracció musical i en font 
d’inspiració de molts dels artistes que han passat 
per les seves aules o pel Jazz Sí Club, bressol d’un 
so mestís propi de la ciutat de Barcelona. 

El primer tinent d'alcalde, Sr. Martí, posa de ma-
nifest que perquè Barcelona sigui una gran capital 
cultural és necessari que el conjunt de l'ecosistema 
cultural estigui ben desenvolupat i connectat entre 
si. Això vol dir que el ventall de disciplines que con-
formen la cultura estiguin representades en totes 
les fases del procés de creació i difusió cultural; 
significa que cal cultivar l'excel·lència i, alhora, la 
proximitat i la pràctica cultural; cal disposar d'infra-
estructures al servei de les disciplines durant tot 
l'any, i també d'esdeveniments puntuals de gran 
atractiu en moments determinats de l'any. Alhora, 
cal capacitat per promoure els agents i els artistes 
locals, que donen identitat i que permeten fer una 
aportació pròpia a la cultura global; i també poder 
atraure talents d'altres cultures. 

Per tot plegat, les tres entitats que reben la Me-
dalla d'Or al Mèrit Artístic i al Cultural estan plena-
ment justificades en el context que ha descrit. Són 
tres magnífics exemples de la contribució de molts 
estaments de la ciutat a aquest ecosistema cultural 
per fer-lo realment ric, i que en aquest cas concret 
tenen com a referent el món del jazz, un llenguatge 
que ha esdevingut universal fruit de la fusió d'arrels 
molt diferents i que a Barcelona té una gran vigèn-
cia.  

En aquesta línia, destaca els trenta anys al servei 
de la formació del Taller de Músics, amb una didàc-
tica innovadora, plenament consolidada, i pionera 
en la promoció i l'ensenyança del jazz. Els cinquan-
ta anys de la sala Jamboree, i l'empresa Mas i Mas 
que la gestiona, al servei de la difusió d'artistes 
nous i consolidats, però sempre de qualitat, els 
tres-cents seixanta-cinc dies de l'any. I, finalment, 
l'empresa The Project per l'organització del Festival 
internacional de Jazz de Barcelona, amb una trajec-
tòria de quaranta anys, construint de mica en mica 
la referència internacional de Barcelona en el món 
del jazz, atraient visitants i donant a la ciutat l'o-
portunitat única de gaudir dels millors músics de 
jazz mundials. 

Per tot plegat, per la seva contribució imprescin-
dible a la presència i a la difusió del jazz a Barcelo-
na, i sobretot per lligar les complicitats amb la resta 
del món cultural i per la promoció de la vitalitat 
ciutadana, aquestes tres entitats són absolutament 
mereixedores d'aquestes distincions. 

El Sr. Ciurana anuncia que el seu Grup se suma 
amb entusiasme a l'atorgament d'aquestes Meda-
lles d'Or que, en certa manera, també signifiquen 
un reconeixement als tres estadis bàsics de qualse-
vol procés artístic: la formació, la creació i la difu-
sió. Consideren que aquestes tres entitats que avui 
es premien emmarquen perfectament aquestes tres 
fases de la creació artística. 

D'una banda, destaca la medalla que s'atorga a 
l'empresa Mas i Mas, gestora del local Jamboree, 
que de certa manera recull l'herència històrica d'al-
tres locals de jazz de la ciutat, des de la Cova del 
Drac al Pipa Club, que en un moment determinat 
van ser capdavanters en aquest àmbit. 

Remarca, també, la feina del Taller de Músics, no 
només estrictament didàctica, sinó també de cohe-
sió social i de creació de barri, i de ciutat. 

Finalment, posa en relleu la gran capacitat de 
projecció i de continuïtat que fa que el Festival In-
ternacional de Jazz de Barcelona arribi enguany a la 
quaranta-unena edició. 

Creuen que totes aquestes entitats han aconse-
guit que el jazz, sense deixar el carrer i els clubs de 
petit format, hagi passat a les aules i als grans 
auditoris. 

Conclou amb la frase del veterà músic de jazz 
Wayne Shorter, que va actuar abans d'ahir al Festi-
val Internacional de Jazz de Barcelona, que va dir 
que el jazz continuarà viu mentre mantingui la seva 
missió creativa i d'innovació i ens estimuli a ser 
cada vegada més humans. Està convençut que si 
tots, en les actuacions pròpies, fessin seva aquesta 
frase, tal vegada tot aniria una mica millor. 

El Sr. Fernández Díaz posa de manifest que des 
que el jazz va arribar a Catalunya, el primer terç 
del segle passat, Barcelona ha tingut una llarga 
tradició de clubs i orquestres de jazz catalanes que 
se n'han fet ressò arreu d'Espanya. El jazz no ha 
tingut, però, sempre el mateix impacte social, i tal 
vegada no ha estat una música tan popular com 
altres, però sempre ha tingut un espai en la vida 
musical de la ciutat, que cada vegada s'ha anat fent 
més important gràcies a l'esforç de moltes persones 
i entitats que estan molt ben representats amb les 
tres entitats guardonades avui. 

Barcelona forma part per mèrits propis de les 
grans xarxes internacionals de jazz, hi ha una in-
tensa activitat musical, amb noves generacions de 
músics de gran qualitat, molts d'ells formats en una 
entitat tan reconeguda com el Taller de Músics, que 
mantenen amb orgull les tradicions del jazz català; 
i creu que aquest guardó es pot fer extensiu a mol-
tes escoles de música que són el motor d'una pe-
drera local important en el món del jazz i d'altres 
gèneres musicals.  

Remarca també la singularitat i la categoria del 
Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que ha 
fet el salt a l'altra banda de l'Atlàntic, i que no no-
més s'ha mantingut al llarg dels anys, superant de 
vegades força dificultats, sinó que ha estat capaç, 
gràcies a la bona tasca de The Project, de posar 
Barcelona a la "Champions" dels festivals de jazz al 
món. 

Tampoc no es pot oblidar la immillorable feina 
del Jamboree que, al llarg de més de cinquanta 
anys, ha estat un punt de referència obligada per 
tots els amants de la música a Barcelona. 
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Totes aquestes entitats guardonades, i moltes al-
tres que també han tingut una participació en la 
història del jazz a Barcelona, expliquen que avui la 
ciutat sigui una de les places mundials on es pot 
escoltar millor jazz. 

En aquesta intervenció no es pot estar de recor-
dar la figura mítica que a Catalunya va significar 
Tete Montoliu, i confia que avui les noves generaci-
ons, formades amb gran qualitat, de ben segur que 
amaguen nous tetes montolius. 

Aquestes medalles són, per tant, no només un 
reconeixement del passat i del present, sinó també 
un vot d'esperança i de confiança en la fortalesa i la 
creativitat d'aquest gènere a la ciutat. 

El Sr. Gomà diu que a Barcelona es pot escoltar 
jazz cada nit, i en molts casos en dues sessions, i 
així ho ha fet possible el Jamboree els darrers qua-
ranta-nou anys, cada dia. La quotidianitat de la 
ciutat també té el seu vessant musical en aquest 
local de la plaça Reial, per on desfilen grans noms 
d'aquest gènere, on hi tenen cabuda els músics de 
la ciutat i del país. La programació musical estable 
és un valor cultural de la ciutat, més enllà de con-
certs excepcionals que puguin emplenar estadis i 
ocupar grans titulars. 

Agraeix, doncs, a l'empresa Mas i Mas per fer-ho 
possible un any abans del cinquantè aniversari de 
la sala, històrica i viva alhora. 

L'estabilitat també fa possible que any rere any, 
des d'en fa més de quaranta, se celebri el Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona, després que el 
fundador del Jamboree, n'iniciés la primera edició. 
Després d'èpoques amb interrupcions, el festival 
continua programant músics clàssics, innovadors, 
dones i homes, joves i grans. I, amb aquesta dis-
tinció, avui s'agraeix a The Project l'organització 
d'aquesta cita anual. 

La tercera expressió del jazz a la ciutat, el Taller 
de Músics, és un espai de formació en el sentit més 
ampli del terme, una escola on s'aposta per allò 
que es creu, s'hi escolten noves músiques i es rein-
terpreten les de sempre, les que són de prop i les 
que vénen de lluny. La producció d'espectacles i 
l'edició discogràfica acompanyen també la seva 
dimensió acadèmica; en definitiva, una R+D+I 
musical, fent xarxa amb el barri del Raval, que 
l'acull, i implicant-se amb la seva realitat des de fa 
trenta anys. El seu Grup vol posar en valor aquest 
fet, que avui per avui, des del punt de vista de la 
inclusió i la cohesió social, és clarament rellevant. 

La ciutat reconeix amb aquesta distinció la feina 
de qui obre un escenari cada nit, de qui celebra la 
festa anual del jazz, i de qui promou que hi hagi 
persones que puguin oferir música de jazz. 

Conclou felicitant les tres entitats reconegudes 
amb un guardó àmpliament merescut. 

El Sr. Portabella felicita les persones i les entitats 
que reben aquestes Medalles d'Or per la seva acti-
vitat jazzística. Troba molt adient reconèixer les 
persones que treballen en un gènere, potser no 

massa majoritari, però que té un gran arrelament 
en la música i a la ciutat. 

A Barcelona es pot escoltar jazz des del final de 
la Guerra del 1914, i la tradició del Hot Club, el 
primer local que es va obrir a la ciutat l'any 1935, 
ha estat continuada per altres clubs. Des de ben 
aviat, l'activitat jazzística s'estructura a la ciutat, i 
es comencen a fer festivals, els primers dels quals 
al cinema Astoria i també al Palau de la Música. 

Considera que el Jamboree té una presència i 
una activitat molt importants a la ciutat que, cer-
tament, mereixen una distinció. El quintet liderat 
per Tete Montoliu, que el va inaugurar el 1960, ja 
va obrir la porta i va deixar constància que acolliria 
grans actuacions i una successió de grans noms 
que permetria seguir la vigència del jazz durant 
aquest mig segle que el local complirà el gener. 

També ha estat essencial que a Barcelona hi ha-
gués una escola singular com és el Taller de Músics. 
L'any 1979, Lluís Cabrera, Fernando Hernández i 
Américo Bellotto van crear el Taller de Músics, i ho 
van fer amb certes peculiaritats, tant d'aïllament 
acústic com de les característiques del local, i el 
que primer van ser vuitanta alumnes, ben aviat 
s'han convertit en més de cinc-cents, i ha aconse-
guit la possibilitat d'impartir el Grau Superior de 
Música enguany, que és validat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Actualment, amb vint-i-
quatre aules, poden atendre molta gent amb inte-
rès en viure la música de la manera que l'expres-
sen. 

Conclou, doncs, que un festival internacional de 
jazz d'ampli recorregut, el Taller de Músics i el local 
Jamboree són el capital que ha permès que Barce-
lona hagi pogut seguir i gaudir les actualitats musi-
cals del jazz. 

El Sr. Alcalde felicita els cinquanta anys del Jam-
boree, els quaranta que l'any passat va celebrar el 
Festival Internacional de Jazz de Barcelona i els 
trenta del Taller de Músics, que expressen, tots 
plegats, la importància que el jazz sempre ha tingut 
a Barcelona, i és de justícia que se'ls reconegui 
amb l'atorgament d'aquestes Medalles d'Or. 

S’aproven, per unanimitat, els tres dictàmens en 
debat. 

 
 

COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
27. Resoldre les al·legacions que s’han presentat 

durant el termini d’informació pública als Estatuts 
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en el 
sentit i termes que figuren en les respostes que 
consten a l’expedient i que es donen per reproduïts. 
Aprovar la proposta del Conveni entre la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la creació del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la disso-
lució de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària. 
Aprovar definitivament la creació i participació de 
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l’Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat del 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Aprovar 
definitivament la proposta d’estatuts del Consorci, 
segons documentació adjunta. Aprovar la dissolució 
de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària. Facul-
tar l’alcalde de Barcelona per nomenar els repre-
sentats de l’Ajuntament de Barcelona en l’esmentat 
consorci. 

El Sr. Martí recorda la llarga història de la ciutat 
d'implicació en l'impuls de l'atenció sanitària que, 
amb l'aprovació d'aquest expedient, entra en una 
nova fase en què la participació de l'Ajuntament es 
correspon amb el que l'organització política i social, 
i la mateixa època, demanen. Atès que la respon-
sabilitat sanitària i les competències en salut perta-
nyen a la Generalitat de Catalunya, té ple sentit 
que aquesta administració lideri i passi a ser la 
principal responsable del que fins ara era l'Institut 
Municipal d'Assistència Sanitària, un gran entra-
mat de professionals, de programes i de projectes 
que tenen el seu principal referent en l'Hospital del 
Mar. 

Precisa que l'Ajuntament no abandona la seva 
implicació, com tampoc no l'ha abandonada a l'hos-
pital de Sant Pau, i forma part amb gran implicació 
i exigència en el nou Consorci Mar Parc Salut de 
Barcelona, però entén que és de justícia reconèixer, 
a banda de la bona feina feta per l'IMAS, la satis-
facció per haver assolit aquesta situació de normali-
tat amb aquest consorci-marc. 

El Sr. Puigdollers considera que avui és un dia 
trist per a l'àmbit sanitari de la ciutat de Barcelona. 
Entén que paga la penar recordar i remuntar-se al 
1401, quan el Consell de Cent va decidir liderar 
l'atenció hospitalària a la ciutat posant en marxa 
l'hospital de la Santa Creu, al carrer de l'Hospital, 
com a refosa de cinc hospitals no públics existents 
fins a les hores. Durant sis segles, aquesta Casa ha 
liderat l'atenció hospitalària a la ciutat i, avui, es 
posa punt final a aquest lideratge, tot i que reco-
neix que no és un abandonament total. 

La Sra. Esteller també vol destacar la gran tasca 
de l'IMAS en la prestació sanitària a la ciutat, la 
gran qualitat dels seus professionals i de la feina 
que desenvolupa. 

Entenien que el canvi d'instrument de prestació 
sanitària passava per adoptar la figura d'una em-
presa pública, al seu parer millor que la de consor-
ci, atès que té més flexibilitat i més facilitat a l'hora 
de prestar serveis. 

No comprenen, per tant, com és que no s'ha 
adoptat aquesta fórmula en comptes de fer un con-
sorci que, per la seva mateixa estructura, és més 
rígid. 

Per aquest motiu, el Grup del PP s'abstindrà en 
aquesta votació. 

La Sra. Capella avança el vot favorable del Grup 
d'ERC a la creació del Consorci Mar Parc Salut de 
Barcelona i, en conseqüència, la dissolució de 
l'IMAS. 

Justifica aquest vot favorable perquè consideren 
que significa adequar a la realitat el marc legal i 
competencial, en aquest cas els articles 162.1 de 
l'Estatut, la Carta Municipal i a la legislació vigent 
en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya. 
És a dir, es tracta d'adaptar la realitat a la legalitat, 
atès que la creació del consorci comporta que la 
Generalitat té una participació del 60% i l'Ajunta-
ment en un 40%. 

Remarca, igualment, que l'IMAS va haver d'as-
sumir unes competències que no li eren pròpies, de 
manera que ara, des del punt de vista financer, 
l'Ajuntament assumirà les responsabilitats que re-
alment li pertoquen. 

El Sr. Gomà fa avinent que aquesta decisió ex-
pressa la voluntat de llegar l'excel·lent trajectòria 
històrica de l'IMAS a un nou context de normalitat 
institucional i competencial i, per tant, també d'en-
fortiment de l'atenció sanitària a la ciutadania. 

Centres hospitalaris de la ciutat com els del Mar, 
de l'Esperança o el Psiquiàtric han estat i són actu-
alment peces clau en l'assistència sanitària. En uns 
moments en què les institucions a les que els per-
tocava no assumien les seves competències, l'Ajun-
tament de Barcelona es va posar al capdavant de 
les necessitats de la ciutadania. Ara, tanmateix, ha 
arribat el moment d'assegurar que l'administració 
competent, la Generalitat, se'n faci càrrec.  

Així doncs, aquesta proposta és el resultat d'un 
treball rigorós i minuciós d'ambdues institucions, 
amb participació dels professionals i els treballadors 
i treballadores de l'IMAS. Es tracta, per tant, de la 
cloenda d'un procés compartit i de l'inici d'un de 
nou, també compartit, que permetrà continuar 
avançant en la qualitat de l'assistència sanitària, 
que també repercutirà en els ciutadans de tot Cata-
lunya. 

L'acte d'avui no és, doncs, trist, sinó de reconei-
xement del passat i, sobretot, de compromís i de 
fidelitat amb el futur. 

El Sr. Martí recorda al Sr. Puigdollers que l'IMAS 
continua sota una forma diferent, adaptant-se als 
nous temps, que és la millor manera de perdurar, 
tal i com ha succeït al llarg dels sis-cents anys que 
ha recordat el representat del Grup de CiU. 

Ara es dóna un nou pas coherent amb l'entramat 
institucional del país i amb les necessitats d'atenció 
sanitària de la ciutadania. S'assoleix normalitat, i el 
país assumeix les seves responsabilitats perquè 
Barcelona és, també, la capital de Catalunya i con-
tribueix, per tant, més que la resta de municipis, i 
perquè la Carta Municipal li reconeix un estatus 
diferent. 

Conclou posant de manifest que no entén el po-
sicionament del Grup de CiU, absolutament contra-
dictori amb tot el que ha defensat en relació als 
consorcis. 

El Sr. Puigdollers puntualitza que ni l'alcalde Ma-
ragall ni l'alcalde Clos haurien portat mai aquest 
acord a l'aprovació d'aquest Plenari. 
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El Sr. Martí addueix que el Sr. Puigdollers no pot 
parlar per boca dels dos alcaldes esmentats, que 
van lluitar durant molts anys perquè la Generalitat 
assumís les seves responsabilitats i el lideratge de 
la sanitat de forma consorciada, tal i com disposa la 
Carta Municipal. 

S’aprova el dictamen en debat amb el vot en 
contra dels Srs. Trias, Forn, Puigdollers, Ciurana, 
Ardanuy, Vives, Blasi i Freixedes i les Sres. Reca-
sens, Fandos, Homs i Vila, i l’abstenció dels Srs. 
Fernández Díaz, Cornet, Mulleras i Villagrasa i les 
Sres. Esteller, Balseiro i Martín. 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 
 
a) Proposicions / declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 
 
Pp 1. El Consell Plenari acorda: 1) Manifestar la 

importància que quatre anys després de l'aprovació 
del tram estatal de la Carta Municipal aquesta sigui 
de plena aplicació en el govern i les polítiques que 
elabora la ciutat de Barcelona. 2) Reconèixer la 
urgència que Barcelona participi de manera deter-
minant en la gestió de les infraestructures de l'estat 
a la ciutat, en especial l'aeroport i Renfe rodalies. 
3) Destacar la importància que el desplegament 
efectiu de la justícia de proximitat tindria en la mi-
llora de les polítiques de seguretat a la nostra ciu-
tat. 4) Manifestar la necessitat de concretar la ces-
sió d'impostos estatals (IRPF, IVA, Impostos 
especials, etc.), i d'aquells mecanismes que han de 
permetre millorar el finançament de l'Ajuntament 
per atendre aquelles despeses de capitalitat que 
actualment recauen sobre la hisenda municipal, en 
el context de l'actualització del finançament de les 
administracions locals. 5) Instar al govern de l'Estat 
a revisar els criteris i ampliar la provisió de fons per 
l'aplicació de la llei de la dependència de manera 
consorciada amb les grans ciutats. 6) Instar a l'al-
calde de Barcelona a intensificar el ritme de les 
negociacions amb el govern de l'Estat per tal d'a-
vançar en el desplegament dels punts anteriors, i 
desbloquejar temes pendents com la participació de 
la ciutat en la gestió de l'aeroport, aconseguir els 
recursos necessaris per l'adequada aplicació de la 
llei de la dependència, aconseguir el finançament 
reconegut a la Carta Municipal i el desplegament 
efectiu de la justícia de proximitat a Barcelona. 

El Sr. Trias recorda que ja fa quatre anys que es 
va aprovar la Carta Municipal en el seu tram esta-
tal, i el que avui presenten és una proposició d'im-
puls a la seva aplicació plena, especialment en 
aquest tram estatal, i que es reconegui d'una vega-
da la urgència que Barcelona participi de manera 
determinant en la gestió de les infraestructures, 
sobretot actualment, en què aquesta gestió afecta 
la T-1 de l'aeroport o Renfe-rodalies. Igualment, cal 

el desplegament de la justícia de proximitat; con-
cretar la cessió d'impostos estatals a fi que l'Ajun-
tament obtingui un bon finançament; i exigir a l'Es-
tat que posi els diners que calen per donar resposta 
a serveis que, per compromís de l'Estat, aquest 
Ajuntament està obligat a donar, juntament amb la 
Generalitat, com ara en tot allò que afecta les pres-
tacions de la Llei de la dependència. 

Així doncs, insten l'alcalde a intensificar el ritme 
de les negociacions amb el govern de l'Estat perquè 
tots els punts que acaba d'enumerar siguin aplica-
bles. Consideren que no hi cap la indecisió i s’ha 
d'obligar el govern de l'Estat que d'una vegada hi 
doni resposta, negociant, si cal, un calendari ajus-
tat. 

El Sr. Fernández Díaz avança que el seu Grup 
sempre ha estat favorable a totes aquelles iniciati-
ves que han de permetre desenvolupar la Carta 
Municipal i millorar el finançament de la ciutat i, 
amb aquesta perspectiva, és evident que votaran a 
favor de la proposició. 

Tanmateix, reconeixen que és una proposta par-
cial, i potser el Grup de CiU no ha fet referència 
explícitament al govern de Catalunya considerant 
que, així, obtindria el vot favorable d'ERC, de la 
qual cosa té seriosos dubtes. 

Estan convençuts que Barcelona necessita un fi-
nançament millor, no només per part de l'Estat, 
sinó també de la Generalitat; que hi ha molts as-
pectes de la Carta per desenvolupar, des de la pers-
pectiva de la gestió d'infraestructures com l'aero-
port o Renfe-rodalies a millorar la justícia de 
proximitat per garantir més eficàcia en la lluita 
contra determinats tipus de delinqüència i proble-
mes de convivència, així com el desenvolupament 
de la Llei de dependència per atendre més digna-
ment els qui ho necessiten. 

Reitera, per tant, el vot favorable del Grup del 
PP, tot i que consideren que quan es tracta de des-
envolupar la Carta Municipal i millorar el finança-
ment de Barcelona no només cal adreçar-se al go-
vern de l'Estat, sinó també al govern de Catalunya. 

El Sr. Portabella manifesta, d’entrada, que el seu 
Grup procura ser molt respectuós amb aquells as-
pectes que estan consensuats pels Grups munici-
pals. En aquest cas, la Carta Municipal n'és un, 
aprovat per unanimitat en aquest Ajuntament, al 
Parlament de Catalunya i a les Corts de l'Estat i, 
per tant, és positiu reivindicar millores en la seva 
aplicació en els aspectes concrets que recull la pro-
posició. 

D'aquesta proposició, remarca l'interès dels cinc 
primers punts, que votarien a favor si no fóra per 
l'existència del sisè. Puntualitza, per tant, que si es 
mantenen tots sis punts emetran un vot contrari a 
la proposició, mentre que si n'exclouen el sisè, hi 
votaran favorablement. Consideren que aquests 
cinc primers punts reflecteixen la voluntat de des-
envolupar una eina imprescindible a fi d'obtenir, 
d'una banda, els mitjans econòmics i, d'altra banda, 
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la presència imprescindible en infraestructures tan 
rellevants com les que aquí s'han esmentat. 

Quant al sisè punt, consideren que es pot dema-
nar aquest impuls d'una manera que tothom pugui 
compartir, i mantenir aquest consens que ha per-
mès salvaguardar la fortalesa que això proporciona. 
Entén, també, que el govern municipal hauria de 
recuperar la manera de fer de mandats anteriors i 
que és que en els assumptes referents a la Carta 
Municipal que es tractaven amb el govern de l'Estat 
hi participaven els presidents de tots Grups munici-
pals. 

Creuen, doncs, que és imprescindible que es 
completi el desplegament de la Carta Municipal i 
que la ciutat tingui garantida la seva autonomia per 
gestionar els reptes que ha d'afrontar i garantir, 
alhora, el finançament adient per desplegar les 
polítiques i la prestació de serveis que es pretén 
donar a la ciutadania. 

El Sr. Gomà es remet als debats sobre la Carta 
Municipal que han tingut lloc en aquesta cambra, 
alhora que remarca la necessitat de mantenir el 
ritme quant al seu desplegament. En aquest cas, la 
proposició del Grup de CiU torna a posar damunt la 
taula alguns aspectes clau per a la ciutat que es 
concreten, d'entrada, en les infraestructures; en 
aquest cas, Barcelona ha tingut un paper rellevant 
en el gir de la política de rodalies cap a l'enforti-
ment del servei públic ferroviari, tal i com continua-
rà fent en el marc de les transferències de rodalies 
a la Generalitat, que possibilita l'Estatut en vigor. 
Igualment, cal continuar treballant per un model de 
gestió descentralitzada de l'aeroport, amb partici-
pació majoritària de les institucions catalanes i pú-
bliques.  

Quant als impostos, coincideixen amb la necessi-
tat de superar les febleses que arrosseguen les 
hisendes locals, i apostar pel nou model de finan-
çament de les administracions locals. Òbviament 
caldran reformes legislatives pel que fa a la Llei 
estatal d'hisendes locals, la llei de finances públi-
ques de Catalunya, atès que difícilment es podrà 
avançar si no es produeixen aquestes reformes que 
proveeixin un nou marc normatiu. 

Tot seguit, i referint-se al finançament, destaca 
la necessitat de concretar un model de fiscalitat, 
potent i socialment redistributiva, de la qual, apun-
ta, el Grup de CiU no en vol ni sentir a parlar. 

Finalment, quant a la Llei de la dependència, 
destaca que Barcelona és ciutat de referència pel 
que fa al seu desplegament, que ha significat l'am-
pliació de la cobertura en més d'un 35% de la ciu-
tat, així com una intensitat de protecció de les per-
sones que reben prestacions que dobla la 
preexistent abans del desplegament de la llei. I 
subratlla que tot això s'ha aconseguit malgrat totes 
les dificultats que han anat trobant.  

A partit de tot plegat, entén que queda clar que 
participen de la necessitat que la Llei estigui ben 
finançada i disposi de més recursos, però també 

que la fixació de criteris ha de fer-se en la taula 
sectorial d'Acció social, on hi ha presència directa 
de la Generalitat i del conjunt de comunitats autò-
nomes i, a partir d'això, desplegar el diàleg entre 
l'administració autonòmica i la municipal, que a 
Barcelona es tradueix en el Consorci de Serveis 
Socials. 

Destaca que Barcelona es mou amb dinamisme 
en totes les línies d'avanç que ha proporcionat la 
Carta Municipal, i que cal fer-ho preservant el mà-
xim d'acord i de consens entre tots el Grups muni-
cipals. 

En aquesta línia, doncs, el seu Grup recull positi-
vament l'observació que acaba de fer el represen-
tant del Grup d'ERC i, per tant, també condicionen 
el seu vot favorable a l'eliminació del punt sisè de 
la proposició. 

El Sr. Carnes inicia la seva intervenció partint de 
la base que la Carta Municipal és patrimoni de tot-
hom, i que es tracta d’un instrument de llarg recor-
regut. 

Comparteixen, per tant, l'esperit de la proposició 
en el sentit d'impulsar tots aquells elements que 
aquí s'han esmentat i que són d'interès general, 
però no creuen que la formulació sigui la més en-
certada i, en aquest sentit, se sumen a l'argument 
expressats pels Grup d'ERC i d'ICV-EUiA, i que la 
proposició es formuli en els termes que han apun-
tat, en el sentit que seria molt positiu que el Grup 
proposant acceptés retirar el punt sisè. 

El Sr. Trias entén que és evident que la voluntat 
de la proposició és mesurar molt bé els termes que 
utilitza a fi d'obtenir el vot favorable de la majoria. 
Tanmateix, sembla que instar l'alcalde a intensificar 
el ritme de les negociacions els provoca una sensa-
ció de vertigen; altrament, el seu Grup entén que 
significaria refermar el seu lideratge, que és el que 
cal perquè les coses tirin endavant. 

Així doncs, s'avé a canviar el redactat del punt 
sisè en el sentit d'instar el govern municipal i tots 
els Grups municipals a intensificar el ritme de les 
negociacions amb el govern de l'Estat, sense foca-
litzar-lo en l'alcalde. 

Lamenta, tanmateix, les reticències expressades 
perquè entenen que la proposició té força lògica, 
atès que cal mantenir una situació de força per dis-
cutir aquests assumptes amb el govern de l'Estat.  

El Sr. Fernández Díaz creu que és a l'alcalde a 
qui pertoca fer complir la Carta Municipal. Referint-
se a l'expressió "bombes de desil·lusió", emprada 
pel mateix alcalde fa pocs dies, manifesta que ell 
l'aplicaria a incomplir expectatives, i la frustració 
consegüent en la ciutadania. Aquest és el cas de les 
expectatives generades amb l'aprovació de l'Estatut 
i amb el finançament autonòmic i, en l'àmbit estric-
tament barceloní, amb el finançament local. 

Ara, amb totes les eines aprovades –Carta Muni-
cipal, finançament autonòmic i Estatut– es pregun-
ta què més falta per desenvolupar la Carta Munici-
pal i aconseguir el finançament que precisa 
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Barcelona per prestar més i millors serveis. Tanma-
teix, Barcelona continua sense participar en la ges-
tió de les infraestructures, i aprofita per recordar 
que el mateix alcalde Clos va demanar una llei es-
pecial que permetés participar en la gestió de l'ae-
roport sense obtenir cap resultat. En la mateixa 
línia, el president del govern de l'Estat va anunciar 
que el gener de 2008 es transferiria Renfe-rodalies, 
sense que a data d'avui s'hagi fet cap moviment en 
aquest sentit. 

Quant a la justícia de proximitat, que ell prefe-
reix anomenar propera, tampoc no s'han obtingut 
resultats, malgrat que l'antecessor del Sr. Hereu va 
anunciar una prova pilot per al 2007, i que el 2008 
ja hi hauria 40 jutges de proximitat a Barcelona. 

El Sr. Portabella manifesta que estan convençuts 
que a qui cal instar realment és al govern de l'Es-
tat, atès que és el responsable que la Carta Munici-
pal no avanci amb prou rapidesa. 

El Sr. Gomà apunta que no és convenient situar 
aquest debat en el terreny que planteja el punt sisè 
de la proposició, que qualifica d'equivocat des del 
punt de vista polític i conceptual. No es tracta de 
mantenir el debat sobre el desplegament de la Car-
ta en un terreny de caràcter extraordinari entorn de 
la retòrica sobre el lideratge de l'alcalde o dels 
Grups municipals; altrament es tracta de projectar 
voluntat política en el desplegament de la Carta 
que, certament, encara té camí per recórrer, però 
que també ha tingut avenços importants entre els 
que destaca el canvi que han significat els consorcis 
legals de la Carta. 

El Sr. Carnes reitera que la Carta és patrimoni de 
tots i que liderar vol dir generar acords i consens, 
tal i com ha succeït en els quatre anys de vida de la 
Carta, d’on destaca, tal com ha fet el Sr. Gomà, la 
creació dels consorcis; o l’avanç en la dotació de 
pressupostos pel concepte de capitalitat. Reitera, 
per tant, que intentar patrimonialitzar la Carta Mu-
nicipal o qüestionar els seus avanços no és la millor 
manera de treballar per la ciutat. 

Entén els motius del Sr. Trias per fer veure que 
no hi ha lideratge a la ciutat, i admet que hi ha 
altres maneres de liderar, però la manera eficient 
és aquella que aconsegueix resultats. 

El Sr. Trias es referma en la nova redacció que 
ha proposat per al punt sisè. 

Es rebutja la proposició / declaració de grup en 
debat amb dinou vots favorables –emesos pels Srs. 
Trias, Forn, Puigdollers, Ciurana, Ardanuy, Vives, 
Blasi i Freixedes i les Sres. Recasens, Fandos, Homs 
i Vila, i també pels Srs. Fernández Díaz, Cornet, 
Mulleras i Villagrasa i les Sres. Esteller, Balseiro i 
Martín–, i vint-i-un en contra de la resta de mem-
bres del Consistori assistents a la sessió. 

Del Grup Municipal del Partit Popular 
Pp 2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Ins-

tar al Govern de la Generalitat a estabilitzar la plan-
tilla en un mínim de 4.000 agents dels Mossos 
d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, procedint a la 

incorporació esglaonada de més efectius per assolir 
aquesta xifra, i la immediata per al 2010 de 500 
agents més a afegir a la dotació actual. 

El Sr. Fernández Díaz posa de manifest que la 
delinqüència és un dels principals problemes de la 
ciutat i el fet que els models de seguretat es con-
trasten, bàsicament, en temps de crisi. Un model 
de seguretat precisa la conjunció de diversos fac-
tors com ara policia suficient al carrer, coordinació 
entre els diversos cossos policials, noves lleis i mi-
llor justícia, és a dir, reformar les lleis en aspectes 
fonamentals que atenyen a la multireincidència i, 
evidentment, un funcionament àgil de la justícia 
que permeti aplicar amb més severitat les lleis, 
però, sobretot, difuminar la sensació de bona part 
de la ciutadania que els delinqüents tenen més 
drets que no pas els qui compleixen les normes. Un 
model de seguretat eficaç requereix recursos soci-
als a fi de lluitar contra l'exclusió social; i necessita, 
també, la convicció del govern que ha d'aplicar les 
normes i dirigir la policia per lluitar contra els qui 
no respecten les normes de convivència, una con-
vicció de fermesa deu, i actuar sense complexos i 
amb determinació. 

Igualment, perquè un model de seguretat resulti 
eficient per lluitar contra la delinqüència, el primer 
que cal és reconèixer que el problema existeix, i, en 
aquest cas, molt sovint, des del mateix govern de 
Catalunya i des d'aquest Ajuntament es difumina, 
quan no es nega, la situació greu per causa de la 
delinqüència. Hi ha opacitat de xifres, atès que tant 
el govern municipal com la Conselleria d'Interior es 
neguen a donar-les sistemàticament; i ha hagut de 
ser la fiscalia qui posés en evidència aquesta opaci-
tat, posant de manifest, per exemple, que a Barce-
lona s'han incrementat d'un 22% els furts, un 5,5% 
els homicidis, els robatoris en un 40%, i la prolife-
ració de les bandes juvenils, entre altres coses. I, 
aprofitant l’avinentesa, pregunta a la Sra. Escarp 
quan podran disposar de la Memòria de la Guàrdia 
Urbana del 2008. 

Observa, però, que intenten compensar la situa-
ció fent de la ciutat un plató de televisió quan fan 
una batuda, amb presència de totes les cadenes, a 
fi que quedi constància que lluiten contra la delin-
qüència; o posant anuncis publicitaris als mitjans 
de comunicació. 

Per tot plegat, el Grup municipal del PP els de-
mana que reclamin al govern de Catalunya, concre-
tament al conseller d'Interior, a banda de mesures 
judicials, l'increment de la plantilla dels mossos 
d'esquadra. En aquest sentit, recorda que el govern 
de la ciutat havia reclamat una plantilla mínima de 
4.000 agents per garantir la seguretat, però aques-
ta xifra no arriba actualment als dos mil sis-cents 
agents perquè no s'ha desplegat més del 40% de 
mossos d'esquadra que l'Ajuntament havia conside-
rat necessaris. 

Indica, per tant, que és imprescindible estabilit-
zar la plantilla de mossos d'esquadra en un mínim 
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de 4.000, i que el 2010 s'iniciï el desplegament 
creixent de mossos amb un mínim de cinc-cents 
agents. 

Amb més mossos d'esquadra i més guàrdia ur-
bana als carrers, i més convicció i menys comple-
xos per part del govern municipal per lluitar contra 
la delinqüència, així com amb millor coordinació 
entre els cossos policials, està convençut que la 
seguretat ciutadana millorarà. Confia, doncs, que 
després d'haver aprovat en el primer Plenari del 
mandat una proposta del seu Grup en el sentit que 
calia un increment de la plantilla en un mínim d'un 
miler d'efectius, no esperaran a unes noves elecci-
ons per posar-ho en marxa. 

Demana explícitament al Sr. Alcalde que faci sa-
ber al conseller d'Interior que Barcelona no pot 
tenir una plantilla de mossos sota mínims perquè 
això confereix impunitat a les accions delictives a la 
ciutat. 

El Sr. Forn avança que, per coherència amb la 
posició que han defensat sempre en aquest Plenari, 
donaran suport a la proposició, tal com confien que 
farà la resta de Grups del consistori. 

Addueix que la ràtio 2,5 de mossos d'esquadra 
que correspon a Barcelona, està molt allunyada de 
les xifres actuals, atès que a la ciutat només hi ha 
2.600 agents en comptes dels 4.000 que li pertoca-
rien aplicant la ràtio esmentada. Tanmateix, són 
conscients que un creiexement tan important no és 
assumible en un dia, però en aquest cas el perill 
real és que no només no augmenta la plantilla, sinó 
que s'estanca. 

Recorda que el 2000 es va presentar el famós 
manifest dels alcaldes metropolitans, on es posava 
de manifest una exigència elevada quant a efectius 
policials; i el mateix alcalde Clos exigia en aquest 
Plenari que la Generalitat disposés 4.000 mossos 
d'esquadra per a Barcelona en el desplegament. 
Llavors s'era força exigent amb els governs de CiU 
a la Generalitat, però ara totes aquelles demandes 
s'han convertit en renúncies i pura submissió. Tan-
mateix, l'alcalde Hereu no ha estat capaç de fer-se 
escoltar al Departament d'Interior, i li recorda que 
ara fa un any va reclamar un contingent de mossos 
d'esquadra per a l'estiu de 2009; i la Sra. Escarp 
demanava 1.000 agents més a partir del juny d'en-
guany. La realitat, però, és que només s'han obtin-
gut 240 mossos el juny. Conclou, per tant, que tot 
plegat posa en evidència manca de lideratge i la 
incapacitat de reclamar el que la ciutat necessita.  

Reprenent la tesi de l'estancament de la plantilla 
de mossos d'esquadra a Barcelona que ha apuntat 
al principi de la seva intervenció, recorda que l'1 de 
novembre de 2005, la plantilla era de 2.614 i que el 
mateix mes de l'any 2008 era de 2.435 agents; és 
a dir, en tres anys s'havien perdut 179 agents. Així 
doncs, els 240 mossos que s'han incorporat aquest 
estiu no fan altra cosa que ressituar la plantilla a 
les mateixes xifres del 2005. 

El Sr. Martínez addueix que quan algú presenta, 
en només tres anys, una quinzena de propostes 
d'increment de les plantilles dels cossos policials és 
que té un interès especial en un model de seguretat 
ciutadana basat en el sistema policial, suposant que 
això redunda en què la ciutat vagi bé. En aquesta 
línia, afirmacions com que Barcelona és la capital 
mundial de la prostitució al carrer i dels furts podri-
en amagar el que realment pretenen proposicions 
d'aquesta mena, que el seu Grup rebutja oberta-
ment, que no tan sols pretenen posar en entredit la 
gestió del govern de la ciutat, sinó la mateixa ciu-
tat.  

Recorda que el juliol de 2007 el Grup de PP va 
formular una proposta on reclamava 1.000 agents 
més de la guàrdia urbana a la ciutat, i que dema-
nava al govern de la Generalitat que iniciés els 
tràmits per a l'ampliació de la plantilla de mossos 
d'esquadra d'acord amb els compromisos adquirits 
amb aquest Ajuntament; en definitiva, demanava 
que s'apliquessin les ràtios establertes per la Llei de 
Seguretat. El novembre de 2008, el Grup municipal 
de CiU va presentar una proposta d'increment de 
1.009 agents que va ser rebutjada atès que inten-
tava establir una xifra concreta en lloc d'aplicar una 
ràtio; en la mateixa sessió, el Grup municipal del PP 
va presentar una proposició, tot i haver votat favo-
rablement la de CiU, de 1.400 agents nous. 

Insisteix, per tant, que cal centrar-se en la ràtio, 
que és l'indicador que marca objectivament el des-
plegament de mossos que hi ha d'haver a la ciutat, 
d'altra manera mai no es podrà arribar a un acord. 
Actualment, les ràtios de guàrdia urbana, mossos i 
policia de l'estat sumen un total de 4,29 agents per 
cada mil habitants i, per tant, s'aproxima a la ràtio 
de 4,4 que es va aprovar enguany al Parlament de 
Catalunya. En aquest sentit, apunta que la ràtio de 
mossos d'esquadra es podria modificar amb la reti-
rada de la Policia Nacional de Barcelona i que s'in-
tercanviessin les competències d'aquest sistema 
policial amb els mossos d'esquadra, tot i que està 
convençut que el govern de l'Estat no ho veuria 
amb massa bons ulls. 

Assenyala que no té intenció de remetre's a les 
ràtios policials d'altres ciutats europees, però sub-
ratlla que, amb ràtios menors, tenen índex més 
baixos de delinqüència, i entén que això ha de 
comportar una reflexió profunda. En aquest sentit, 
posa en relleu el fet que aquestes ciutats tenen una 
fiscalitat elevada, i despeses i pressupostos molt 
orientats a l'activitat social. 

El Sr. Mestre addueix que les afirmacions que ha 
fet el Sr. Fernández Díaz en la seva intervenció ja 
eren previsibles, i que moltes són discutibles des 
d’òptiques diverses i en base a moltes de les dades 
existents com ara en l'Enquesta de victimització de 
Barcelona, l'enquesta de Seguretat Pública de Cata-
lunya, o les dades del registre policial. Òbviament, 
no disposen del temps suficient per analitzar-les, 
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per la qual cosa se centraran en la qüestió del des-
plegament dels mossos a Barcelona, que ha d'estar 
finalitzat el 2015, i que segons ha pogut analitzar el 
seu Grup, compleix i complirà allò que va acordar el 
Parlament de Catalunya pel que fa a les ràtio i, per 
tant, amb la satisfacció de les necessitats de la 
ciutat de Barcelona pel que fa al nombre d'agents. 
Com ja s'ha expressat aquí, la ràtio aprovada pel 
Parlament va ser de 4,5 agents per cada mil habi-
tants; el 2007, aquesta ràtio estava en el 4,26, i el 
2008 en el 4,32, de manera que és previsible que 
la ràtio s'hagi acomplert el 2015. En la darrera 
promoció de mossos d'esquadra, de 945 nous 
agents, 240 –més del 25%– es van adscriure a les 
unitats de la ciutat; i el mateix percentatge s'apli-
carà en la propera promoció, d'aproximadament 
vuit-cents agents, i que se sumarà al nombre d'a-
gents adscrits a Barcelona, juntament amb les in-
versions, bàsicament en recursos tecnològics, que 
acompanyen el desplegament dels mossos a Cata-
lunya. 

Així doncs, els governs de Barcelona i de la Ge-
neralitat compleixen, cosa que no tothom pot dir. 
En aquest sentit, es remet al debat que es va fer fa 
uns anys al Congrés dels Diputats, arran de la in-
terpel·lació presentada pel diputat Joan Saura, so-
bre el dèficit de places en els cossos policials de 
l'Estat a les províncies de Barcelona i de Tarragona; 
i el mateix Sr. Rajoy, llavors vicepresident primer 
del govern de l'Estat, va expressar en xifres que a 
Barcelona hi havia una dotació de catàleg de 3.565, 
mentre que els efectius reals eren 3.204, és a dir, 
hi havia un dèficit de 361. En aquell moment es va 
aprovar una moció que instava a cobrir les places 
vacants, i aquesta moció no va prosperar en un 
govern amb majoria absoluta del PP. 

Observa que s'ha remès a aquell debat per fer 
entendre al Sr. Fernández Díaz que quan el seu 
partit tenia responsabilitats sobre seguretat a l'Es-
tat no hi va haver ni fermesa deu, ni compliment 
deu dels acords del Congrés dels Diputats. Dit això, 
opina que quan el partit del Sr. Fernández Díaz 
parla de seguretat no ho fa per defensar els inte-
ressos de la ciutat, sinó amb l'interès partidista de 
treure'n un rendiment. 

Conclou, per tant, que la qüestió és analitzar què 
fa cadascú quan té responsabilitats i instruments de 
govern en l'àmbit de la seguretat. En aquest cas, 
tant el govern municipal com el de la Generalitat 
estan donant compliment als compromisos adqui-
rits. 

La Sra. Escarp puntualitza que vol iniciar la seva 
intervenció en el punt en què ha deixat el Sr. Mes-
tre la seva, és a dir, en el fracàs rotund del Plan de 
Policía 2000 i el Plan de lucha contra la delincuen-
cia, que va merèixer la famosa frase "vamos a bar-
rer las calles de pequeños delincuentes". 

Altrament, es convocaran set mil noves places 
d'agents que aquell govern va deixar perdre entre 
l'any 1996 i el 2003, anys previs al desplegament 

dels mossos d'esquadra a la ciutat de Barcelona; 
7.817 membres del cos nacional de policia van des-
aparèixer del mapa en aquell període. 

És rotunda en afirmar que mai no han negat el 
problema, però han complert escrupolosament els 
acords com ara l'ampliació sistemàtica del nombre 
d'agents de la guàrdia urbana, o l'exigència de nous 
agents dels mossos d'esquadra, des del juny d'en-
guany, moment en què s'acaba el desplegament, 
atenent als criteris de capitalitat i població, així com 
la demanda de reformes legislatives a través de la 
Junta Local de Seguretat. 

Insisteix, doncs, que aquest govern mai no ha 
negat el problema, i sempre ha donat a conèixer les 
enquestes de victimització i ha posat damunt la 
taula moltes solucions. Contràriament, el Grup del 
PP no posa el problema damunt la taula, sinó que, 
directament, nega la ciutat amb les seves afirmaci-
ons. En aquest sentit, i a tall d'exemple, els informa 
que ahir mateix va participar en un debat en una 
cadena de ràdio pública on membres de la federació 
d'associacions de veïns, representants del gremi 
d'hotelers, del teixit comercial i un expert en dret 
penal van coincidir que Barcelona és una ciutat 
segura; que, igual que altres ciutats, té el problema 
dels furts; i s'hi deia, per part dels representants de 
la societat civil, que el problema radica més en el 
tractament legislatiu que no en el policial. 

Al Sr. Forn li precisa que l'alcalde Clos reclamava 
que el desplegament es comencés per Barcelona i 
no pas pel Berguedà; reclamava una distribució de 
deu àrees bàsiques policials i no de tres com plan-
teja CiU en aquell moment, i exigia, també, un 
conveni diferenciat per a Barcelona i, això, és el que 
va aconseguir amb el desplegament pactat amb el 
nou govern de la Generalitat. Es va passar de quinze 
mil mossos a divuit mil amb l'acord a què es va arri-
bar amb el Ministeri de l'Interior, de manera que hi 
havia més possibilitats d'atendre el creixement de-
mogràfic de Barcelona i de Catalunya. 

El Sr. Fernández Díaz celebra alguns dels argu-
ments expressats pel govern municipal per rebutjar 
la proposició, sobretot perquè ha reconegut que 
quan governava el PP amb majoria absoluta a Es-
panya, per millorar la seguretat a Barcelona fins i 
tot votava a favor de les propostes d'ICV–EUiA, i 
admet que li agradaria aquest mateix tarannà en el 
debat d'avui.  

El Sr. Mestre ha reconegut que el 2001 hi havia 
mil policies nacionals més, 3.600, enfront dels 
2.600 actuals, i està convençut que tots els pre-
sents ja s'avindrien a aquesta xifra de mossos d'es-
quadra. 

Quant a la referència de la Sr. Escarp al debat 
radiofònic a què va assistir, es referma en l'afirma-
ció que Barcelona és Xauxa per als incívics i els 
delinqüents, que hi poden actuar amb veritable 
impunitat. 

Precisa que no ha vingut a parlar de passat sinó 
de futur, i la seva proposta té una perspectiva de 
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futur immediat pel que fa a l'increment dels mossos 
d'esquadra, amb cinc-cents efectius més l'any vi-
nent, i estabilitzar-la en quatre mil agents els anys 
vinents. I significa que parlar de futur és convocar 
amb immediatesa el Consell de Seguretat Urbana, 
que fa setze mesos que no es convoca, quan s'ha-
via d'haver reunit dues vegades l'any. 

Finalment, suggereix al Sr. Alcalde que hauria de 
tenir l'ambició de plantejar, com han fet alguns dels 
seus antecessors, de ser el comandament únic dels 
cossos policials a Barcelona. 

El Sr. Forn posa de manifest que l'alcalde Clos, 
com a mínim, reclamava, no pas com passa ara. 
Per tant, pregunta al Sr. Alcalde què està fent al 
respecte, sobretot tenint en compte que la primera 
preocupació dels ciutadans de Barcelona és la inse-
guretat ciutadana, tal i com demostra l'Enquesta de 
victimització on 283.000 persones manifesten que 
han estat víctimes d'un delicte el darrer any, o 
quan les dades del Departament d'Interior confir-
men que els robatoris amb violència als domicilis 
han augmentat d'un 40%. Li pregunta per què la 
seva política és explicar sempre quants mossos 
entren però mai quants en surten, i per què ara es 
conformen només amb un 25% dels llicenciats d'u-
na promoció. Amb aquesta actitud no s'aconsegueix 
altra cosa que arribar al nivell de fa quatre anys. 

La Sra. Escarp puntualitza que l'alcalde presideix 
la Junta Local de Seguretat, tal i com disposa la 
Carta Municipal, i exigeix en el marc d'aquesta jun-
ta allò que cal fer a la ciutat.  

Manifesta un cert grau de perplexitat per les pa-
raules del Sr. Forn, i insisteix que sempre han po-
sat damunt la taula les mesures policials i judicials 
convenients; alhora que significa que alguns tenen 
la tendència a parlar dels cossos policials com si ho 
fessin d'objectes restituïbles instantàniament. Tan-
mateix, remarca que un dels conceptes fonamen-
tals en l'àmbit de la seguretat és la formació, i els 
agents i les agents són persones que han triat vo-
cacionalment una professió al servei de la ciutat. 

El Sr. Alcalde, després d'anunciar que la proposi-
ció queda rebutjada, reitera que el 2000 es va arri-
bar a un acord de 15.000 mossos i, al cap d'uns 
anys, el govern progressista de la Generalitat acorda 
amb el de l'Estat un increment de 3.000 agents, i 
que el que ara fan és aplicar aquest increment a tot 
el país, i una quota a part per a Barcelona del 25% 
de les noves promocions. A banda, hi ha tot el des-
plegament dels cossos centrals de mossos d'esqua-
dra, que no estan adscrits territorialment, però que 
treballen allà on es precisen. Afirma que no hi ha cap 
altre ciutat, ni país, on es faci una anàlisi més rigo-
rosa pel que fa a la victimització i la seguretat. 

Precisa que el que fan és aplicar un increment, 
decidit molt recentment, i s'està adequant l'estra-
tègia per tirar endavant la política integral de segu-
retat. 

Conclou que hi ha qui sempre utilitzarà la segu-
retat com un argument polític, mentre que per a 

aquest govern forma part del treball quotidià, de 
l'esforç dels àmbits policials, judicials i del teixit 
associatiu de la ciutat. D'aquesta manera de treba-
llar, amb una ciutat conscient que té reptes i pro-
blemes, en sorgeix una estratègia compartida amb 
el teixit social per acarar la seguretat, no des de la 
demagògia i la utilització partidista, sinó com un eix 
central de la defensa de l'espai públic. 

Observa que els partits polítics conservadors uti-
litzen demagògicament, arreu, la seguretat, mentre 
que un govern d'esquerra fa política integral de 
seguretat, on també hi ha increment del nombre 
d'agents de policia local. 

Des de l'exigència a si mateixos, s'està aconse-
guint que el 25% dels mossos que es van llicenci-
ant de l'Institut de Seguretat s'adscriguin a la ciu-
tat, a banda de l'increment que es produeix a tot 
Catalunya. 

Insisteix que, contra els plantejaments retòrics 
dels aspectes de seguretat, s'aplica una estratègia 
global ferma de combat per contenir la inseguretat. 

Els fa avinent, també, que no estan disposats, ni 
el govern de la ciutat ni els ciutadans, a permetre 
els discursos que denigren la ciutat, i entén que no 
estan legitimats per donar-los lliçons sobre segure-
tat. La seguretat no és un valor patrimonial, sinó 
essencial per la construcció d'una ciutat, i aquest 
govern actua amb aquest criteri progressista i inte-
gral de la seguretat des de fa molts anys. Així és 
que els demana menys demagògia en els seus ar-
guments i menys insults contra la ciutat, atès que 
això atempta contra les persones i les entitats que 
col·laboren i treballen des de tots els barris per la 
seguretat i la convivència amb el govern progres-
sista de la ciutat. 

Els suggereix, doncs, que facin una anàlisi més 
rigorosa de les estratègies i la realitat de Barcelona. 
I reitera que han estat els governs progressistes els 
que han fet una aposta per augmentar les plantilles 
policials, en el marc d'una estratègia de seguretat 
integral. 

Els avisa que a Barcelona s'equivoquen amb l'es-
tratègia del populisme, on està condemnada a fra-
cassar; la ciutadania sap que el govern municipal 
és al seu costat, des de la proximitat dels barris, 
analitzant el que és positiu, però també els proble-
mes i les preocupacions.  

Tot seguit, accedeix a obrir un torn breu de rè-
pliques. 

El Sr. Trias exigeix al Sr. Alcalde que retiri les 
seva paraules referents a què el seu Grup no està 
legitimat per parlar de seguretat, i li recorda que ell 
també ha estat escollit democràticament. 

El Sr. Alcalde es referma en què les decisions de 
partit del Sr. Trias quan ostentava el govern de 
Catalunya no els legitimen per donar-los lliçons de 
seguretat. 

El Sr. Trias reclama el dret de discrepar amb la 
política del Sr. Alcalde, i afegeix que no es molesta 
perquè el qualifiquin de conservador, però entén 



NÚM. 33 20-12-2009 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3223 

 

que la intervenció del Sr. Alcalde ha fet derivar el 
debat sobre l'àmbit de la seguretat cap a aspectes 
encara més profunds. Remarca que ara estan par-
lant del sistema democràtic i de com s'utilitza en 
aquesta casa. Considera que intentar amagar pro-
blemes dels que es fan ressò tots els mitjans de 
comunicació i fòrums ciutadans és voler amagar la 
realitat a la ciutadania. Admet que no tot es resol 
amb més mossos i amb més guàrdia urbana, però 
és innegable que calen forces de seguretat. 

Precisa que en la seva època, tal i com s'ha refe-
rit el Sr. Alcalde al govern de CiU a la Generalitat, 
el conseller d'Interior, el Sr. Pomés, era una perso-
na respectada i admirada. 

El Sr. Fernández Díaz avança, d'entrada, que no 
té cap intenció d'enfadar-se pel que pugui dir el Sr. 
Alcalde. Tothom té la seva legitimitat pròpia, i quan 
es parla de lluita contra la delinqüència, qui de de-
bò s'enfada és el 20% de barcelonins que, segons 
l'Enquesta de victimització, reconeixen haver estat 
víctimes d'algun delicte durant el darrer any. 
Aquests són els qui estan certament molestos per 
les polítiques de seguretat d'aquest Ajuntament. 

Indica que per resoldre un problema, primer cal 
reconèixer que existeix, i aquest govern municipal 
s'entesta a negar l'evidència: la delinqüència i la 
inseguretat ciutadana, i, a canvi, sembla que es 
creu la seva publicitat institucional. 

Recorda que el desplegament dels mossos d'es-
quadra es va avançar sobre el que havien previst 
altres governs de Catalunya i de l'Estat, només per 
poder sortir a la foto, ignorant que allò que era 
veritablement important no era el desplegament en 
si a tot el territori català, sinó que aquest desple-
gament fos efectiu, és a dir, amb un nombre d'a-
gents suficient. 

Lamenta que el Sr. Alcalde tingui una actitud tan 
autocomplaent, i li recorda que, atesa la seva època 
de regidor de Seguretat de la ciutat, ara té respon-
sabilitat afegida en aquest àmbit de la seguretat. 

Demana al Sr. Alcalde que no canalitzi la seva 
indignació en crítiques cap a l'oposició, sinó cap als 
veritables responsables en polítiques de seguretat 
de Catalunya i de l'Estat. En aquest sentit, li pre-
gunta si mai no s'ha sentit temptat de travessar la 
plaça de Sant Jaume, i reclamar al Sr. Saura més 
agents dels mossos d'esquadra, i alliberar la sobre-
càrrega que suposa per a la guàrdia urbana una 
plantilla de mossos sota mínims. 

Conclou amb l'argument que és origen de la pro-
posició que ha suscitat aquest debat: que cal més 
policia a Barcelona, millor coordinació dels cossos 
policials, i promoure en altres àmbits governatius i 
legislatius millors lleis i una justícia més eficaç, a fi 
que els ciutadans cívics comptin amb el suport de 
les administracions en comptes de l'actual impuni-
tat envers dels qui no respecten ni la convivència ni 
les lleis. 

El Sr. Portabella entén que la síntesi de tot el que 
ha expressat el Sr. Fernández Díaz no és altra que 

exigir més policia, i afegeix que mai no li ha sentit 
cap altre argument en parlar de seguretat. Conclou 
que és, doncs, una síntesi molt pobra, perquè tot-
hom sap que no n'hi ha prou amb més efectius dels 
cossos policials només. 

Coincideix, tanmateix, amb què els acords s'han 
de respectar, com per exemple el que, a proposta 
del Grup del PP, va prendre aquesta cambra en la 
primera sessió de Plenari d'aquest mandat d'aug-
mentar en 1.000 agents la plantilla de la guàrdia 
urbana, a raó de 250 anuals; també es va arribar a 
un acord amb la Generalitat d'augmentar el nombre 
de mossos d'esquadra, que no s'està produint a la 
velocitat adequada. Ara bé, d'aquí, a centrar tots 
els assumptes de seguretat en l'increment d'efec-
tius policials del cos que sigui, no només no és una 
solució, sinó que és demagògia en estat pur, per-
què tothom sap que la seguretat abasta un àmbit 
molt més complex i que requereix una actuació 
polièdrica en l'espai públic, amb una autèntica im-
plicació de la ciutadania. 

Opina que han perdut el nord en parlar de segu-
retat, i ho redueixen a una síntesi tal que perd tota 
credibilitat. Admet que falten efectius policials, però 
no és pot dir que augmentar-los signifiqui la solució 
a tots els problemes de seguretat, atès que això 
indueix a confondre la ciutadania; la solució no és 
una ciutat policial, sinó una ciutat cohesionada, que 
necessita àmbits d'intervenció molt diversos. 

El Sr. Alcalde tanca les intervencions apuntant 
que el gran objectiu és aconseguir lleis molt més 
eficaces, que és en el que està treballant aquest 
Ajuntament. 

Es rebutja la proposició / declaració de grup en 
debat amb dinou vots favorables –emesos pels Srs. 
Trias, Forn, Puigdollers, Ciurana, Ardanuy, Vives, 
Blasi i Freixedes i les Sres. Recasens, Fandos, Homs 
i Vila, i també pels Srs. Fernández Díaz, Cornet, 
Mulleras i Villagrasa i les Sres. Esteller, Balseiro i 
Martín–, i vint-i-un en contra de la resta de mem-
bres del Consistori assistents a la sessió. 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 

Pp 3. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajun-
tament de Barcelona acorda: Elaborar un nou Pla 
d'Autobusos Urbans que transformi l'actual model 
de predomini radial per un altre model més descen-
tralitzador, més entenedor i menys redundant, 
d'estructura ortogonal. 

El Sr. Portabella inicia la seva intervenció posant 
de manifest que Barcelona va ser la primera ciutat, 
el 1906, que va tenir línies d'autobús amb la Com-
panyia Catalana d'Òmnibus, concretament n'eren 
cinc que unien la plaça de Catalunya amb la plaça 
Trilla de Gràcia. De llavors ençà, la xarxa d'autobu-
sos de Barcelona ha anat millorant. Fent-ne un 
repàs breu, recorda que el 1974 es va fer el primer 
carril bus a la Diagonal, el 1977 es va introduir la 
Targeta Rosa de transport gratuït per als jubilats; el 
1987 va entrar en funcionament el primer Bus Tu-
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rístic; i el 1992 el primer autobús amb plataforma 
d'accés per a cadires de rodes. 

Malgrat haver estat pioners, considera que la 
xarxa d'autobusos de Barcelona necessita fer un 
pas endavant en el sentit de transformar la xarxa 
actual en una xarxa ortogonal que faciliti la mobili-
tat. L'actual, probablement per ser tan antiga, té un 
marcat caràcter radial, similar a la xarxa de carre-
teres de l'Estat o a l'AVE en relació a Madrid. Aquí, 
el que succeeix és que hi ha una bona comunicació 
entre el centre històric i els nuclis dels antics muni-
cipis de Barcelona, però no és tan satisfactòria en-
tre els barris. Amb el pas dels anys, s'ha anat cons-
tituint una suma de línies, amb una certa 
redundància de trajectes en els seus trams cen-
trals, cosa que provoca una certa dificultat d'inter-
pretació per part dels usuaris. 

Per tot plegat, el Grup municipal d'ERC proposa 
la transformació del model radial en una xarxa or-
togonal, un model matricial de mobilitat per tota la 
ciutat, que fóra bo que s'estengués a tota l'àrea 
metropolitana, a fi que iguali el territori, reforci la 
descentralització dels teixits urbans en una ciutat 
que cada vegada està més descentralitzada amb 
nuclis com el districte 22@, la Ciutat de la Justícia o 
com en el futur serà la Sagrera. 

Mostra el seu convenciment que aquest nou mo-
del millorarà la mobilitat de superfície; permetrà 
aprofitar l'estructura ortogonal que té una bona 
part de la ciutat amb la trama Cerdà de l'Eixample, 
que es reprodueix en molts altres barris. Així doncs, 
aquesta xarxa ha de permetre distribuir millor la 
càrrega sobre la ciutat i complementar les trames 
secundàries en els barris. 

El seu Grup considera que aquesta proposta que 
fa avui, i que ja incloïa en el seu programa electoral 
del 2003, permetria, d'una banda, interpretar molt 
més intuïtivament la xarxa d'autobusos i augmen-
tar-ne la interconnexió. En aquest sentit, precisa 
que, segons un càlcul fet per l'Agència d'Ecologia 
Urbana, amb aquesta distribució de la xarxa el 89% 
de les estacions de metro tindrien a una mitjana de 
seixanta metres una parada d'autobús, de manera 
que es podria augmentar la freqüència de pas de 
l’autobús aproximadament 4 minuts i millorar la 
connexió intermodal. A més, destaca que, segons 
l'estudi de l'Agència, es disminuiria d’un 30% el 
temps de mitjana dels viatges. 

El que proposen, doncs, és que de manera pro-
gressiva s'instal·li la xarxa ortogonal, amb tendèn-
cia a estendre-la al conjunt de l'àrea metropolitana 
a fi de facilitar als usuaris agafar l'autobús, dismi-
nuir el temps de desplaçament, augmentar l'activi-
tat econòmica en les àrees menys centrals a fi de 
convertir-les en àrees de nova centralitat i, en defi-
nitiva, fomentar l'ús del transport públic i afavorir 
una ciutat sostenible i menys contaminada i, en 
definitiva, més amable amb la ciutadania. 

El Sr. Freixedes avança el suport del Grup de CiU 
a la proposició perquè és evident que cal fer alguna 

cosa amb la xarxa d'autobusos urbans, atès que 
any rere any disminueix la qualitat del servei, cons-
tatable sobretot perquè disminueix progressiva-
ment la velocitat comercial i, per tant, decreix la 
competitivitat del sistema. 

El model ortogonal, del qual fa anys que se'n 
parla, té la gran virtut de passar de l'actual model 
de línia a un de xarxa; per això, consideren que és 
una bona solució per millorar la competitivitat d'a-
quest mitjà de transport, però també estan conven-
çuts que per a què funcioni cal que s'apliqui al cent 
per cent, precisament perquè és un model basat en 
l'estructura de xarxa i no pas de línia. Precisament 
per això, demanen que s'apliqui el que l'any 2006 
ja va projectar l'Agència d'Ecologia Urbana: un 
sistema integrat que sigui fàcil d'interpretar per 
part dels usuaris. L'aplicació d'aquest model impli-
carà, alhora, que hi hagi menys línies, de manera 
que les freqüències seran més altes, i, en definitiva, 
una gestió molt més eficient de tota la xarxa. 

El Sr. Fernández Díaz anuncia la reserva de vot 
del seu Grup a l'espera que el Sr. Portabella li res-
pongui algunes qüestions.  

Observa que en la proposició es reclama l'elabo-
ració d'un nou pla d'autobusos urbans des de la 
perspectiva de la xarxa ortogonal, amb la qual el 
seu Grup està d'acord, però no es diu en cap mo-
ment qui l'ha d'elaborar, ni qui l'ha d'aprovar i en 
quin termini. 

El Sr. Mestre expressa que al seu Grup fa temps 
que li preocupa constatar que, malgrat l'estratègia 
de reduir l'espai destinat a l'ús del vehicle privat a 
la ciutat, que s'ha impulsat des de de fa temps, i la 
millora progressiva que s'ha anat implementant en 
els serveis de transport públic, els nivells de trànsit 
de la ciutat es mantenen força estables. Això, a 
banda de conseqüències sobre les emissions de 
contaminants, en té sobre el funcionament de les 
línies d'autobús. Entre el 2005 i el 2008 la velocitat 
comercial dels autobusos urbans ha disminuït d'1,4% 
i, en hora punta, se situa en 11,1 km/h, mentre 
que en el mateix període, el vehicle privat ha aug-
mentat la velocitat un 2,9 de mitjana, i se situa en 
21,3 km/h. Aquesta és, doncs, una tendència di-
vergent que, a parer del seu Grup, cal canviar. 

Amb la situació que acaba de descriure, s'ha ini-
ciat el debat i la decisió sobre la transformació de la 
Diagonal, amb la connexió de les línies de tramvia 
entre la plaça de Francesc Macià i les Glòries, que 
és una aposta per reduir l'ús del vehicle privat, per 
dedicar més espai al transport públic de superfície, i 
que permet repensar l'actual xarxa d'autobusos. 
Precisament en el marc del procés de participació 
sobre la transformació de la Diagonal, l'Associació 
per a la promoció del transport públic va presentar 
una proposta per obrir un debat, en el mateix sentit 
que proposa el Grup d'ERC, a fi de reformar el con-
junt del transport públic de superfície i introduir-hi 
el principi de la xarxa ortogonal d'autobús. Asse-
nyala que no és la primera vegada que apareix una 



NÚM. 33 20-12-2009 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3225 

 

proposta com aquesta, i en les jornades internacio-
nals que van fer conjuntament l'Agència d'Ecologia 
Urbana i TMB sobre sistemes eficients d'autobús 
celebrades el 2006 se'n va presentar una en la ma-
teixa línia. 

Al parer del seu Grup, per tant, la proposició que 
ara els ocupa va en la mateixa direcció que aquella, 
permet debatre i treballar la reestructuració del servei 
d'autobusos urbans i dóna l'oportunitat de racionalit-
zar la xarxa de transport públic superant l'actual. 

Consideren, doncs, que cal abordar seriosament 
la transformació progressiva de l'actual model radi-
al d'autobús i, sens dubte, aquesta transformació, 
juntament amb les inversions i les actuacions que 
s'estan esmerçant per potenciar l'ús del transport 
públic, ha de significar una millora del transport en 
superfície. 

La Sra. Escarp expressa el vot favorable del Grup 
Socialista. 

Tot seguit, fa un diagnòstic breu de la situació, i 
apunta que la majoria de les línies actuals d'auto-
bús són heretades dels antics tramvies, motiu pel 
qual la xarxa és radial i reduïda. Considera que 
qualsevol reflexió sobre el transport públic s'ha de 
fer en base al conjunt i, aquest, és un moment 
propici perquè s'estan construint 48 quilòmetres 
nous de metro entre la línia 9, la 5 i la línia 3. Això 
comportarà acabar tancant tota la xarxa de trans-
port públic subterrani amb criteris moderns i efica-
ços. De les 52 noves estacions que estan en fase de 
construcció, vint seran intermodals.  

Quant al projecte de transformació de la Diago-
nal, significa que té una importància cabdal pel que 
fa a l'estructura de mobilitat i al transport públic de 
superfície. 

Entén que és en aquest conjunt que es poden 
detectar els elements de futur que obliguen a re-
pensar estratègicament la xarxa de transport públic 
d'autobusos urbans, i metropolitans també, amb 
criteris més moderns i eficaços pel que fa a la millo-
ra de les freqüències de pas, i que garanteixin la 
màxima optimització del sistema i la integració amb 
altres sistemes de transport. 

Acaba la seva intervenció amb la valoració d'al-
gunes dades com ara que autobusos urbans fan 
185 milions de viatges anuals, el metro 375 mili-
ons, Renfe 110 milions, i Ferrocarrils de la Generali-
tat 85 milions. Així doncs, es pot comprovar que 
l'autobús ocupa el segon lloc en els sistemes de 
transport públic a la regió metropolitana, i suposa 
la suma dels viatges de Renfe i Ferrocarrils. Diu 
això, perquè considera que cal posar en valor 
aquest sistema de transport, que els seus usuaris 
valoren amb un 7,2. 

En definitiva, comparteix absolutament la diag-
nosi, la solució de futur i els continguts de la propo-
sició que aquí s'ha fet, però defensa que es faci 
d'una manera progressiva perquè requereix que 
l'adaptació estigui ben pensada i considerant que hi 
haurà canvis substancials a la ciutat. 

El Sr. Portabella agraeix els posicionaments favo-
rables a la seva proposició, i concretament pel que 
fa a la intervenció de la Sra. Escarp, reconeix que 
els autobusos han anat millorant en la mesura que 
han pogut, i precisa que el que el seu Grup proposa 
és un canvi estructural que permeti una nova evo-
lució. 

Altrament, a la pregunta del Sr. Fernández Díaz 
sobre qui assumiria el pla i on s'ha d'aprovar, res-
pon que l'aprovació l'ha de donar TMB, perquè con-
sidera que cal valorar el concepte metropolità, tot i 
que és normal que la reestructuració s'iniciï des de 
la ciutat. Pel que fa a la qüestió dels terminis que 
també ha plantejat, entén que depenen de què 
s'estigui parlant, si de l'aplicació o de la constitució. 
La constitució es pot fer en un termini de temps 
molt breu, mentre que l'aplicació s'ha de fer gradu-
alment perquè tingui èxit i provoqui les menors 
molèsties possibles als usuaris. 

El Sr. Freixedes fa avinent que el seu Grup pen-
sa, en primera instància, en l'usuari, i que el que 
cal és fer un pla efectiu per implementar, amb el 
temps que es requereixi, el nou model de la xarxa. 
Insisteix, però, que cal tenir molt clar que amb el 
canvi de model es produeix un canvi de concepte, 
de línia a xarxa i, per tant, cal que la trama de xar-
xa sigui mínimament espessa. Per aconseguir-ho 
caldrà iniciar el procés i completar-lo en la zona de 
l'Eixample, que és on es pot implementar més fà-
cilment. 

El Sr. Fernández Díaz agraeix els aclariments del 
Sr. Portabella a les qüestions que ha plantejat en la 
seva primera intervenció. Per començar ja saben 
que el Pla d'autobusos no l'ha de redactar l'Ajunta-
ment, sinó que, dedueix, l’haurà d'aprovar l'EMT, 
que és la Junta General d'accionistes de metro i 
autobús, i l'ATM. 

Observa, tanmateix, que el Sr. Portabella ha anat 
matisant la proposició a mesura que ha anat trans-
corrent el debat, atès que no precisa si el model ha 
de ser urbà o interurbà, és a dir, d'abast metropoli-
tà. 

Reitera la pregunta de quan estarà aprovat el pla 
d'autobusos urbans d'estructura ortogonal, amb el 
qual estan a favor, però que no hi poden votar si no 
saben qui ho ha d'aprovar ni quan. I remarca, atès 
que el Sr. Portabella és vicepresident de l'ETM, que 
actuï més que no pas proposi, altrament no fa altra 
cosa que brindis al sol. 

Anuncia que si obté una resposta a aquestes 
qüestions, el seu Grup votarà favorablement la 
proposició. 

La Sra. Escarp insisteix que abans d'implantar un 
sistema cal dissenyar-lo, i entén que és aquest el 
sentit de la proposició; en aquest cas, dissenyar un 
sistema de transport públic de superfície que, amb 
característiques d'intermodalitat, integrada en la 
resta de sistemes de transport públic sigui més 
moderna, entenedora i descentralitzada i proporci-
oni rapidesa sense oblidar la proximitat. 
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Arran d'algunes preguntes que aquí s'han plante-
jat, respon que l'operador pot proposar les caracte-
rístiques i el futur d'una xarxa de transport, i entén 
que, en cas que es vulgui que tingui un abast me-
tropolità, la proposta l'hauria de ratificar l'EMT. 

El Sr. Portabella considera que totes les tàctiques 
polítiques són respectables, però en el cas concret 
de la del Sr. Fernández Díaz està mancada d'argu-
ments, i no ha fet altra cosa que repetir-la en la 
seva segona intervenció, tot i que ja havia obtingut 
una resposta. 

Una vegada més, doncs, torna a dir que, al seu 
parer, l'aplicació de la xarxa s'ha de produir al més 
aviat possible i, sobretot, s'ha de fer amb garanti-
es. 

Reitera que el Grup del PP, com tots els altres, té 
representants a TMB i a l'EMT i, en conseqüència, 
considera que és en aquest òrgan on cal concretar 
determinats aspectes. 

El Sr. Alcalde recorda al Sr. Fernández Díaz que 
el pronunciament polític d'aquest Consell Plenari és 
molt important i imprescindible, tot i que després 
es produeixin aprovacions en els òrgans que perto-
ca. 

S’aprova la proposició / declaració de grup en 
debat amb set abstencions –emeses pels Srs. Fer-
nández Díaz, Cornet, Mulleras i Villagrasa i les Sres. 
Esteller, Balseiro i Martín–, i trenta-tres vots a favor 
de la resta de membres del Consistori assistents a 
la sessió amb el següent nou redactat: 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona 
acorda: Elaborar un nou Pla d’Autobusos Urbans 
que transformi progressivament l’actual model de 
predomini radial per un altre model més descentra-
litzador, més entenedor i menys redundant, d’es-
tructura ortogonal, que es complementi afavorint la 
intermodalitat, amb el conjunt de la xarxa de 
transport públic actual i futura de la ciutat. 

 
 
b) Precs 
 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 
Únic. Que l'Ajuntament de Barcelona retiri el Pla 

Integral d'Actuacions del Park Güell 2010-2020 i 
que s'iniciï un procés participatiu on estiguin repre-
sentats els veïns, els diferents Grups Municipals i 
entitats interessades, per tal d'assolir el màxim 
consens possible. 

La Sra. Vila posa de manifest que les intervenci-
ons al Park Güell són d'àmbit de ciutat, però també 
una qüestió que afecta els districtes d'Horta-
Guinardó i de Gràcia i, per tant, als seus veïns. 
Sent conscients del que suposa conciliar els interes-
sos d'uns i altres, presenten el prec que els ocupa. 
Entre els motius en què es basa, esmenta l'error 
per part del govern en el procés participatiu, atès 
que no s'ha fet prou esforç per arribar al consens 
amb la resta de forces polítiques i amb els veïns 
afectats, fet que s'evidencia quan se'ls informa que 

el pla està aprovat sense deixar opció a presentar-
hi al·legacions. Aprofita per posar de manifest que, 
després de trenta anys de tenir el parc abandonat, 
a menys d'un any i mig de les eleccions municipals 
els agafen les presses i els presenten, a corre-cuita, 
un document. 

A més, el pla no resol els problemes del parc i els 
seus entorns perquè només se centra en la part 
monumental i turística; no és, tal i com havien 
acordat al PAD de Gràcia, un pla integral. Al seu 
parer, un pla integral ha de resoldre la situació 
d'abandonament de la zona boscosa –les dues ter-
ceres parts del parc–, la més propera a la majoria 
de veïns; ha d’integrar els carrers i els barris de 
l'entorn i ha d’incloure intervencions de millora; 
abordar els problemes de seguretat i de manteni-
ment, de neteja i d'enllumenat; que es tractin amb 
profunditat els problemes de mobilitat dels veïns, 
les escoles, els autobusos o el bus turístic; ha 
d’establir un model d'explotació econòmica del 
parc, sempre amb el consens dels comerciants de 
l'entorn, i ha d’acabar definitivament amb la venda 
ambulant. Igualment, troben a faltar la determina-
ció del model turístic que es vol per al Park Güell, i 
que concreti circuits per als turistes a fi que no es 
produeixi un conflicte amb els residents; i, final-
ment, també hi troben a faltar un pla d'emergènci-
es. 

A banda d'aquestes mancances que han observat 
en el Pla, manifesta el seu desacord amb la possibi-
litat que el parc es tanqui als veïns, atès que és un 
espai de connexió entre barris, i demanen que els 
habitatges declarats com a patrimoni arquitectònic 
del carrer d'Olot no desapareguin. 

Així doncs, per tots els arguments que acaba 
d'expressar, emplacen el govern municipal a retirar 
el Pla integral d'actuacions al Park Güell i a consen-
suar-ne un de nou. 

La Sra. Mayol, d'entrada, recomana a la Sra. Vila 
que es llegeixi el Pla detingudament, i que, alhora, 
estigui amatent a les informacions dels mitjans de 
comunicació o a les rodes de premsa per explicar-
lo, perquè molt probablement s'hauria estalviat la 
intervenció que acaba de fer. 

Remarca que el parc no es tancarà als veïns de 
l'entorn; altrament, se'n protegirà la part monu-
mental, amb accés lliure als veïns. 

En segon lloc, li demana que concreti si vol que 
retirin el procés de participació que s'ha fet, en el 
qual han participat vint-i-dues entitats, acordant el 
procés a seguir, el mètode de treball, el contingut i 
el calendari, on també hi han participat el Taller 
Històric de Gràcia, l'Associació de veïns de Vallcar-
ca, el CEIP Baldiri i Reixac, l'escola Virolai, l'AMPA 
Turó del Cargol, la Casa-museu Gaudí, els Caste-
llers de la Vila de Gràcia, comunitats de propietaris 
del carrer Mercedes i ciutadans a títol particular 
entre altres. 

Li pregunta si pretenen que es retiri el projecte 
de preservació patrimonial de Patrimoni de la Hu-
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manitat per garantir la seva protecció; o bé la re-
cuperació de la cova de la plaça Natura, o dels pa-
vellons d'entrada de la casa Gaudí o de la Conser-
geria; si volen que es retirin els nous serveis per 
als usuaris i els veïns en el mirador del Virolai, que 
no es procedeixi a la restauració de la Font del Sal-
vador, o que s’instal·lin jocs infantils del carrer de 
Farigola, tot plegat a la zona forestal del parc. Li 
demana si vol que renunciïn a fer accessible al parc 
a totes les persones amb discapacitats; i a oferir 
serveis als visitants perquè visitin la totalitat del 
parc i només la part monumental; que es retirin els 
espais museístics; o que s'hi negui la inversió pre-
vista de 35 milions d'euros per als propers deu 
anys. 

La Sra. Vila demana a la regidora que defensi el 
territori davant de les imposicions de la Casa Gran; 
li demana que no provoqui més incertesa al distric-
te de Gràcia. Li suggereix que surti del despatx i 
que parli amb els veïns a fi que els plans es corres-
ponguessin amb la realitat. Remarca que la situació 
que viu actualment el Park Güell posa de manifest 
un model esgotat, que no es defensen els interes-
sos dels veïns i que se'ls expulsa de l'ús de l'espai 
públic. 

La Sra. Mayol manifesta que no té intenció de 
respondre perquè els mítings se'ls reserva per a la 
campanya electoral. 

 
c) Preguntes 
 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 
Pg 1. Quin era l'objectiu i el cost econòmic de la 

convenció directiva "Liderem l'Ajuntament, Liderem 
Barcelona", que va presidir l'alcalde Jordi Hereu? 

El Sr. Ciurana, en formular la pregunta, puntua-
litza que es dirigeix personalment al Sr. Alcalde. 

El Sr. García-Bragado respon que l'objectiu de la 
convenció "Liderem l'Ajuntament, Liderem Barcelo-
na" va ser fer balanç dels projectes municipals en 
marxa, i reforçar el paper dels directius i les direc-
tives com a persones que han de liderar el procés 
de canvi a l'Ajuntament. Es va repassar el grau 
d'execució del PAM i l'evolució dels projectes in-
terns, així com l'opinió ciutadana sobre aquesta 
administració; i es va parlar, també, del lideratge i 
compromís d'aquest Ajuntament sobre la base de 
l'enquesta d'opinió pública interna que es va fer. 
Finalment, es van explicar els reptes de la gestió i 
els objectius per als propers dos anys. 

Quant al cost de la convenció, precisa que va ser 
de 56.000 euros. 

El Sr. Ciurana observa la incongruència que su-
posa la despesa de 56.000 euros en un sol dia, que 
inclou el lloguer d'un espai privat o tecnologia pun-
tera, per fer una convenció que té entre els seus 
missatges principals evitar despesa supèrflua. 

Remarca, en segon lloc, que una bona mostra de 
lideratge seria que el Sr. Alcalde hagués respost 
aquesta pregunta, tal i com fan el president de la 

Generalitat i el del govern de l'Estat a les preguntes 
dels diputats. 

Considera que els assumptes que realment re-
quereixen lideratge són el finançament local, la 
justícia de proximitat, l'aeroport, el contracte-
programa de transport públic o la Llei de depen-
dència entre altres, i no tot s'arregla només amb 
convencions. 

Apunta que, l'endemà d'haver celebrat la con-
venció, la premsa esgrimia dues línies per qualificar 
l'esdeveniment; d'una banda, hi aplicava termino-
logia militar com ara "tancament de files", i al Sr. 
Alcalde li conferien el rang de coronel entre altres 
al·lusions al món militar com ara que havia fet una 
arenga abans d'entrar en combat, que es pot tra-
duir per eleccions. D'altra banda, els mitjans em-
praven una terminologia d'autoajuda i la qualificava 
de "teràpia de grup" i que "s'hi havien injectat 
hormones d'autoestima". I com també publicava un 
diari l'endemà, els cinc-cents convidats reconeixien 
l'alcalde com el seu cap, però no com el seu líder. 

En vista, doncs, de la incapacitat per tirar enda-
vant tots els reptes d'aquesta ciutat, es permet 
aplicar a l'alcalde i al seu equip l'expressió "bombes 
de desil·lusió massiva" que ell mateix va utilitzar en 
aquell acte. 

El Sr. García-Bragado observa que el tràmit de 
Preguntes en l'ordre del dia dóna per a molt, atès 
que en aquest cas es posa de manifest que al Sr. 
Ciurana li importa relativament la resposta a la 
seva qüestió, i aprofita per posar una falca. 

Insisteix que s'ha respost a la pregunta formula-
da, i afegeix que aquest Ajuntament és una gran 
organització, formada per persones molt compe-
tents i amb una estructura organitzativa i directiva 
que, quan és necessari, es reuneix per revisar la 
seva actuació i prendre les decisions que calen en 
cada situació.  

Entén que el problema el té CiU, per les elecci-
ons, i per la impossibilitat de fer propostes alterna-
tives al govern de la ciutat. I mentre el Grup de CiU 
es perd en aquestes disquisicions, el govern muni-
cipal ajusta l'organització a fi de donar millor servei 
al ciutadà i, aquest, és precisament el missatge de 
la convenció. 

Del Grup Municipal del Partit Popular 
Pg 2. Quin és el balanç de l'alcalde del seu recent 

viatge al Marroc? 
El Sr. Fernández Díaz formula la pregunta. 
El primer tinent d'alcalde, Sr. Martí, li demana, 

d'entrada, si vol la resposta curta o la llarga. En el 
primer cas, li pot respondre, que ha estat franca-
ment positiu. 

El Sr. Fernández Díaz posa de manifest que des-
coneixia que el Sr. Martí hagués anat de viatge al 
Marroc. 

El Sr. Martí addueix que amb aquesta apreciació 
ha exhaurit els seus dos torns de paraula, tot i que 
a requeriment del Sr. Alcalde li permet continuar 
intervenint. 
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El Sr. Fernández Díaz observa que un dels refe-
rents clars en aquest viatge és la voluntat que Bar-
celona sigui la primera ciutat europea on hi hagi 
una Casa del Marroc, gestionada directament pel 
govern d'aquell país. En aquest sentit, pregunta si 
les entitats marroquines de la ciutat no hi tindran 
veu, i si ha estat una decisió unilateral la d'ubicar 
aquesta casa a Montjuïc, al marge del que disposi 
el Pla d'usos que encara no s'ha aprovat. 

Seguidament, posa en relleu una constatació re-
current en tots els viatges internacionals de l'alcal-
de, i és que les seves relacions internacionals estan 
més motivades pel vot de la immigració que no pas 
pels interessos de Barcelona. Això es va poder 
comprovar també en la visita, l'any 2008, a la ciu-
tat xinesa de Quingtian, d'on prové la majoria 
d'immigració xinesa que s'instal·la a Barcelona. 
Entén, tanmateix, que aquests plantejaments s'han 
de fer en el si de la Comissió municipal d'Immigra-
ció, on són presents tots els caps de Grup. 

El Sr. Martí observa que, tal com passa també 
amb el Grup de CiU, el Sr. Fernández Díaz manifes-
ta una autèntica obsessió amb les eleccions munici-
pals. 

Rebat que darrere d'aquest viatge hi hagi el mo-
tiu que acaba d'apuntar el representant del PP; 
altrament, s'ha fet per motius de govern i de com-
pliment dels objectius del PAM. 

Reitera que, com a responsable de les qüestions de 
cooperació, la valoració que fa del viatge és absolu-
tament positiva. Remarca que Barcelona és una ciutat 
de referència en el context europeu per al Marroc; 
serà la segona ciutat d'Europa, després de Brus-
sel·les, on hi haurà una Casa del Marroc, una institu-
ció oficial del govern del Marroc equivalent a l'Institut 
Italià, el Goethe Institut o el Brithish Council.  

Remarca que es va tractar d'una visita de molt 
alt nivell, demanada pel govern del Marroc, on l'al-
calde va ser rebut pel president del govern marro-
quí, els ministres d'Afers Exteriors i el de les Comu-
nitats Marroquines a l'estranger i el president del 
Senat entre altres autoritats. A més, l'alcalde va 
tenir oportunitat de posar en valor la cooperació de 
Barcelona amb la inauguració de la Mediateca a 
Fez, un projecte impulsat conjuntament; fent el 
seguiment dels acords amb Casablanca amb el seu 
alcalde; i posant en marxa una visita el 2010 a la 
zona de Tetuan i de Tànger. 

En definitiva, es tractava d'afermar Barcelona 
com a capital de la Mediterrània i, més enllà de ser 
la seu de la Unió per la Mediterrània, aquest Ajun-
tament s'ha proposat ser un referent en l'àmbit 
econòmic, en l'àmbit social, per a la qual cosa re-
quereix un acord amb els altres països de l'àmbit 
mediterrani. Certament, l'alcalde es preocupa pels 
residents marroquins a Barcelona, i no només in-
tenta instrumentalitzar la immigració d'allà on pro-
vingui de cara a unes eleccions. 

La Sra. Capella demana intervenir per posar de 
manifest que arran de l'inici complicat que ha tingut 

el plantejament d'aquesta pregunta s'han trencat 
les regles de joc d'aquest plenari pel que fa als 
torns de paraula. Sol·licita, per tant, que consti en 
acta que reclamen que el tracte ha de ser per a 
tothom igual, i que en aquest cas s'han permès tres 
torns de paraula per part del Grup del PP. 

El Sr. Alcalde precisa que no han estat tres torns 
de paraula, atès que el breu incís del primer tinent 
d'alcalde en la intervenció del Sr. Fernández Díaz 
no ha significat que exhaurís el torn de paraula. 

Pg 3. Com valora el Govern Municipal els infor-
mes encarregats per l'Ajuntament, organismes i 
societats dependents, en el període 2005-2009? 

El Sr. Fernández Díaz formula la pregunta. 
El Sr. Martí respon que valoren els informes de la 

mateixa manera que qualsevol altra activitat, o 
gestió d'expedients per part dels departaments 
municipals, és a dir, amb la confiança plena que la 
utilització d'aquesta potestat de contractació, que 
s'exerceix quan un servei té puntes de feina, està 
sobrecarregat, o necessita un grau d'especialització 
o d'especificitat de què no disposa l'administració 
municipal. 

El Sr. Fernández Díaz apunta que només durant 
el 2008 l'Ajuntament es va gastar 13,3 milions 
d'euros en la contractació d'informes externs per 
part de les diverses instàncies municipals, que sig-
nifica un increment del 30% respecte a l'exercici 
anterior. 

Tots els informes contractats el 2008, llevat de 
tres, van ser adjudicats digitalment, que en aquest 
cas no vol dir amb noves tecnologies, sinó, literal-
ment, a dit. De l'anàlisi del mostreig d'aquests in-
formes a què ha pogut accedir el seu Grup, es po-
den constatar un seguit d'aspectes. D'entrada, que 
s'han trencat tres principis essencials per part de 
l'administració; el d'austeritat en primer lloc, atès 
que 13,3 milions d'euros de despesa per aquest 
concepte en un any és un excés i una vergonya en 
la conjuntura actual. En segon lloc, es trenca el 
principi de l'eficàcia, atès que un 60% d'aquests 
informes o bé són inútils, bé són controvertits pels 
seus continguts o bé perquè haurien pogut estar 
elaborats per instàncies municipals. 

El tercer principi que es trenca és el de la neces-
sària transparència, atès que se'ls posa molts obs-
tacles i entrebancs per accedir a aquesta informa-
ció. 

Per tot plegat, consideren que el govern munici-
pal ha de rectificar el fet que hi ha un 60% d'infor-
mes innecessaris, altres que evidencien manca de 
confiança en els serveis municipals, fraccionament 
de contractes, concentració d'informes en els ma-
teixos proveïdors, informes de contingut coincident, 
així com informes redactats prèviament a l'adjudi-
cació. 

Afegeix que, quan el seu Grup aconsegueix que 
s'acordi per majoria a la Comissió de Presidència, 
Territori i Funció pública que es farà una auditoria 
dels informes encarregats entre el 2007 i el 2009, 
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així com que es faci un registre públic d'informes en 
ares a la transparència, el govern municipal es ne-
ga a executar aquest acord. 

El Sr. Martí observa que el Grup del Sr. Fernán-
dez empra reiteradament l'estratègia de parlar de 
determinats assumptes, independentment de quina 
sigui la realitat i la resposta que els puguin donar. 
El seu únic objectiu és repetir aquesta estratègia. 

La realitat és que la partida 227.06 d'informes i 
treballs externs, té l'any 2008 103 informes per 
valor d'1.452.670 euros. 

Assenyala que fer una auditoria d'informes no 
significa res, atès que tenen dret a disposar dels 
expedients que sol·liciten i discutir-los, i aprofita 
per emplaçar el Sr. Fernández Díaz que posi de 
manifest qualsevol dubte que tingui en aquesta 
cambra o a les comissions. Altrament, estendre 
ombres de dubte sobre la gestió general d'un ajun-
tament amb un procés de contractació plenament 
legal només referma que no estan interessats en la 
realitat, en les demandes de la ciutadania, sinó que 
només pretenen desprestigiar i escampar el mis-
satge de mala gestió. 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 

Pg 4. Considera aquest govern que el retard en 
la publicació del decret que ha de declarar Collsero-
la com a Parc Natural perjudica la protecció d'a-
quest valuós espai estratègic per la ciutat de Barce-
lona? 

El Sr. Portabella presenta la pregunta i remarca 
la importància del massís de Collserola, la seva 
riquesa i, alhora, la seva fragilitat, atès que està 
aïllada de la serralada litoral, a la qual pertany, per 
la depressió del Besòs, i a la pressió que està sot-
mesa pel fet que limita amb nou municipis de l'àrea 
metropolitana. 

El Sr. García-Bragado respon que el govern de la 
ciutat, en compliment de resolucions adoptades en 
diferents comissions, s'ha dirigit al govern de la 
Generalitat a fi d'instar la ràpida aprovació de la 
declaració de Parc Natural, amb el suport en el 
mateix sentit del Consorci del Parc de Collserola. 

Consideren que aquesta declaració és absoluta-
ment necessària i urgent. El fet que no s'aprovi 
perjudica la protecció d'aquest espai tan valuós per 
a la ciutat de Barcelona, atès que dificulta la gestió 
unitària i coherent amb la participació del govern 
de la Generalitat. De tota manera, però, un ele-
ment positiu és que les actuacions concretes al Parc 
de Collserola han de ser validades pel planejament 
urbanístic i el sistema de control municipal. Aquest 
sistema de protecció de caire urbanístic, que fa 
anys que s'aplica, està plenament vigent i, per tant, 
convé, d'una banda, la declaració urgent de Parc 
Natural i, d'altra banda, mantenir les figures de 
protecció que en aquests moments garanteixen que 
el Parc de Collserola es gestioni adequadament i 
estigui protegit fins que arribi la declaració esmen-
tada. 

El Sr. Portabella manifesta que comparteixen bo-
na part del plantejament del Sr. García-Bragado 
perquè tenen la sensació que en aquests moments 
de transició, malgrat que no es tracti d'un territori 
"desvalgut" perquè ja té un marc legal que el pro-
tegeix, és quan es produeix més pressió sobre el 
territori. Si no es fa de manera urgent el decret de 
declaració de Parc Natural pot passar que s'intenti 
aprofitar espais que distorsionarien molt el funcio-
nament del parc. Considera que no s'ha de perdre 
l'edificabilitat d'equipament que puguin tenir els 
espais a què s'ha referit, però sí que s'han de can-
viar de lloc i traspassar-los a les zones baixes, i 
deixar que realment hi hagi la possibilitat que 
Collserola pugui estar ben intercomunicada i desen-
volupar la seva funció estratègica en l'àrea metro-
politana. 

El Sr. García-Bragado coincideix amb el Sr. Por-
tabella, tal i com demostra el fet que en la darrera 
Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge, 
a instàncies del Grup municipal d'ERC, es va adop-
tar una proposició en la línia d'assegurar a través 
de mecanismes urbanístics un millor control.  

Quant a instar l'aprovació definitiva com a Parc 
Natural, informa que s'estan fent les gestions opor-
tunes amb els departaments implicats, amb la 
tranquil·litat de saber que els problemes detectats 
no estan al municipi de Barcelona, tot i que s'ha 
ofert suport a altres àmbits del parc per aplicar els 
mecanismes que han permès resoldre els proble-
mes de Barcelona a fi de permetre agilitar la trami-
tació de la declaració de Parc Natural. 

Pg 5. Quina és la distància a la que s'estan cons-
truint les pantalles de protecció en el Tren d'Alta 
Velocitat al seu pas per la Sagrada Família? 

El Sr. Portabella formula la pregunta. 
Tot seguit, es refereix a què la Junta constructo-

ra de la Sagrada Família ha presentat a l'Audiència 
Nacional la sol·licitud de suspensió parcial de les 
obres de construcció del mur-pantalla perquè s'ha 
pogut comprovar que la distància amb el temple és 
molt inferior a la prevista inicialment, sent aquesta 
primera ja molt a prop de la construcció; concreta-
ment hi ha una desviació del 42% entre el projecte 
i la seva execució, és a dir es passa de 2 metres a 
1,12 metres. 

Consideren que l'Ajuntament de Barcelona és la 
institució adequada per pressionar l'operadora que 
fa les obres perquè compleixi, i no s'ha de fer l'orni 
quan un monument tan important com la Sagrada 
Família, parcialment declarat Patrimoni de la Hu-
manitat, reclama que es compleixi el que es va 
acordar en el seu moment. L'Ajuntament, en aquest 
cas, hauria d'actuar com el que és, l'administració 
més pròxima a la ciutadania i exigir a Adif que 
compleixi el seu compromís inicial. 

El Sr. García-Bragado rebat que l'Ajuntament es 
faci l'orni en cap cas, contràriament, ratifica el seu 
interès i el seu compromís. Efectivament, el projec-
te del túnel de connexió Sants-Sagrera al seu pas 
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per la zona de la Sagrada Família és extremada-
ment controvertit; tal i com ja ha dit el Sr. Portabe-
lla, la Junta constructora de la Sagrada Família ha 
presentat un recurs, sense demanar l'opinió d'a-
quest Ajuntament, per demanar la suspensió de les 
obres adduint la distància dels pilons de protecció 
respecte a la façana del temple. 

Ahir mateix, l'Audiència Nacional va notificar a 
aquest Ajuntament que s'havia rebutjat per tercera 
vegada la petició de la Junta constructora, amb una 
interlocutòria –que posa a la seva disposició– on 
adjunta l'informe de la Direcció facultativa de l'Adif 
donant les explicacions pertinents per rebutjar-la. 

Així doncs, amb aquestes explicacions i la infor-
mació de què disposen, estan en condicions d'afir-
mar que no es col·locaran pilons davant de la faça-
na de la Sagrada Família a una distància inferior a 
1,95 metres, que és la distància que consta en el 
projecte aprovat i validat pels tribunals. Concreta-
ment, les queixes de la Junta Constructora es refe-
reixen a la primera línia de pilons que estan fora de 
l'àmbit estricte de la façana del temple, projectades 
a una distància diferent com a conseqüència del 
replantejament de l'eix del túnel, que se situarà a 
meitat de la calçada i la línia de pilons se situarà a 
1,95 metres, que és la distància pactada. 

El Sr. Portabella manifesta que ja tenien conei-
xement de la resposta de l'Audiència Nacional, però 
hi ha molts aspectes interpretables, i en aquest 
sentit, tenen la sensació que hi ha molt d'interès a 
blindar els arguments que permeten l'obra tirar pel 
dret, més que no pas fer una anàlisi equitativa so-
bre la realitat. Afegeix que, aquest problema con-
cret, no és l'únic que es planteja, sinó que n'hi ha 
tot un seguit d'objectivables com ara les camises de 
les columnes. 

 
e) Seguiment proposicions / declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal de Convergència i Unió 
Únic. Es requereix al govern municipal que in-

formi sobre les gestions realitzades i l'estat d'exe-
cució del punt tercer de la proposició següent, 
aprovada en sessió del Consell Municipal de 29 de 
febrer de 2008: "1. Instem el Ministeri de Foment 
què, mitjançant AENA, garanteixi que les assignaci-
ons a les companyies T-Sud, així com el reparti-
ment de slots, especialment els que es deixin 
d’utilitzar, compleixin l’objectiu de convertir 
l’aeroport del Prat en un hub internacional e inter-
continental. En cas contrari, es revisarà l’assignació 
d’aquests espais als seus operadors. 2. Instem 
també el Ministeri de Foment a mantenir una posi-
ció de neutralitat en el procés de compra-venda de 
la companyia Spanair. El procés de compra de la 
companyia Spanair s’ha de realitzar d’acord amb la 
legislació vigent i amb respecte a les regles del 
mercat tot garantint la lliure competència, sense 
ingerències i amb neutralitat de les Administracions 
públiques. 3. Insistir en la necessitat que es consti-

tueixi un Consorci a l’aeroport de Barcelona, amb 
posició determinant de les institucions catalanes. 
Aquest Consorci tindrà competència sobre totes 
aquelles matèries estratègiques que afectin a l’Ae-
roport, sobre l’adjudicació de la gestió, que haurà 
de ser professional. D’aquesta forma, es donaria 
compliment a allò que estableix la Carta Municipal 
sobre la participació de l’Ajuntament de Barcelona. 
4. L’Ajuntament de Barcelona insta també el Go-
vern de l’Estat a promoure la substitució dels con-
venis subscrits amb tercers països amb l’objectiu 
d’obrir rutes directes entre l’aeroport de Barcelona i 
els aeroports d’aquests Estats i fomentar la lliure 
competència. 5. Impulsar amb AENA el compliment 
del compromís, ja adquirit, després dels esdeveni-
ments de juliol de 2006, de dur a terme una cam-
panya de promoció internacional de l’aeroport de 
Barcelona per tal de transmetre una imatge de 
prestigi i eficiència de l’aeroport i la ciutat de Barce-
lona." 

El Sr. Trias indica que presenten la proposta de 
seguiment de la proposició de 29 de febrer de 
2008, que en el punt tercer es referia a la constitu-
ció de Consorci de l'Aeroport de Barcelona, de ma-
nera que volen saber les gestions que s'han fet en 
aquest sentit així com quin és el seu estat d'execu-
ció. 

El Sr. Carnes precisa que una part molt impor-
tant de la proposició s'ha complert, alhora que 
també s'està treballant perquè els compromisos 
que han de permetre que a final d'any hi hagi una 
formulació concreta es compleixin. En aquest sen-
tit, indica que s'està treballant per aconseguir una 
posició determinant de les institucions catalanes, no 
tant sols en el vessant públic, sinó també en el 
privat. Igualment, recorda que amb motiu de la 
inauguració de la Terminal es va manifestar el 
compromís explícit per part del govern de l'Estat 
que, abans de final d'any, hi hagués una formulació 
que pogués implementar aquest objectiu. 

El Sr. Trias considera que no se li respon el que 
pregunta explícitament, i que es refereix a les ges-
tions que s'han fet i quines propostes concretes han 
sortit d'aquesta administració.  

Addueix que té la sensació que no es pressiona 
suficientment, malgrat que en aquesta ocasió l'A-
juntament tingui força per fer-ho, i els demana que 
la utilitzin per reclamar un seguit d'aspectes amb 
els quals tots estan d'acord, en definitiva, que es 
creï aquest consorci i que Catalunya sigui determi-
nant. 

Interpreta, en conseqüència, que tenen cert te-
mor per la reacció del govern de Madrid per aques-
ta pressió.  

El Sr. Carnes posa de manifest la coincidència de 
tots plegats, llevat de certs matisos que no són, 
precisament, menors. Puntualitza que en aquest 
procés no només hi treballa l'administració pública, 
sinó també els sectors privats, i que en la formula-
ció de la participació dels agents privats hi ha dife-
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rents aspectes, de manera que aconseguir propos-
tes conjuntes que determinin aquesta situació de 
força que aquí s'ha manifestat no és tan senzill ni 
obvi en ocasions. 

Així doncs, reitera que estan treballant conjun-
tament tots els agents de la societat catalana, i 
adverteix que les posicions de fa un any han canvi-
at molt actualment, i ara un dels elements essenci-
als és la manera com s'expressa la veu de la socie-
tat civil catalana en la formulació del consorci. 
Puntualitza, doncs, que continuaran treballant des 
d'aquesta posició de responsabilitat i de prudència. 

 
MOCIÓ 

 
Amb contingut de declaració institucional 
Única. 0. En democràcia, la política és el principal 

instrument de que disposa la societat per defensar 
la idees, millorar el benestar de les persones i cons-
truir projectes col·lectius. 

1. La corrupció és una gravíssima amenaça que 
erosiona la credibilitat i estabilitat col·lectives. Dis-
sol la cohesió social, afebleix la legitimitat de les 
institucions públiques i privades de representació 
política i fractura els valors de la democràcia, de 
l’ètica i de la justícia en els quals, inequívocament, 
la societat catalana es fonamenta. I és, exclusiva-
ment, en l’estat de dret i en les normes de l’estat 
de dret que la nostra comunitat es reconeix a ella 
mateixa. La identitat de Catalunya es concep i es 
fonamenta des d’un compromís clar i solemne amb 
les normes de la democràcia parlamentària. Sense 
la dignitat i la legitimitat de la democràcia, som una 
societat vulnerable i a la intempèrie. 

2. En els darrers mesos, la política catalana s’ha 
vist colpejada per fets presumiblement delictius que 
afecten directament o indirectament diverses insti-
tucions. Uns fets molt greus que palesen la necessi-
tat inajornable d’avaluar i de corregir, si escau, els 
instruments de control que avui s’han revelat poc 
preventius a favor d’una major transparència i rigor 
davant el ciutadà per així lluitar contra la corrupció 
i impedir-ne la propagació. L’honorabilitat d’ins-
titucions profundament arrelades al país i la ciutat i 
de l’activitat política, en les seves diverses manifes-
tacions, ha quedat qüestionada. Però és precisa-
ment perquè vivim en un sistema democràtic con-
solidat, que garanteix l’aplicació de la llei, que la 
corrupció pot ser localitzada, identificada i aturada. 

3. La corrupció ha de ser abordada i combatuda 
amb contundència, sense pal·liatius ni excepcions de 
cap mena. Amb tot tipus de mesures i d’iniciatives 
que responguin a la complexitat del problema i 
l’eradiquin de manera específica i completa. És deure 
obligat de les institucions i de l’administració mos-
trar-se amb rigor i transparència davant la ciutada-
nia sense cap excepció ni subterfugis. 

És per tot això que, responent a l’alarma social 
generada, i d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament orgànic 

municipal de l’Ajuntament de Barcelona, es presen-
ta al Plenari del Consell Municipal la declaració ins-
titucional següent: 

L’Ajuntament de Barcelona acorda: 
1) Condemnar de manera inequívoca qualsevol ac-

te de corrupció, tant privat com públic, vinculat a 
l’exercici de la política. La política és i ha d’estar al 
servei de les persones i l’administració dels interessos 
públics; un instrument imprescindible per a la defensa 
de les idees i de les conviccions i, alhora, un exercici 
ciutadà de responsabilitat, rigor i transparència. 

2) Personar-se com a acusació particular en totes 
aquelles causes obertes en processos judicials per 
presumpta corrupció que afecti els interessos pú-
blics municipals. 

3) La urgent necessitat d’avaluar i contrastar 
l’eficàcia de les mesures concretes que han de ga-
rantir la plena transparència de la gestió pública. 

4) Reivindicar l’exercici de la política com a ins-
trument vàlid per a la defensa de les idees, al ser-
vei de les persones i del conjunt de la societat. 

S’aprova, per unanimitat, aquesta moció amb 
contingut de declaració institucional que ha estat 
llegida pel Sr. Portabella, la urgència de la qual ha 
estat aprovada també per unanimitat. 

 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
DI 1. I. El proper 25 de novembre commemorem 

el Dia Internacional contra la violència vers les do-
nes. Des de l’Ajuntament de Barcelona volem ex-
pressar, una vegada més, la nostra condemna ro-
tunda vers totes les formes de violència masclista, i 
la voluntat d’esmerçar els nostres esforços i recur-
sos per seguir avançant en la seva eradicació. 

II. La violència contra les dones és una greu vul-
neració dels drets humans més elementals, el pri-
mer dels quals és el dret a la vida. 

III. Les administracions catalanes hem de reco-
nèixer que, malgrat els esforços realitzats en la 
sensibilització i prevenció d’aquesta violència, el 
degoteig de dones mortes a causa de la violència 
masclista se segueix manifestant com a fenomen 
persistent. 

IV. Davant d’aquesta evidència, els administraci-
ons públiques catalanes hem d’apel·lar a la necessi-
tat d’unir esforços per incrementar l’eficàcia dels 
nostres compromisos vers un canvi de mentalitats i 
actituds que faci possible que les dones puguin 
gaudir plenament del seu estatus de ciutadanes. 

Per això, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament orgànic 
municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presenta 
al Plenari del Consell Municipal la declaració institu-
cional següent: 

L’Ajuntament de Barcelona manifesta, amb motiu 
del Dia Internacional contra la violència envers les 
dones: 

- El nostre rebuig incondicional a qualsevol tipus 
de violència. 
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- Reforçar les polítiques d’equitat de gènere i 
igualtat que permeten identificar i superar les desi-
gualtats entre dones i homes i les relacions de po-
der existents. Treballar per a la creació de nous 
instruments que allunyin cada cop més la violència 
masclista de la nostra realitat i del nostre imaginari 
social. 

- Reforçar aquelles actuacions d’atenció a les víc-
times que tenen com a objectiu assolir la plena 
recuperació personal d’aquestes dones: enfortint 
els protocols d’actuació en els àmbits sanitari, soci-
al, jurídic i dels cossos de seguretat, i ampliant les 
places d’acollida i els recursos necessaris, amb 
l’objectiu d’evitar una nova agressió. Totes aques-
tes actuacions no seran possibles sense el compro-
mís de totes les Administracions implicades. 

- Fomentar la coordinació interinstitucional a tra-
vés del desplegament de la Llei del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista. 

- La nostra voluntat de col·laboració amb totes les 
entitats de Barcelona que treballen colze a colze amb 
les dones que han patit violència masclista i amb les 
famílies que han patit la violència masclista. 

- Mantenir i millorar aquelles mesures educati-
ves, preventives i de sensibilització que es duen a 
terme, que situen la desigualtat entre dones i ho-
mes com a la causa central de la violència i que ens 
permeten qüestionar les idees i creences sexistes 
presents en la nostra societat. Fomentant una edu-
cació basada en els valors del diàleg, el respecte i 
la tolerància. 

- Des de l’Ajuntament de Barcelona volem ex-
pressar el nostre condol per les 10 dones assassi-
nades a mans de les seves parelles o exparelles al 
nostre país en el que portem d’any. 

- El 25 de novembre volem unir la nostra veu a 
la de les dones d'arreu del planeta i vindicar el dret 
de les dones a eradicar la violència masclista. 
Aquest 25 de novembre volem tornar a trencar el 
silenci. 

S’aprova, per unanimitat, aquesta declaració ins-
titucional que ha estat llegida per la Sra. Mumbrú. 

DI 2. El Grup intergovernamental d’Experts sobre 
Canvi Climàtic (4t informe IPCC) de les Nacions Uni-
des ha confirmat la gravetat del canvi climàtic ocasi-
onat per l’activitat humana i l’enorme desafiament 
que constitueix per al futur de la humanitat. En 
l’àmbit local, convergeixen dues forces que vinculen 
ciutats i canvi climàtic. En primer lloc, la urbanització 
de la població mundial: avui les ciutats acullen la 
meitat de la població mundial i pel 2050 es preveu 
que dos terços de la població visqui en ciutats. En 
segon lloc, el fer que les ciutats són responsables 
directes o indirectes (a través dels productes i ser-
veis utilitzats pels seus habitants) de més de la mei-
tat de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, 
amb una tendència que va en augment. 

Tot i que el problema del canvi climàtic no es pot 
entendre si no és des d’uns perspectiva global, les 
polítiques de lluita contra aquest, la seva mitigació i 

els processos d’adaptació, s’han de desenvolupar a 
diferents escales per tal de ser veritablement efec-
tives. 

Com que el canvi climàtic és un problema tant 
local com global, exigeix solucions i actuacions a 
qualsevol escala governamental. La inclusió i el 
reconeixement d’experiències locals en les soluci-
ons globals i els tractats multilaterals de medi am-
bient, podrien contribuir a arribar a una millor com-
prensió de les capacitats i necessitats a escala 
local, regional, nacional i estatal. 

En definitiva, les ciutats i els governs locals, són 
una part real del problema i de la solució de la 
qüestió climàtica. 

Tot i no estar formalment incloses en la Conven-
ció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Cli-
màtic ni el Protocol de Kyoto, les ciutats i governs 
locals són conscients d’aquest rol i, per això, els 
últims anys han tingut un paper destacat en la llui-
ta contra el canvi climàtic. 

Les principals associacions de governs locals del 
món, en representació de ciutats de tot el planeta, 
han coordinat els seus esforços i treballen en xar-
xes en el marc d’un Full de Ruta Climàtica dels Go-
verns Locals. L’objectiu és treballar en pro d’un 
règim ferm i exhaustiu per a lluitar contra el canvi 
climàtic en el període posterior a l’any 2012, així 
com a cridar l’atenció sobre el paper cabdal i 
l’interès de les ciutats i els governs locals en la 
protecció del clima. 

En conseqüència, l’Ajuntament de Barcelona vol 
enfortir la seva posició de govern local en el context 
internacional de lluita contra el canvi climàtic i fer 
més visible la política de prevenció i mitigació del 
canvi climàtic, per la qual cosa presenta la següent 
declaració amb què es compromet a: 

1. Reclamar als governs estatals que es com-
prometin a pactar uns objectius de reducció 
d’emissions ambiciosos, així com a assignar els 
recursos necessaris per tal d’assegurar un desenvo-
lupament sostenible dels països en desenvolupa-
ment en la Cimera del Clima de Copenhaguen a 
celebrar el proper desembre. 

2. Reclamar que els estats i les Nacions Unides 
reconeguin la importància que tenen les ciutats, els 
governs locals, regionals i nacionals a l’hora de 
desenvolupar un treball conjunt per combatre el 
canvi climàtic així com en la presa de decisions en 
aquest sentit. 

3. Seguir amb el treball iniciat en la lluita contra 
el canvi climàtic. L’Ajuntament es compromet a 
tenir en compte els reptes i els acords que 
s’adoptin a la Cimera del clima de Copenhaguen en 
el nou Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat At-
mosfèrica 2011-2020, de la ciutat. 

4. Continuar implicant tots els agents socials i 
econòmics a incorporar mesures de prevenció, mi-
tigació i adaptació del canvi climàtic. 

5. Expressar la satisfacció de Barcelona per aco-
llir l’última de les reunions de negociació prèvies a 
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la Cimera de Clima que se celebrarà el proper mes 
de desembre a Copenhaguen. La ciutat posarà tots 
els mitjans per tal que aquesta reunió internacional 
sigui un èxit i esdevingui àmpliament reconeguda i 
integrada per la ciutadania de Barcelona. 

S’aprova, per unanimitat, aquesta declaració ins-
titucional que ha estat llegida per la Sra. Mayol. 

El Sr. Alcalde tanca la sessió reiterant la confian-
ça amb allò que aquesta institució representa: el 
municipalisme al servei de les persones. 

 
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la 

Presidència aixeca la sessió a les quinze hores i 
quaranta-cinc minuts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acords 
 
 
 

Acords de la sessió celebrada el dia 27 de no-
vembre de 2009 

 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d’octubre 

de 2009. 
 
 

C) Part Decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
 
3. Ratificar el Decret de l'Alcaldia, de 16 d'octu-

bre de 2009, pel qual es concedeix al Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya una bonifi-
cació del 70% (que suposa un import de 6.915,97 
euros) sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres, generada per la concessió de 
la llicència ambiental per resolució del gerent 
d’Urbanisme i Infraestructures de 9 de març de 
2006, sol·licitada per a exercir l'activitat de Comis-
saria dels Mossos d'Esquadra, Oficines del Servei 
Català de trànsit i Oficines de tramitació de DNI i 
passaports al local situat a la Pl. Espanya núm. 1, 
atès que reuneix les condicions establertes en 
l’article 7è.A.1 de l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 
2006, i en conseqüència, procedeix declarar-la 
d’especial interès i utilitat municipal, per ser un 
equipament contemplat en l’article 212.b de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, 
reporta beneficis objectius a la ciutat i acompleix 
una indiscutible funció social com a equipament 
comunitari i dotació en l'àmbit metropolità. 

4. Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 26 d'oc-
tubre de 2009, que aproven els annexos de condi-
cions específiques del personal funcionari del Con-
sorci d'Educació de Barcelona i de l'Institut 
d'Educació de Barcelona, subscrits pels seus repre-
sentants i per les Organitzacions Sindicals UGT i 

CCOO, a l'Acord de Condicions de treball comunes 
dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona 
per al període 2008-2011. 

 
 
b) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 
5. Resoldre les al·legacions presentades pels 

grups municipals al text del Reglament regulador de 
les condicions d’accés i d’ús dels mitjans de comuni-
cació i informació de titularitat municipal pels regi-
dors i grups municipals; aprovar-lo definitivament i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
 

COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTOS 
 
6. Autoritzar la societat Tractament i Selecció de 

Residus, SA, a actuar com a avaladora del 5,2% del 
préstec atorgat a Ecoparc de Barcelona, SA, per 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Español de 
Crédito i Institut Català de Finances el 30 de juliol 
de 2009 en les condicions que s’adjunten. 

7. Aprovar inicialment l’expedient de modificació 
de crèdit del Pressupost de l’exercici 2009 de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per un 
import d'1.278.665,43 euros, en concepte de suple-
ment de crèdit, d’acord amb la documentació que 
s’inclou a l’expedient, a finançar mitjançant la incor-
poració de Romanent Líquid de Tresoreria disponible 
de l’exercici 2008 de l’Institut, exposar l’expedient al 
públic durant un termini de quinze dies per tal que 
es puguin formular les reclamacions que es conside-
rin oportunes i, en cas que no se’n presenti cap, 
aprovar definitivament l’expedient. 
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8. Aprovar inicialment l’expedient de modificació 
de crèdit del Pressupost de l’exercici 2009 de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona per un 
import de 137.909,90 euros, en concepte de crèdit 
extraordinari, d’acord amb la documentació que 
s’inclou a l’expedient, a finançar mitjançant la incor-
poració de Romanent Líquid de Tresoreria disponible 
de l’exercici 2008 de l’Institut, exposar l’expedient al 
públic durant un termini de quinze dies per tal que 
es puguin formular les reclamacions que es conside-
rin oportunes i, en cas que no se’n presenti cap, 
aprovar definitivament l’expedient. 

9. Autoritzar a l’Institut Municipal d’Assistència 
Sanitària (IMAS) per tal que, una vegada esdevin-
gui titular del dret de superfície respecte del solar 
situat en el carrer Coronel Monasterio núms. 5-15 
integrat en el Polígon d’actuació urbanística (PAU) 
de la modificació del Pla General Metropolità en 
l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu, 
que li cedirà el Servei Català de la Salut com a titu-
lar actual, pugui transmetre’l a favor del Consorci 
de la Zona Franca de Barcelona als efectes de cons-
truir-hi l’equipament sanitari objecte del dret de 
superfície, comunicant a la Corporació municipal la 
referida transmissió una vegada es faci efectiva. 

 
 

COMISSIÓ D'URBANISME, INFRAESTRUCTURES I 
HABITATGE 

 
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample 

 
10. Aprovar provisionalment, de conformitat amb 

els articles 11.1.j i 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla General Metropoli-
tà d’ordenació de l’àmbit discontinu: a) Palau Meca 
(carrer Montcada, núm.10); b) Illa Casa Macaya 
(passeig Sant Joan, carrers Provença, Roger de Flor 
i Mallorca); c) Passatge de Clip (carrers Lepant, 
Indústria, Padilla i Còrsega), d’iniciativa municipal; 
resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública, de l’aprovació inicial, de con-
formitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament, de valoració de les al·legacions, que 
consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; i trametre l'expedient a 
la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barce-
lona per a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
11. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la 
regulació de l’equipament situat al carrer d’Alba-
reda, núms. 22-24, d’iniciativa municipal; i resoldre 
les al·legacions presentades en el tràmit d’in-
formació pública de l’aprovació inicial, de conformi-
tat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Pla-
nejament, de valoració de les al·legacions, que 

consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord. 

12. Aprovar provisionalment, de conformitat amb 
l'article 11.1.j i 66.3 de la Carta Municipal de Barce-
lona, el Pla de millora urbana per a la reordenació 
de l'antic complex esportiu de la SEAT i el CEIP 
Ramon Casas, situats entre els carrers de l’Energia, 
del Bronze, de l’Alumini i la carretera del Prat, 
d’iniciativa municipal; resoldre les al·legacions pre-
sentades en el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament de valoració 
de les al·legacions, que consta a l’expedient i, a 
efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; 
trametre l'expedient a la Subcomissió d’Urbanisme 
del municipi de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 

 
Districte de les Corts 

 
13. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl per a 
la construcció d’un aparcament a la finca situada al 
carrer del Marquès de Mulhacén, 51 B. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial urbanístic per a la concreció de l’ús del 
subsòl del Torrent del Maduixer, en el carrer de 
Josep Garí, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Nou Barris 

 
15. 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 del tipus d’equipament i l’ordenació vo-
lumètrica de la finca núm. 75 del carrer d’Ar-
tesania, promogut per Centro de Enseñanzas Brafa, 
SA i Fundació Brafa. 

16. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habi-
tatges del barri de la Ciutat Meridiana, sector deli-
mitat pels edificis d’habitatges dels carrers dels 
Rasos de Peguera, de Vallcivera, de Pedraforca, de 
Perafita, de les Agudes i de Costabona, d’iniciativa 
municipal, amb els ajustos a què fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
17. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
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Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habi-
tatges del barri de Navàs, sector delimitat pels car-
rers de Felip II, de Sant Antoni Maria Claret, de 
Biscaia i de Concepció Arenal, d’iniciativa municipal, 
amb els ajustos a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 
aquest acord. 

18. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitat-
ges del barri de -El Congrés i els Indians-, sector 
delimitat pels carrers de Pardo, de Can Ros i del 
Cardenal Tedeschini, d’iniciativa municipal, amb els 
ajustos a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament, que consta a l’expe-
dient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord. 

19. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana d’ordenació de l’equipament 7 
(parcel·la F) de la modificació del Pla General Me-
tropolità del sector de Casernes de Sant Andreu, 
promogut pel Consorci de la Zona Franca de Barce-
lona; i resoldre les al·legacions presentades en el 
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament, de valoració de les al·legacions, 
que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord. 

20. Aprovar el Conveni per al finançament d’una 
cobertura a sobre els corredors ferroviaris d’alta 
velocitat i amplada convencional en l’àmbit de Bac 
de Roda, entre el carrer d’Espronceda i l’Estació de 
La Sagrera, entre l’Ajuntament de Barcelona i Bar-
celona Sagrera Alta Velocitat, SA; i facultar l’alcalde 
per a la seva signatura. 

21. Aprovar el Conveni per a la construcció, l'ex-
plotació i el finançament de l’Estació d’Autobusos 
Interurbans de La Sagrera, entre l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Barcelona 
Sagrera Alta Velocitat, SA; i facultar l’alcalde per a 
la seva signatura. 

22. Aprovar l’Addenda al conveni de col·la-
boració, subscrit amb data 12 de juny de 2002, 
relatiu al desenvolupament de les actuacions relati-
ves a la xarxa d’alta velocitat a la ciutat de Barce-
lona i la remodelació de les infraestructures ferrovi-
àries, entre el Ministeri de Foment, la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Adminis-
trador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), i Ren-
fe-Operadora; i facultar l’alcalde per a la seva sig-
natura. 

 
Districte de Sant Martí 

 
23. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 

Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als blocs d’habitatges 
del Barri Besòs-Maresme, sector delimitat pels car-
rers d’Alfons el Magnànim, de Bernat Metge, de 
Perpinyà i de Llull, d’iniciativa municipal, amb els 
ajustos a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament, que consta a l’expe-
dient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest 
acord. 

24. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la concreció del sostre 
dels serveis tècnics del carrer de Tànger, núm. 99, 
per a la ubicació de la Central de Climatització Cen-
tralitzada i definició dels usos del subsòl de l’espai 
lliure adjacent, -Districte 22@Barcelona- promogut 
per l’Ajuntament de Barcelona i la societat munici-
pal 22ArrobaBCN, SAU, amb els ajustos a què fa 
referència l’informe de la societat municipal 
22ArrobaBCN, SAU; i resoldre les al·legacions pre-
sentades en el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de 
l’esmentada societat que conté, també, la valoració 
de les al·legacions presentades; informe que consta 
a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 
aquest acord. 

 
COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT, SERVEIS URBANS 
I MEDI AMBIENT 

 
25. Ratificar l’acord subscrit el 3 de novembre 

del 2009 entre Tractament i Selecció de Residus, 
SA, Barcelona de Serveis Municipals, SA i Dalkia 
Energía y Servicios, SA per a la participació en Eco-
energies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 
l’Hospitalet, SA. Aprovar inicialment els estatuts de 
la societat Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca 
i Gran Via l’Hospitalet, SA. Autoritzar la participació 
de Barcelona de Serveis Municipals, SA en Ecoener-
gies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 
l’Hospitalet, SA. i, per tant, autoritzar la subscripció 
de les accions previstes en els pactes 3.1.2 (per un 
total de 720.000 euros) i 5.1.a (per un total 
d’1.755.000 euros) de l’acord ratificat en el primer 
punt, per tal de participar en les successives ampli-
acions de capital de la companyia. Sotmetre els 
esmentats acords a informació pública per un ter-
mini de trenta dies per tal que es puguin formular 
les reclamacions que es considerin oportunes i, en 
cas de no presentar-se reclamacions o suggeri-
ments, tenir per definitivament aprovats els pre-
sents acords. 

 
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I BENESTAR 
SOCIAL 

 
26. Donar conformitat per part de l’Ajuntament 

de Barcelona com a patró de la Fundació Privada 
per la Navegació Oceànica, l’acord adoptat pel Pa-
tronat de l’esmentada Fundació, en sessió del pas-
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sat 29 d’octubre de 2009, per la qual es va acordar 
la modificació dels seus estatuts segons consta a 
l'expedient administratiu annex. 

27. Atorgar Medalla d'Or al Mèrit Esportiu al Club 
Esportiu Júpiter en el centenari de la seva fundació, 
com a reconeixement a la seva tasca i al seu arre-
lament a la ciutat, per les seves aportacions al món 
de l'esport, per la seva reconeguda tasca realitzada 
durant tots aquests anys en la promoció de l'esport 
base, i finalment per la seva implicació en la difusió 
dels valors de l'esport. 

 
 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal del PSC: 
1. El Consell Municipal acorda: 
1. Subdividir l’epígraf pressupostari "Estudis i 

Treballs Tècnics" en 3 epígrafs diferents: Estudis, 
Informes i Treballs Tècnics, en ares a la transpa-
rència de la gestió del govern municipal i per tal de 
facilitar l’accés a la informació, el control i la fisca-
lització, a través d’allò establert en l’article 12.5 del 
ROM.  

2. Crear un registre públic d’informes en format 
electrònic, en el qual hi constaran tots els informes 
encarregats per l’Ajuntament de Barcelona des del 
moment de l’adjudicació, fent constar el seu objec-
te, preu i empresa adjudicatària. 

3. L’establiment d’un sistema reglat i estable per 
a l’accés, per part dels membres de la Corporació, 
al contingut dels expedients tramitats per la con-
tractació administrativa d’informes a empreses i/o 
professionals externs encarregats per les diferents 
àrees o serveis que integren l’administració munici-
pal. L’accés a l’expedient administratiu comporta 
l’accés al contingut de l’informe encarregat a em-
preses i/o professionals externs. En aquest sentit, 
es proposa la fixació d’un període de com a mínim 
un cop a l’any durant un mes, en el qual l’admi-
nistració municipal posaria a disposició dels grups 
municipals la totalitat dels informes elaborats per 
encàrrec de l’Ajuntament durant l’exercici econòmic 
anterior. Aquest període podria correspondre’s amb 
el mes següent de finalització del procés d’anàlisi 
del Compte General. 

Del Grup Municipal CiU: 
2. El Consell Plenari acorda:  
1) Manifestar el seu suport a les propostes de 

FERRMED que es deriven de l'estudi presentat el 
proppassat 18 de novembre a Barcelona:  

Que els criteris sòcioeconòmics han de ser el fac-
tor clau en la definició de la xarxa de ferrocarril de 
mercaderies a la Unió Europea.  

La implantació gradual dels "Estàndards FERRMED" 
a tota Europa per tal de fer el transport ferroviari 
més competitiu.  

La implantació de la gestió de la coordinació fer-
roviària a través dels nuclis de la xarxa ferroviària 
europea i els seus corredors principals.  

La implantació urgent de les accions de millora 
corresponents a la xarxa ferroviària principal i se-
cundària del Gran Eix Ferroviari FERRMED, donat el 
seu impacte positiu a la competitivitat de la Unió 
Europea i el respecte als criteris mediambientals.  

La declaració de Projecte Europeu Prioritari per a 
les línies ferroviàries del Gran Eix Ferroviari FERRMED 
que encara no tinguin aquest reconeixement.  

2) L'Ajuntament de Barcelona considera prioritari 
per a l'impuls de la capacitat competitiva de la ciu-
tat desenvolupar la xarxa ferroviària de mercaderi-
es proposada per FERRMED, incloure les seves pro-
postes en els diferents plans i projectes d'infra-
estructura ferroviària que es desenvolupin en el 
futur a Barcelona i la seva àrea d'influència, i n'exi-
girà el desenvolupament a les administracions que 
s'escaigui.  

3) Instar al Govern Municipal que doni trasllat de 
les conclusions i les propostes de l'Estudi global 
FERRMED al govern de l'Estat, la Comissió Europea 
i el Parlament Europeu per tal que aquestes institu-
cions adoptin les esmentades propostes com a prò-
pies a efectes de millorar el sistema ferroviari de 
mercaderies transeuropeu. 

Del Grup Municipal ERC: 
4. El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelo-

na acorda: 1) Instar al Parlament de Catalunya 
perquè incorpori a la futura Llei electoral catalana la 
possibilitat que aquelles ciutats que prevegin en el 
seu ROM la creació de Consells de Districte, puguin 
optar a l'elecció directa els seus membres. 2) Inici-
ar un procés de modificació del ROM per tal d'intro-
duir l'elecció directa dels consellers i conselleres de 
Districte mitjançant llistes de vot preferent. 

 
F) Declaracions Institucionals 
 
DI 1. El Consell Municipal acorda: 
Adherir-se a la commemoració del Dia internaci-

onal de les persones amb discapacitat. 
Continuar treballant amb la col·laboració i parti-

cipació de les persones amb discapacitat com a 
característica indestriable d’un manera de fer que 
ha contribuït a situar la ciutat de Barcelona com a 
referent en polítiques adreçades a aquest col·lectiu. 

Aprofundir en el treball tranversal i en xarxa cer-
cant sinergies entre tots els agents implicats: polí-
tics, tècnics municipals i associatius, persones amb 
discapacitat i els seus familiars. 

Persistir en la consolidació de principis i valors 
que han guiat la trajectòria de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat, des de la seva crea-
ció, com ara la integració i la normalització de ser-
veis, reconeixent les diferències i les discapacitats i 
impulsant l’autonomia personal i els projectes de 
vida independent de les persones. 
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Continuar articulant mesures i serveis per a la 
igualtat d’oportunitats, així com l’impuls en la re-
cerca i les experiències pioneres.  

Donar el suport més ampli a les aspiracions i 
demandes de les persones que pateixen situacions 
de discapacitat i a les seves famílies, així com ga-
rantir el ple exercici dels seus drets com la resta de 
ciutadans, entre ells el dret a l´educació, a la lliure 
elecció de professió, de lleure i de treball, i la plena 
aplicació dels principis d´accessibilitat, universalitat 
i igualtat d’oportunitats. 

Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de 
l'Estat a tenir en compte les necessitats específi-
ques del col·lectiu de discapacitats a l'hora d'im-
plementar la Llei de Promoció de l'Autonomia Per-
sonal i Atenció a la Dependència, adaptant els 
recursos i els instruments necessaris per garantir 
aquestes especificitats. 

DI 2. El Consell Municipal acorda:  
Expressar el compromís de vetllar pel dret fona-

mental a la salut. Considerem com a factor clau 
garantir i millorar l’accessibilitat, l’equitat i la sos-
tenibilitat dels serveis sanitaris, vetllar pel respecte 
a la diversitat sexual, cultural i social, i treballar 
des d’una perspectiva de gènere, tenint en compte 
les diferències socioeconòmiques de la població. 

Manifestar el suport del Consistori a les persones 
afectades i a les seves famílies, i instar a la solidari-
tat de tothom, tant des d’una perspectiva de salut, 
com també per a la superació de tota discriminació 
social, econòmica o laboral d’aquestes persones. 
Ens comprometem a lluitar contra l’estigmatització 
de la malaltia i a combatre la discriminació de les 
persones afectades. 

Continuar oferint el suport a les organitzacions, 
associacions i entitats que treballen per a la forma-
ció, la informació i la prevenció de les Malalties de 
Transmissió Sexual (MTS). 

Valorar que la plena realització de tots els drets 
humans i les llibertats fonamentals són essencials 
per a la resposta a la pandèmia, i reafirmem la 
nostra voluntat d’oferir una especial atenció i pro-
tecció als col·lectius més vulnerables presents a la 
ciutat, solidaritzant-nos també amb els milions de 
persones dels països empobrits que pateixen una 
vulneració de drets perquè no poden accedir als 
tractaments necessaris.  

Incrementar l’esforç i els recursos per a la pre-
venció de la infecció i la lluita contra el VIH, i es-
tendre l’accés a les proves de diagnòstic precoç. 

L’Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la 
commemoració del dia 1 de desembre com a el Dia 
Mundial de lluita contra la sida i al manifest unitari 
promogut per la societat civil, com a expressió de 
la voluntat compartida d’avançar en un sistema de 
salut accessible i equitatiu per a tothom, promovent 
la presència del llaç vermell en edificis públics i 
entitats, i entre la població, així com el Tapís Me-
morial de la SIDA al balcó de l’Ajuntament. 

Promoure l’adhesió dels centres educatius del 
municipi al Dia Mundial de la sida per tal que es 
tracti expressament aquest dia la problemàtica de 
la sida a Barcelona, a Catalunya i al món, la seva 
prevenció i el seu tractament. 

DI 3. El Consell Municipal acorda: 
L’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Any 

Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió 
Social i a les activitats que es duguin a terme en 
relació amb aquest any. 

Situar la lluita contra la pobresa com una priori-
tat d’aquest Ajuntament, esmerçant tots els esfor-
ços necessaris per poder atendre a les persones 
més vulnerables i en situació de risc social. 

Continuar amb l’increment del suport institucio-
nal –mitjançant convenis, concerts, subvencions, i 
la promoció del treball en xarxa– a totes aquelles 
entitats que a la ciutat presten atenció a les neces-
sitats bàsiques de les persones en situació de po-
bresa i/o en risc d’exclusió social.  

En el marc del Programa Municipal d’Acció contra 
la Pobresa, avançar en el conjunt de recursos, dis-
positius i serveis per tal d’atendre adequadament 
les persones en situació de vulnerabilitat, tot consi-
derant les seves circumstàncies personals, econò-
miques i relacionals. 

Potenciar les dinàmiques de creixement dels re-
cursos destinats a garantir una alimentació ade-
quada a totes les persones que requereixin 
d’aquest servei, a continuar amb l’ampliació del 
parc d’habitatges d’inclusió i a oferir recursos per a 
la inserció laboral en tots els àmbits, en especial, 
l´àmbit laboral com a base per la integració real en 
la societat de les persones en situació d´exclusió 
social.
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COMISSIÓ DE GOVERN 

 
 
 

Acta de la sessió celebrada el dia 11 de no-
vembre de 2009 i aprovada el dia 2 de desem-
bre de 2009 

 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial 

de la Ciutat de Barcelona, el dia onze de novembre 
de dos mil nou s'hi reuneix la Comissió de Govern 
en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excm. 
Sr. Alcalde, Jordi Hereu i Boher. Hi concorren els 
Ims. Srs. i la Ima. Sra. Tinents d'Alcalde, Carles 
Martí i Jufresa, Ricard Josep Gomà i Carmona, Jordi 
William Carnes i Ayats, Ramon Garcia-Bragado i 
Acín, i Imma Mayol i Beltran, i les Imes. Sres. i els 
Ims. Srs. Regidors, Assumpta Escarp i Gibert, Itziar 
González i Virós, Immaculada Moraleda i Pérez, 
Montserrat Sánchez i Yuste, Sara Jaurrieta i Guar-
ner, Guillem Espriu i Avendaño, Carmen Andrés i 
Añón, Gemma Mumbrú i Moliné, Francesc Narvaez i 
Pazos, Montserrat Ballarín i Espuña, i Joaquim Mes-
tre i Garrido, i els delegats sectorials, Srs. Pere 
Alcober i Solanas, Jordi Martí i Grau, i Antoni Soro-
lla i Edo, i Sra. Isabel Ribas i Seix, assistits pel se-
cretari general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certi-
fica. 

Excusen la seva assistència la Ima. Sra. Elsa 
Blasco i Riera i el Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila. 

També hi és present el gerent municipal, Sr. An-
dreu Puig i Sabanés. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Pre-
sidència obre la sessió a les deu hores. 

 
Es donen per llegides les actes de les dues sessi-

ons anteriors, celebrades els dies 14 i 23 d’octubre 
de 2009, l'esborrany de les quals ha estat tramès a 
tots els membres de la Comissió; i s'aproven. 

 
 

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

 
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'or-

dre del dia preparat per a la propera sessió del 
Plenari del Consell Municipal estructurat de la ma-
nera següent com a conseqüència de l'entrada en 
vigor del Reglament orgànic municipal: 

 
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
 

C) Part Decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
 
1. Ratificar el Decret de l'Alcaldia, de 16 d'octu-

bre de 2009, pel qual es concedeix al Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya una bonifi-
cació del 70% (que suposa un import de 6.915,97 
euros) sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres, generada per la concessió de 
la llicència ambiental per resolució del gerent 
d’Urbanisme i Infraestructures de 9 de març de 
2006, sol·licitada per a exercir l'activitat de Comis-
saria dels Mossos d'Esquadra, Oficines del Servei 
Català de trànsit i Oficines de tramitació de DNI i 
passaports al local situat a la Pl. Espanya núm. 1, 
atès que reuneix les condicions establertes en 
l’article 7è.A.1 de l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 
2006, i en conseqüència, procedeix declarar-la 
d’especial interès i utilitat municipal, per ser un 
equipament contemplat en l’article 212.b de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, 
reporta beneficis objectius a la ciutat i acompleix 
una indiscutible funció social com a equipament 
comunitari i dotació en l'àmbit metropolità. 

2. Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 26 d'oc-
tubre de 2009, que aproven els annexos de condi-
cions específiques del personal funcionari del Con-
sorci d'Educació de Barcelona i de l'Institut 
d'Educació de Barcelona, subscrits pels seus repre-
sentants i per les Organitzacions Sindicals UGT i 
CCOO, a l'Acord de Condicions de treball comunes 
dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona 
per al període 2008-2011. 

 
b) Propostes d'acord 
 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 
3. Resoldre les al·legacions presentades pels 

grups municipals al text del Reglament regulador 
de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans de co-
municació i informació de titularitat municipal pels 
regidors i grups municipals; aprovar-lo definitiva-
ment i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia. 
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4. Acordar, a l’empara d’allò establert a l’article 
35 de la Carta municipal de Barcelona, la convoca-
tòria d’una consulta ciutadana d’àmbit de ciutat, en 
el marc del procés participatiu iniciat en relació a la 
futura transformació de l’avinguda Diagonal (tram 
comprès entre les places de Francesc Macià i de les 
Glòries); aprovar, de conformitat amb allò establert 
a l’article 28.7 de les Normes reguladores de la 
Participació Ciutadana, el document de bases per al 
desenvolupament de la consulta, en la qual podran 
participar totes les persones més grans de setze 
anys que estiguin empadronades a Barcelona en 
data 31 de desembre de 2009. Constituir la Mesa 
de Seguiment i Garanties de la consulta ciutadana, 
amb la composició i funcions que es detallen en el 
document de bases. Determinar el redactat especí-
fic de la pregunta en què es concreta la consulta en 
els termes següents: Quina de les dues propostes 
de l’Oficina Tècnica de la Diagonal que s’indiquen a 
continuació considera més adequada per dur a ter-
me la transformació de l’avinguda Diagonal? Opció 
1: Proposta presentada amb la lletra A. Opció 2: 
Proposta presentada amb la lletra B. 

5. Donar conformitat per part de l’Ajuntament de 
Barcelona com a patró de la Fundació Privada per la 
Navegació Oceànica, l’acord adoptat pel Patronat de 
l’esmentada Fundació, en sessió del passat 29 
d’octubre de 2009, per la qual es va acordar la 
modificació dels seus estatuts segons consta a l'ex-
pedient administratiu annex. 

 
 

COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTOS 
 
6. Autoritzar la societat Tractament i Selecció de 

Residus, SA, a actuar com a avaladora del 5,2% del 
préstec atorgat a Ecoparc de Barcelona, SA, per 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Español de 
Crédito i Institut Català de Finances el 30 de juliol 
de 2009 en les condicions que s’adjunten. 

7. Aprovar inicialment l’expedient de modificació 
de crèdit del Pressupost de l’exercici 2009 de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per un 
import d'1.278.665,43 euros, en concepte de su-
plement de crèdit, d’acord amb la documentació 
que s’inclou a l’expedient, a finançar mitjançant la 
incorporació de Romanent Líquid de Tresoreria dis-
ponible de l’exercici 2008 de l’Institut, exposar 
l’expedient al públic durant un termini de quinze 
dies per tal que es puguin formular les reclamaci-
ons que es considerin oportunes i, en cas que no 
se’n presenti cap, aprovar definitivament l’expe-
dient. 

8. Aprovar inicialment l’expedient de modificació 
de crèdit del Pressupost de l’exercici 2009 de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona per 
un import de 137.909,90 euros, en concepte de 
crèdit extraordinari, d’acord amb la documentació 
que s’inclou a l’expedient, a finançar mitjançant la 

incorporació de Romanent Líquid de Tresoreria dis-
ponible de l’exercici 2008 de l’Institut, exposar 
l’expedient al públic durant un termini de quinze 
dies per tal que es puguin formular les reclamaci-
ons que es considerin oportunes i, en cas que no 
se’n presenti cap, aprovar definitivament l’expe-
dient. 

9. Ratificar l’acord subscrit el 3 de novembre del 
2009 entre Tractament i Selecció de Residus, SA, 
Barcelona de Serveis Municipals, SA i Dalkia Ener-
gía y Servicios, SA per a la participació en Ecoener-
gies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 
l’Hospitalet, SA. Aprovar inicialment els estatuts de 
la societat Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca 
i Gran Via l’Hospitalet, SA. Autoritzar la participació 
de Barcelona de Serveis Municipals, SA en Ecoener-
gies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 
l’Hospitalet, SA. i, per tant, autoritzar la subscripció 
de les accions previstes en els pactes 3.1.2 (per un 
total de 720.000 euros) i 5.1.a (per un total 
d’1.755.000 euros) de l’acord ratificat en el primer 
punt, per tal de participar en les successives ampli-
acions de capital de la companyia. Sotmetre els 
esmentats acords a informació pública per un ter-
mini de trenta dies per tal que es puguin formular 
les reclamacions que es considerin oportunes i, en 
cas de no presentar-se reclamacions o suggeri-
ments, tenir per definitivament aprovats els pre-
sents acords. 

10. 1r) Adoptar en l’exercici de les seves compe-
tències, de conformitat amb els articles 188.5 i 159 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Enti-
tats Locals ("ROAS"), i tenint en compte l’article 83 
del text refós de l’Ordenança municipal de Mercats 
de Barcelona ("l’Ordenança Municipal de Mercats"), 
aprovat pel Consell del Plenari en data 28 de no-
vembre de 2008, els acords següents: resoldre les 
al·legacions que s’han presentat durant el termini 
d’informació pública de l’aprovació inicial. Aprovar 
definitivament el canvi en la forma de gestió del 
servei públic dels Mercats Centrals de Fruites i Ver-
dures i del Peix (els "Mercats Centrals"), que passa-
rà a ser gestionat de forma directa mitjançant la 
societat 100% pública Mercados de Abastecimien-
tos de Barcelona, SA ("Mercabarna") (articles 211 i 
següents del ROAS), en la seva condició de mitjà 
propi de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el 
què disposa l’article 4.1.n de la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic, segons l'Acord de 
Plenari de data 28 d'abril de 2006, i tenint en 
compte l'Acord de data 11 d'octubre de 2007, de 
conformitat amb el què consta en la memòria justi-
ficativa, aprovar definitivament el Reglament de 
Funcionament del Mercat Central de Fruites i Ver-
dures i, aprovar definitivament el Reglament de 
Funcionament del Mercat del Peix. 2n) Publicar al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al But-
lletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament els presents acords. 
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11. Autoritzar l’Institut Municipal d’Assistència 
Sanitària (IMAS) per tal que, una vegada esdevin-
gui titular del dret de superfície respecte del solar 
situat en el carrer del Coronel Monasterio, núms. 5-
15, integrat en el Polígon d’actuació urbanística 
(PAU) de la modificació del Pla General Metropolità 
en l’àmbit de les antigues Casernes de Sant An-
dreu, que li cedirà el Servei Català de la Salut com 
a titular actual, pugui transmetre’l o gravar-lo a 
favor del Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
als efectes de construir-hi l’equipament sanitari 
objecte del dret de superfície, comunicant a la Cor-
poració municipal la referida transmissió o grava-
men una vegada es faci efectiva. 

Es dóna compte que el dictamen precedent té 
aquesta nova redacció: 

Autoritzar a l’Institut Municipal d’Assistència Sa-
nitària (IMAS) per tal que, una vegada esdevingui 
titular del dret de superfície respecte del solar 
situat en el carrer Coronel Monasterio núms. 5-15 
integrat en el Polígon d’actuació urbanística (PAU) 
de la modificació del Pla General Metropolità en 
l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu, 
que li cedirà el Servei Català de la Salut com a 
titular actual, pugui transmetre’l a favor del Con-
sorci de la Zona Franca de Barcelona als efectes 
de construir-hi l’equipament sanitari objecte del 
dret de superfície, comunicant a la Corporació 
municipal la referida transmissió una vegada es 
faci efectiva. 

12. Acceptar la cessió de la propietat de la finca 
situada a la carretera de Vista Rica, núms. 28-32, 
oferta pel Sr. Mark Andrew Weingard, grafiada en el 
plànol annex, i constituir un dret de superfície sobre 
l’esmentada finca per un termini de setanta-cinc 
anys, i amb caràcter gratuït, a favor del Sr. Mark 
Andrew Weingard per destinar-la a ús residencial, 
d’acord amb les condicions annexes que s’aproven, 
tot això en compliment de la Disposició Transitòria 
Primera de les NN.UU. del Pla General Metropolità; 
formalitzar en escriptura pública l’adquisició i cons-
titució del dret de superfície; inscriure-les en el 
Registre de la Propietat, i facultar l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
 

COMISSIÓ D'URBANISME, INFRAESTRUCTURES I 
HABITATGE 

 
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample 

 
13. Aprovar provisionalment, de conformitat amb 

els articles 11.1.j i 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla General Metropoli-
tà d’ordenació de l’àmbit discontinu: a) Palau Meca 
(carrer Montcada, núm.10); b) Illa Casa Macaya 
(passeig Sant Joan, carrers Provença, Roger de Flor 
i Mallorca); c) Passatge de Clip (carrers Lepant, 
Indústria, Padilla i Còrsega), d’iniciativa municipal; 

resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública, de l’aprovació inicial, de con-
formitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament, de valoració de les al·legacions, que 
consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; i trametre l'expedient a 
la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barce-
lona per a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la 
regulació de l’equipament situat al carrer d’Alba-
reda, núms. 22-24, d’iniciativa municipal; i resoldre 
les al·legacions presentades en el tràmit d’infor-
mació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 
amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planeja-
ment, de valoració de les al·legacions, que consta a 
l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 
aquest acord. 

15. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la reordenació de l'antic 
complex esportiu de la Seat i el CEIP Ramon Casas, 
situats entre els carrers de l’Energia, del Bronze, de 
l’Alumini i la carretera del Prat, d’iniciativa munici-
pal; i resoldre les al·legacions presentades en el 
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament de valoració de les al·legacions; 
que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorporen a aquest acord. 

 
Districte de les Corts 

 
16. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl per a 
la construcció d’un aparcament a la finca situada al 
carrer del Marquès de Mulhacén, 51 B. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
17. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla especial urbanístic per a la concreció de l’ús del 
subsòl del Torrent del Maduixer, en el carrer de 
Josep Garí, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Nou Barris 

 
18. 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 del tipus d’equipament i l’ordenació vo-
lumètrica de la finca núm. 75 del carrer d’Arte-
sania, promogut per Centro de Enseñanzas Brafa, 
SA i Fundació Brafa. 
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19. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitat-
ges del barri de la Ciutat Meridiana, sector delimitat 
pels edificis d’habitatges dels carrers dels Rasos de 
Peguera, de Vallcivera, de Pedraforca, de Perafita, 
de les Agudes i de Costabona, d’iniciativa munici-
pal, amb els ajustos a què fa referència l’informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
20. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitat-
ges del barri de Navàs, sector delimitat pels carrers 
de Felip II, de Sant Antoni Maria Claret, de Biscaia i 
de Concepció Arenal, d’iniciativa municipal, amb els 
ajustos a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament, que consta a l’expe-
dient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest 
acord. 

21. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitat-
ges del barri de -El Congrés i els Indians-, sector 
delimitat pels carrers de Pardo, de Can Ros i del 
Cardenal Tedeschini, d’iniciativa municipal, amb els 
ajustos a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament, que consta a l’expe-
dient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord. 

22. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana d’ordenació de l’equipament 7 
(parcel·la F) de la modificació del Pla General Me-
tropolità del sector de Casernes de Sant Andreu, 
promogut pel Consorci de la Zona Franca de Barce-
lona; i resoldre les al·legacions presentades en el 
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament, de valoració de les al·legacions, 
que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord. 

23. Aprovar el Conveni per al finançament d’una 
cobertura a sobre els corredors ferroviaris d’alta 
velocitat i amplada convencional en l’àmbit de Bac 
de Roda, entre el carrer d’Espronceda i l’Estació de 
La Sagrera, entre l’Ajuntament de Barcelona i Bar-
celona Sagrera Alta Velocitat, SA; i facultar l’alcalde 
per a la seva signatura. 

24. Aprovar el Conveni per a la construcció, l'ex-
plotació i el finançament de l’Estació d’Autobusos 
Interurbans de La Sagrera, entre l’Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Barcelona 
Sagrera Alta Velocitat, SA; i facultar l’alcalde per a 
la seva signatura. 

25. Aprovar l’Addenda al conveni de col·labo-
ració, subscrit amb data 12 de juny de 2002, relatiu 
al desenvolupament de les actuacions relatives a la 
xarxa d’alta velocitat a la ciutat de Barcelona i la 
remodelació de les infraestructures ferroviàries, en-
tre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalu-
nya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), i Renfe-Ope-
radora; i facultar l’alcalde per a la seva signatura. 

 
Districte de Sant Martí 

 
26. Aprovar definitivament, de conformitat amb 

l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la regulació de la ins-
tal·lació d’ascensors exteriors als blocs d’habitatges 
del Barri Besòs-Maresme, sector delimitat pels car-
rers d’Alfons el Magnànim, de Bernat Metge, de 
Perpinyà i de Llull, d’iniciativa municipal, amb els 
ajustos a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament, que consta a l’expe-
dient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest 
acord. 

27. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla 
especial urbanístic i de millora urbana de definició i 
concreció dels paràmetres edificatoris dels sòls 
d’equipament situats en l’illa delimitada pels carrers 
de Sancho d’Àvila, de Zamora, dels Almogàvers i de 
Joan d’Àustria –Districte 22@Barcelona–, promogut 
per Ajuntament de Barcelona i Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA, amb les modificacions a què fa refe-
rència l’informe de la societat municipal 22ArrobaBcn, 
SA; i resoldre les al·legacions presentades en el 
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada societat 
que conté, també, la valoració de les al·legacions 
presentades; informe que consta a l’expedient i, a 
efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

28. Aprovar definitivament, de conformitat amb 
l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Pla de millora urbana per a la concreció del sostre 
dels serveis tècnics del carrer de Tànger, núm. 99, 
per a la ubicació de la Central de Climatització Cen-
tralitzada i definició dels usos del subsòl de l’espai 
lliure adjacent –Districte 22@Barcelona–, promogut 
per l’Ajuntament de Barcelona i la societat munici-
pal 22ArrobaBCN, SAU, amb els ajustos a què fa 
referència l’informe de la societat municipal 
22ArrobaBCN, SAU; i resoldre les al·legacions pre-
sentades en el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de 
l’esmentada societat que conté, també, la valoració 
de les al·legacions presentades; informe que consta 
a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a 
aquest acord. 
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COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I BENESTAR 
SOCIAL 

 
29. Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de 

Barcelona com a patró a la Fundació Privada AAVC, 
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya. Donar 
conformitat als estatuts de la esmentada Fundació. 
Facultar l’alcalde de Barcelona per nomenar el re-
presentant de l’Ajuntament de Barcelona a l’es-
mentada Fundació. 

30. Atorgar Medalla d'Or al Mèrit Esportiu al Club 
Júpiter. 

Es dóna compte que el dictamen precedent té 
aquesta nova redacció: 

Atorgar Medalla d'Or al Mèrit Esportiu al Club Es-
portiu Júpiter en el centenari de la seva fundació, 
com a reconeixement a la seva tasca i al seu arre-
lament a la ciutat, per les seves aportacions al món 
de l'esport, per la seva reconeguda tasca realitzada 
durant tots aquests anys en la promoció de l'esport 
base, i finalment per la seva implicació en la difusió 
dels valors de l'esport. 

 
c) Proposicions 
 
 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració ins-

titucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
 

E) Mocions 
 
 
F) Declaracions Institucionals 

 
Després d'haver examinat tots els punts anteri-

ors, la Comissió de Govern dóna la seva conformi-
tat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari 
del Consell Municipal amb les modificacions se-
güents: 

a) b) S’acorda passar el punt núm. 5 a la Comis-
sió de Cultura, Educació i Benestar Social. 

b) S’acorda passar el punt núm. 9 a la Comissió 
de Sostenibilitat, Serveis urbans i Medi Ambient. 

c) Es retiren els punts núms. 10, 12, 27 i 29. 
d) S’accepta la nova redacció dels punts núms. 

11 i 30. 
 
 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES CO-
MISSIONS PLENÀRIES 

 
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

B) Part Informativa 
 

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

C) Part Decisòria / Executiva 
 
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria 

de l'ordre del dia de les diferents Comissions del 
Consell Municipal. 

 
a) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 
1. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del 

procediment sancionador de l’Ajuntament de Barce-
lona; donar-li el tràmit d’informació pública que 
estableix l’article 178 b) 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 Catalu-
nya, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal, 
i atorgar un termini de trenta dies, a comptar des 
del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, per a consultar l’expedient i, 
si fos el cas, formular-hi al·legacions i/o suggeri-
ments, i donar-li el tràmit dels articles 108 i se-
güents del Reglament orgànic municipal. 

2. Aprovar inicialment el Reglament d’Usos Lingüís-
tics de l’Ajuntament de Barcelona; donar-li el tràmit 
d’informació pública que estableix l’article 178 b) 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 l’article 112 del Reglament orgà-
nic municipal, i atorgar un termini de trenta dies, a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
al Butlletí Oficial de la Província, per a consultar 
l’expedient i, si fos el cas, formular-hi al·legacions i/o 
suggeriments, i donar-li el tràmit dels articles 108 i 
següents del Reglament orgànic municipal. 

Es dóna compte que el dictamen precedent té 
aquesta nova redacció: 

Aprovar inicialment el Reglament d’Ús de la Llen-
gua Catalana de l’Ajuntament de Barcelona; donar-
li el tràmit d’informació pública que estableix 
l’article 178 b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, i l’article 112 
del Reglament orgànic municipal, i atorgar un ter-
mini de trenta dies, a comptar des del següent al 
de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per a consultar l’expedient i, si fos el cas, 
formular-hi al·legacions i/o suggeriments, i donar-li 
el tràmit dels articles 108 i següents del Reglament 
orgànic municipal. 
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COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTOS 
 
3. 1r) Aprovar inicialment el Pressupost General 

de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2010, 
integrat per: a) El de la mateixa Entitat; b) Els 
pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. 
Institut Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal 
d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. 
Institut Municipal d’Urbanisme, 6. Institut Municipal 
de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut Mu-
nicipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports, 9. 
Institut Municipal de Serveis Socials; c) Els estats 
de previsions d’ingressos i despeses de les entitats 
públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de 
Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 
3. Patronat Municipal de l’Habitatge, 4. Institut 
Municipal Fundació Mies Van de Röhe; d) Els estats 
de previsions d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Muni-
cipals, SA (BSM), 2. Barcelona d’Infrastructures 
Municipals, SA (BIMSA), 3. Informació i Comunica-
ció de Barcelona, SA, SPM, 4. Barcelona Activa, SA, 
SPM, 5. SM Barcelona Gestió Urbanística, SA; Així 
mateix, aprovar les Bases d’Execució i els annexos 
de personal que consten en l’expedient. 2n) Apro-
var inicialment el Pressupost Consolidat de l’Ajun-
tament de Barcelona per a l’any 2010 d’acord amb 
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 3r) Sot-
metre aquest acord a exposició pública durant el 
termini de quinze dies, d’acord amb l’article 169.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 

4. Constituir un dret real de superfície a favor del 
Taller El Xop, Societat Cooperativa Catalana Limita-
da, respecte de les finques de propietat municipal 
situades al passatge d’Antoni Gassol, núms. 16, 18 
i 20, grafiades en el plànol annex, i per un termini 
de trenta anys, a fi d’instal·lar i gestionar una llar-
residència per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual, desafectar les finques del domini públic, 
adscrivint-les al Patrimoni Municipal d’Urbanisme 
(Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge); practicar 
les operacions hipotecàries necessàries per a identi-
ficar les finques objecte del dret de superfície; sot-
metre l'expedient a informació pública durant un 
termini de trenta dies i, si no s'hi formulen recla-
macions o al·legacions, procedir a constituir el dret; 
formalitzar-lo d'acord amb les condicions del docu-
ment annex, que s'aproven; inscriure'l en el Regis-
tre de la Propietat; autoritzar al Taller El Xop, Soci-
etat Cooperativa Catalana Limitada la constitució 
d’una hipoteca com a garantia d’un préstec de 
180.000 euros de principal a concertar amb una 
entitat de crèdit i destinat a la rehabilitació de les 
finques, i facultar l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clari-
ficar i executar el present acord. 

 

COMISSIÓ D'URBANISME, INFRAESTRUCTURES I 
HABITATGE 

 
5. 1r) Acordar la declaració d’especial interès o 

utilitat municipal les obres de reparació de balcons i 
baixants de pluvials de l’edifici del carrer Sant Ho-
norat, núm. 5. 2n) De conformitat amb l’Ordenança 
fiscal 2.1 de l’any 2009 concedir a la Diputació de 
Barcelona la bonificació 01-2009L11448, el 22 de 
juny de 2009, per a la seva realització, donat que 
s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’es-
mentada ordenança, en tant que les obres s’exe-
cuten en un edifici catalogat d’interès local, inclòs 
en el catàleg del patrimoni cultural català, amb 
nivell de protecció B. 3r) Anul·lar la carta de paga-
ment amb número LV-2009-3-12-00727144, pro-
cedir, si escau, a la devolució de l’import efectuat i 
emetre una de nova comprensiva de la bonificació 
del 50% acordada. 4t) Donar trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

6. Acordar la declaració d’interès i utilitat munici-
pal de la instal·lació ubicada a la Rambla de Poble-
nou, núms. 152-160; i, de conformitat amb l’Orde-
nança fiscal 2.1 de l’any 2008, concedir a la 
Universitat Oberta de Catalunya (CIF G-60.667.813) 
la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per la 
comunicació prèvia, de 2 de juny de 2008, donat 
que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la 
llicència és una entitat sense ànim de lucre, la ins-
tal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equi-
paments (clau 7@) i les obres acompleixen una 
funció d’interès social; i donar trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
Districte de les Corts 

 
7. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'arti-

cle 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Mo-
dificació del Pla General Metropolità d’àmbit discon-
tinu que abasta els municipis de Barcelona, àmbit 
de Les Corts on s’ubiquen els terrenys del F.C. Bar-
celona, i de Montcada i Reixac, àmbit la Vallsensana 
Baixa amb front al marge esquerra del riu Besòs, 
que es tramita coordinadament per ambdós muni-
cipis, d’acord amb el conveni per a l’establiment de 
les bases per a la Modificació del Pla General Me-
tropolità als àmbits de Barcelona (terrenys F.C. 
Barcelona) i de Montcada i Reixac, de 28 de juliol 
de 2009, que figura incorporat al document de pla-
nejament; i exposar-la al públic pel termini d’un 
mes. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
8. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'arti-

cle 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Mo-
dificació del Pla General Metropolità per a la creació 
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de sistemes a les parcel·les del carrer de Teodoro 
Roviralta, núms. 1-3, i de l’avinguda del Tibidabo, 
núms. 17-19, i ordenació del nou equipament del 
carrer de Teodoro Roviralta, núms. 1-3, promoguda 
per Mútua Universal-Mugenat; i exposar-la al públic 
pel termini d’un mes. 

 
 

COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT, SERVEIS URBANS 
I MEDI AMBIENT 

 
9. Prorrogar, per un període de quatre anys –fins 

al 31 de desembre de 2013– la concessió adminis-
trativa per al desenvolupament del clavegueram de 
Barcelona, atorgada a l’empresa mixta Clavegueram 
de Barcelona, SA, per acords del Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, de 26 d’abril 
de 1991, en el qual s’aprovaren les bases per a la 
constitució d’una empresa mixta i el plec de condici-
ons reguladores de la concessió, de 3 de març de 
1992, pel qual s’adjudicava la constitució de 
l’empresa mixta, amb participació de l’Ajuntament 
de Barcelona, a les societats Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, SA i Fomento de Obras y Cons-
trucciones, SA, i de 27 de març de 1992, en què 
s’acorda constituir la societat d’economia mixta Cla-
vegueram de Barcelona, SA, i prorrogat fins el dia 31 
de desembre de 2009, segons acord de la Comissió 
de Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi ambient, de 
22 de desembre de 2006. 

 
 

COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT 
 
10. Resoldre de mutu acord la concessió admi-

nistrativa per a la construcció i explotació de 
l’aparcament situat a l’avinguda Marquès de l’Ar-
gentera, adjudicat a Técnica de Aparcamientos 
Urbanos, SA (actualment Acciona Aparcamientos, 
SL), indemnitzar a l'esmentada societat amb la 
quantitat de 468.203,86 euros pels treballs realit-
zats, cancel·lar la garantia definitiva d’1.700.864,26 
euros, constituïda a la Tresoreria municipal el 8 de 
maig de 2001 amb el núm. de dipòsit 69.514, re-
tornar l'esmentada garantia definitiva. 

 
b) Proposicions 
 
Després d'haver examinat l'anterior relació de 

propostes d'acords decisoris que seran tractades en 
les sessions de les corresponents Comissions del 
Plenari, la Comissió de Govern els dóna la seva 
conformitat amb les següents modificacions: 

a) S’accepta la nova redacció del punt núm.2. 
b) Es retira el punt núm. 7. 
 
 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració ins-
titucional 

c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

E) Mocions 
 
 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 

A) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Informes 
 
1. Gestió Anella Olímpica. 
Aquest informe no ha estat tractat. 
 

B) Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre 

del dia, s'acorda: 
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
2. Encomanar a Barcelona de Serveis Municipals, 

SA la participació en el capital social de l’empresa 
Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 
L’Hospitalet, SA, en els termes establerts, en rela-
ció a l’Ajuntament de Barcelona, en l’article 28.3 
del plec regulador de la licitació i adjudicació del 
contracte de redacció del projecte, construcció i 
posterior explotació d’un sistema de producció de 
fred i calor centralitzat en l’àrea territorial del barri 
de La Marina, Gran Via de L’Hospitalet i entorn. 

3. Modificar el contracte núm. 08002857 que té 
per objecte l’execució de les obres de construcció 
d’un Dipòsit de Regulació Pluvial als carrers Urgell i 
Mallorca, i col·lectors associats, adjudicat a Copisa 
Constructora Pirenaica SA amb NIF A08436107 per 
acord de la Comissió de Govern de 12 de novembre 
de 2008, de conformitat amb l’article 202 de la Llei 
30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector 
públic, en el sentit de: diferir la quantitat de 
2.517.000,56 euros del pressupost de l’any 2009 al 
pressupost de l’any 2010, i així adequar les previsi-
ons pressupostàries del contracte al ritme real d'e-
xecució de l’obra. Ampliar el termini d’execució de 
les obres esmentades, que havien de finalitzar el 15 
de gener de 2010 fins al 15 d'abril del 2010 i per 
tant procedir a anul·lar part de la disposició de la 
despesa per un import de 2.517.000,56 euros amb 
càrrec al pressupost 2009 i partida indicats en el 
document comptable i ampliar la disposició de des-
pesa per un import de 2.517.000,56 euros amb 
càrrec al pressupost 2010 i partida indicats en el 
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document comptable. I donar-ne compte a la Co-
missió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Am-
bient. 

 
 

ÀREA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
4. Autoritzar a Turisme de Barcelona que, mit-

jançant Inversions Turístiques i Comercials 2009, 
SA (ITICSA), pugui avalar a Iniciatives Empresarials 
Aeronàutiques, SA (IEASA) fins al límit de 
10.000.000 euros. Autoritzar a l’administrador únic 
de la Societat per dur a terme la present operació i 
l’atorgament de tot tipus de documents, públics i 
privats. 

 
 

ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERI-
OR 

 
5. Autoritzar al Sr. Raúl Fumero Gavilán (mat. 

27509) la compatibilitat sol·licitada entre la seva 
activitat municipal com a funcionari interí amb la 
categoria professional de tècnic superior d'Arquitec-
tura i Enginyeria (arquitecte), amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte 
de Ciutat Vella, on desenvolupa el lloc de treball de 
tècnic de llicències i una activitat privada per comp-
te propi: exercici lliure d'arquitecte, excloent del 
seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona, per tal d'evitar pos-
sibles coincidències entre l'activitat pública i la pri-
vada, garantint d'aquesta manera l'objectivitat, la 
imparcialitat i la independència que ha de presidir 
la seva actuació com a funcionari i per salvaguardar 
l'interès públic que podria sortir perjudicat en cas 
de produir-se aquella coincidència; la seva dedica-
ció professional privada no podrà superar la meitat 
de la jornada laboral setmanal vigent a l’Ad-
ministració Pública i en horari no coincident amb el 
municipal, tot de conformitat amb allò que disposen 
els articles 11 i 12 de 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'acord 
amb el que disposa el Reglament del personal al 
servei de les Entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol, en els seus articles 329 i 
330. La present autorització està condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics i restarà 
sense efecte en els supòsits següents: si l’activitat 
privada impedís o menyscabés l’estricte compliment 
dels deures o en comprometés la seva imparcialitat 
o independència; si l’activitat privada tingués algu-
na relació amb els assumptes que la persona cone-
gui per raó del càrrec; si la dedicació horària de 
l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral; 
per canvi de lloc de treball municipal; per variació 
de les seves circumstàncies; o per raons sobrevin-

gudes d’interès públic. Les excedències per tenir 
cura d’un fill/a o de familiars i les reduccions de 
jornada establertes per la Llei 8/2006, de 5 de juli-
ol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, són incompati-
bles amb l’autorització de compatibilitat, que resta 
suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la 
reducció o de l’excedència. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública. 

6. Autoritzar a la Sra. M. Mercedes García del Es-
tal (mat. 18243) la compatibilitat sol·licitada entre 
la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera amb la categoria professional de professora 
d'Ensenyament Secundari, amb destinació al De-
partament de territori del Districte de l'Eixample, 
on desenvolupa el lloc de treball de tècnica de bar-
ri, i l’activitat privada per compte propi en la forma-
ció i assessorament en temes d'organització i im-
plementació de projectes per la transició escola 
empresa i atenció a persones amb especials dificul-
tats d'integració, en tant que aquesta activitat se-
cundària no figura compresa en les causes d’in-
compatibilitat previstes pels articles 11 i 12 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompati-
bilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, i els articles 329 i 
330 del Reglament del personal al servei de les 
Entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol, i no resulta afectat l’interès públic. La 
seva dedicació professional privada no podrà supe-
rar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública i en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització està con-
dicionada a l’estricte compliment dels deures pú-
blics i restarà sense efecte en els supòsits se-
güents: si l’activitat privada impedís o menyscabés 
l’estricte compliment dels deures o en comprometés 
la seva imparcialitat o independència; si l’activitat 
privada tingués alguna relació amb els assumptes 
que la persona conegui per raó del càrrec; si la 
dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb 
la jornada laboral; per canvi de lloc de treball mu-
nicipal; per variació de les seves circumstàncies; o 
per raons sobrevingudes d’interès públic. Les exce-
dències per tenir cura d’un fill/a o de familiars i les 
reduccions de jornada establertes per la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral del personal al 
servei de les administracions públiques de Catalu-
nya, són incompatibles amb l’autorització de com-
patibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment 
del termini de la reducció o de l’excedència. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Territori i 
Funció Pública. 

7. Autoritzar al Sr. Laureano Mur Andreu (mat. 
21870) la compatibilitat sol·licitada entre la seva 
activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
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la categoria professional de tècnic superior en Eco-
nomia, amb destinació al Departament de Recursos 
Interns del Districte de Sant Andreu, on desenvolu-
pa el lloc de treball de cap del Departament, i 
l’activitat pública com a professor universitari asso-
ciat a temps parcial de la Universitat de Barcelona, 
per al curs acadèmic 2009-2010 des del 23 de se-
tembre de 2009 fins al 14 de setembre de 2010 i 
pròrrogues que es puguin produir en aquest con-
tracte de treball, d’acord amb allò que preveu 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques, article 4 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat i l’article 324 i següents del Reglament del 
personal al servei de les Entitats locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb les limitaci-
ons previstes als article 7 i 16. 4 de la Llei 53/1984, 
5 i 6 de la mateixa Llei 21/1987 i els articles con-
cordants del Decret 214/1990. La seva dedicació a 
la docència universitària serà a temps parcial i amb 
horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització està condicionada a l’estricte compli-
ment dels deures públics i restarà sense efecte en 
els supòsits següents: si l’activitat secundària im-
pedís o menyscabés l’estricte compliment dels deu-
res o en comprometés la seva imparcialitat o inde-
pendència; si l’activitat secundària tingués alguna 
relació amb els assumptes que es coneguessin per 
raó del càrrec; per finalització del contracte de tre-
ball o les pròrrogues pactades amb la Universitat; si 
la dedicació horària de l’activitat secundària coinci-
dís amb la jornada laboral; per canvi de lloc de 
treball municipal; per variació de les seves circums-
tàncies; o per raons sobrevingudes d’interès públic. 
Les excedències per tenir cura d’un fill/a o de fami-
liars i les reduccions de jornada establertes per la 
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de concilia-
ció de la vida personal, familiar i laboral del perso-
nal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya, són incompatibles amb l’autorització de 
compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al fini-
ment del termini de la reducció o de l’excedència. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Territori i Funció Pública. 

8. Autoritzar al Sr. Jordi Recasens Comas (mat. 
16721) la compatibilitat sol·licitada entre la seva 
activitat municipal com a funcionari de carrera amb 
la categoria professional de tècnic mitjà en Ciències 
Socials, amb destinació a la Direcció de Serveis de 
territori del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on 
desenvolupa el lloc de treball de tècnic de barri, i 
l’activitat privada per compte propi en la correcció i 
realització d'índex de llibres, en tant que aquesta 
activitat secundària no figura compresa en les cau-
ses d’incompatibilitat previstes pels articles 11 i 12 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incom-
patibilitats del personal al servei de les administra-
cions públiques, de la Llei 21/1987, de 26 de no-

vembre, sobre incompatibilitats del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat, i els articles 
329 i 330 del Reglament del personal al servei de 
les Entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 
30 de juliol, i no resulta afectat l’interès públic. La 
seva dedicació professional privada no podrà supe-
rar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 
a l’Administració Pública i en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització està con-
dicionada a l’estricte compliment dels deures pú-
blics i restarà sense efecte en els supòsits se-
güents: si l’activitat privada impedís o menyscabés 
l’estricte compliment dels deures o en comprometés 
la seva imparcialitat o independència; si l’activitat 
privada tingués alguna relació amb els assumptes 
que la persona conegui per raó del càrrec; si la 
dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb 
la jornada laboral; per canvi de lloc de treball mu-
nicipal; per variació de les seves circumstàncies; o 
per raons sobrevingudes d’interès públic. Les exce-
dències per tenir cura d’un fill/a o de familiars i les 
reduccions de jornada establertes per la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral del personal al 
servei de les administracions públiques de Catalu-
nya, són incompatibles amb l’autorització de com-
patibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment 
del termini de la reducció o de l’excedència. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Territori i 
Funció Pública. 

9. Autoritzar al Sr. Carlos Ángel Salanova Pardina 
(mat. 22979) la compatibilitat sol·licitada entre la 
seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de tècnic superior en 
Economia, amb destinació al Departament de Re-
cerca i Coneixement de la Gerència d'Acció Social i 
Ciutadania, on desenvolupa el lloc de treball de 
cap del Departament, i l’activitat pública com a 
professor universitari associat a temps parcial de la 
Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 
2009-2010 des del 15/09/2009 fins al 14/09/2010 i 
pròrrogues que es puguin produir en aquest con-
tracte de treball, d’acord amb allò que preveu 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques, article 4 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat i l’article 324 i següents del Reglament del 
personal al servei de les Entitats locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb les limitaci-
ons previstes als article 7 i 16. 4 de la Llei 53/1984, 
5 i 6 de la mateixa Llei 21/1987 i els articles con-
cordants del Decret 214/1990. La seva dedicació a 
la docència universitària serà a temps parcial i amb 
horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització està condicionada a l’estricte compli-
ment dels deures públics i restarà sense efecte en 
els supòsits següents: si l’activitat secundària im-
pedís o menyscabés l’estricte compliment dels deu-
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res o en comprometés la seva imparcialitat o inde-
pendència; si l’activitat secundària tingués alguna 
relació amb els assumptes que es coneguessin per 
raó del càrrec; per finalització del contracte de tre-
ball o les pròrrogues pactades amb la Universitat; si 
la dedicació horària de l’activitat secundària coinci-
dís amb la jornada laboral; per canvi de lloc de 
treball municipal; per variació de les seves circums-
tàncies; o per raons sobrevingudes d’interès públic. 
Les excedències per tenir cura d’un fill/a o de fami-
liars i les reduccions de jornada establertes per la 
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de concilia-
ció de la vida personal, familiar i laboral del perso-
nal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya, són incompatibles amb l’autorització de 
compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al fini-
ment del termini de la reducció o de l’excedència. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Territori i Funció Pública. 

 
Districte de l'Eixample 

 
10. Aprovar definitivament, a l’empara de 

l’article 113 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i l’article 164 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, en relació a l’article 118.4 i 124.2 
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
projecte de reparcel·lació voluntària, en la modali-
tat de cooperació, del Pla especial urbanístic per a 
l’ordenació de nous equipaments a les parcel·les 
dels carrers de Provença-Casanova-Passatge del 
mercat del Ninot-Villarroel (actual Caserna de Bom-
bers de l’Eixample) i Consell de Cent-Comte Borrell-
Diputació-Viladomat (Germanetes), formalitzat en 
escriptura pública d'1 de juliol de 2009; publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i en 
un diari dels de més circulació de la mateixa, i noti-
ficar-lo individualment a cadascun dels interessats; 
donar-ne compte a la Comissió d’Urbanisme, Infra-
estructures i Habitatge. 

11. Aprovar definitivament, a l’empara de l’arti-
cle 168.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
l’Operació jurídica complementària del Projecte de 
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsi-
ca, del Pla de millora urbana per l’ordenació volu-
mètrica de la finca núms. 70-82 del carrer París, 
aprovat definitivament per la Comissió de Govern, 
en sessió de 30 de novembre de 2005, i ferm en 
via administrativa el 8 de gener de 2006, formulada 
per les entitats mercantils Amrey 2002, SL, Mas 
Vilanova, SA, i Caja de Ahorros de Valencia, Caste-
llón y Alicante, Bancaja i consistent en reduir 
l’edificabilitat de la finca de resultat FC3 en 495 m² 
a transferir i modificar la determinació de les fin-
ques integrants del complex immobiliari, reduint de 
14 a 10 el nombre de finques com a conseqüència 

de l’agrupació en dues finques de les antigues FC7 
a FC12, i dividir horitzontalment les finques FC7 i 
FC8; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província i en un diari dels de més circulació de la 
mateixa, i notificar-lo individualment a cadascun 
dels interessats; donar-ne compte a la Comissió 
d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
12. 1r) Desestimar, de conformitat amb l’article 

113 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú els recursos potes-
tatius de reposició interposats per la Sra. Ana Ma-
resca Lasa, advocada, en nom i representació dels 
interessats; Maria Pérez López, Andrés Ortega Gar-
cía, Beatriz Alarcón Hernández, Alejo Molina Reche, 
Pedro Serrano Caparrós, Agustín Márquez Peñuela, 
Josefa Escobar Aparicio, Manuela Clemente Esco-
bar, Montserrat Clemente Escobar, Mercedes Cle-
mente Escobar, Jacqueline Clemente Escobar, An-
drés Clemente Escobar, Francisco Narciso López, 
Antonia Galícia Martínez, Elvira Enguix Beltrán, 
Mercedes Enguix Beltrán, Trinidad Enguix Beltrán, 
Carmen Enguix Beltrán, Isabel Martínez Navarro, 
Vicente Masip Clemente, Carmen Fernández Mén-
dez, Germinal Fuentes Gilabert, José Gil Alcalde, 
Maria Casquet García, Andrés Mulero Campoy, José 
Francisco Mulero Casquet, Bernardo Mulero Cas-
quet, Valentín Polo Pagés, Joaquin Soto Sánchez, 
Gabriela Carballo Fernández, Iglesia Cristiana 
Evangelica Dios Vivo, Antonio Ruiz Reina, Rosa 
López Camba, Dolores Simon Gimenez, Teresa Ari-
za Pelaez, Ana Perez Alcala, Ana Serrano Jiménez, 
Miguel Serrano Jiménez, Juan Zaragoza Alcazar, 
Jesús Zaragoza Alcazar, Juan Valero Zaragoza, José 
Miguel Valero Zaragoza, Maria Alcazar Garcia; el Sr. 
Juan Carlos Maresca Cabot, en nom i representació 
de l’Associació de Veïns del carrer Ulldecona i esti-
mar el formulat pel Sr. Llorenç Cortadella i Morral, 
en representació d’Acosma XXI, SL, contra l’acord 
de la Comissió de Govern, adoptat en sessió d'11 
de març de 2009, pel qual es va aprovar definiti-
vament el Projecte de reparcel·lació econòmica, 
d’iniciativa municipal, de la modificació del Pla Ge-
neral Metropolità per a la transformació urbanística 
de la Marina de la Zona Franca (als efectes 
d’adjudicar a cadascun dels catorze sectors de des-
envolupament la seva participació en les despeses 
d’urbanització derivades del Pla especial d’infra-
estructures del barri de la Marina de la Zona Fran-
ca) per les raons que justificadament i raonada-
ment consten en l’informe de la Direcció de Serveis 
de Gestió Urbanística de 23 d’octubre de 2009 
obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament 
reproduït. 2n) Notificar-ho als recurrents amb tras-
llat de l’informe de resolució de les seves al·le-
gacions. 3r) Donar-ne compte a la Comissió d’Urba-
nisme, Infraestructures i Habitatge. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
13. Aprovar inicialment el Projecte executiu del 

tram comprès entre el carrer de Balmes i el carrer 
de Mandri, corresponent a la remodelació de la 
Ronda del Mig, Ronda General Mitre - Travessera 
de Dalt: Balmes - Via Augusta, amb les condicions 
a què fa referència l’Informe Tècnic de Projecte, de 
5 d’agost de 2009, per un import de 6.299.434,16 
euros, el 16% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, formulat per Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA (BIM/sa); i sotmetre l’expedient a 
informació pública durant el termini de trenta dies 
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província 
i en un diari dels de més circulació de Catalunya. 

 
Districte de Gràcia 

 
14. Desestimar el recurs de reposició interposat 

per la Sra. Àngela Esteban Villanueva, mitjançant 
escrit que tingué entrada al Registre de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme el 23 de setembre de 2009, 
contra l’acord adoptat en sessió de 8 de juliol de 
2009 per la Comissió de Govern, desestimatori de 
la petició de reallotjament formulada per la interes-
sada, pels motius que figuren en l’informe emès per 
la Direcció de Gestió de Sòl de la societat municipal 
Barcelona Gestió Urbanística, SA, el 13 d’octubre de 
2009 i que es donen per reproduïts. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
15. Aprovar la constitució de la Junta de Com-

pensació del Polígon d’actuació urbanística núm. 2 
de la Modificació del Pla General Metropolità a les 
Casernes de Sant Andreu, formalitzada mitjançant 
escriptura pública atorgada el 7 de maig de 2009, 
davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, 
Sr. Rafael de Córdoba Benedicto, amb núm. 1880 
del seu protocol, i donar per nomenats els càrrecs 
de la Junta per acta atorgada l'11 de juny de 2009, 
davant del mateix notari, amb núm. 2395 del seu 
protocol; designar representant d’aquesta adminis-
tració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, 
la directora de Serveis de Gestió Urbanística de 
l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Marta Perelló i 
Riera; donar trasllat a la Direcció General d’Urba-
nisme de la Generalitat de Catalunya, de la docu-
mentació relacionada a l’article 192 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el re-
glament de la Llei d’urbanisme, als efectes de la 
inscripció, en el Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores, de la Junta de Compensació; pu-
blicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
i en un diari dels de més circulació de la província, i 
notificar-lo individualment a cadascun dels interes-
sats en l’expedient; donar-ne compte a la Comissió 
d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge. 

 
 

Districte de Sant Martí 
 
16. 1r) Desestimar les al·legacions formulades pels 

Srs. Fernando López Rodríguez, en nom i representació 
de la societat Crobar, S.A, Antonio Llacuna Creixell, en 
nom i representació de la societat Estudi Legal i Finan-
cer SSG, S.L, Joan Ortega Aixelà, en nom i representa-
ció del Banco de Santander Central Hispano, S.A, José 
Oriol Ortega Aixelà, en nom i representació de Casa 
Gay, S.A, i per la Sra. Elvira Fernández Lozano, en nom 
i representació de la Sra. Dolors Sarabia Cànovas, 
presentades durant el mateix tràmit d’informació públi-
ca. El tractament de les al·legacions s’efectua d’acord 
amb els motius exposats en els informes que figuren 
en l’expedient i que es donen per reproduïts. 2n) Apro-
var definitivament el Projecte de reparcel·lació, modali-
tat de compensació bàsica, de l’illa delimitada pels 
carrers Maresme, Puigcerdà, Cristòbal de Moura i Ve-
neçuela –Districte d’activitats 22@–, promogut per la 
Junta de Compensació Bàsica, incorporat en el Text 
refós del Projecte de reparcel·lació que introdueix les 
prescripcions incloses en l’acord d’aprovació inicial. 3r) 
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia i en un dels diaris de més circulació de la Província i 
notificar-lo individualment als interessats. 4t) Sol·licitar 
al Registrador de la Propietat la inscripció del Projecte 
de reparcel·lació de l’illa delimitada pels carrers Ma-
resme, Puigcerdà, Cristòbal de Moura i Veneçuela en el 
Registre de la Propietat. 5è) Donar-ne compte a la 
Comissió corresponent. 

17. 1r) Desestimar el recurs potestatiu de repo-
sició interposat pel Sr. Francisco Ibañez Montoya, 
en nom i representació de la Sra. Dolores García 
García, contra l’acord de resolució, de 29 d’abril de 
2009, del quart tinent alcalde, en virtut del qual es 
requereix a la Sra. Dolors García García al paga-
ment de 42.023,20 euros, impost del valor afegit 
inclòs, corresponent a la quota ordinària núm. 
001/2008 de la Junta de Compensació del Pla de 
millora urbana del subsector núm. 11 del Pla de 
millora urbana per a la reforma interior del sector 
LLull-Pujades Ponent, pels motius que consten en 
l’informe que figura en l’expedient. 2n) Notificar 
aquest acord als interessats en l’expedient. 3r) 
Donar-ne compte a la Comissió que correspongui. 

18. 1r) Desestimar el recurs extraordinari de re-
visió interposat pel Sr. Pedro González Domínguez, 
en nom i representació de la cooperativa Industrias 
Waldes, S.C.C.L, contra l’acord de resolució, de 29 
d’abril de 2009, del quart tinent alcalde, en virtut 
del qual es requereix a la societat Industries Wal-
des, SCCL al pagament de 129.409,92 euros, im-
post del valor afegit inclòs, en concepte de la quota 
ordinària núm. 001/2008 girada per l’esmentada la 
Junta de Compensació del subsector 11 del Pla de 
millora urbana per a la reforma interior del sector-
Llull Pujades Ponent, pels motius que consten en 
l’informe que figura en l’expedient. 2n) Notificar 
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als interessats en l’expedient. 3r) Donar-ne compte 
a la Comissió que correspon. 

19. 1r) Aprovar definitivament el compte de liqui-
dació definitiva del Projecte de Compensació del PERI 
de l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, 
Agricultura, Venezuela i Josep Pla, a l’empara del que 
disposa l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 2n) Publicar aquest acord 
en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris 
de més circulació de la Província i notificar-lo indivi-
dualment als interessats. 3r) Sol·licitar al Registrador 
de la Propietat la cancel·lació de l’afecció de les fin-
ques de resultat al compte de liquidació provisional 
del Projecte de compensació de la unitat d’actuació 1 
del Pla especial de reforma interior de l’illa delimitada 
pels carrers Cristóbal de Moura, Venezuela, Agricultu-
ra i Josep Pla. Districte d’activitats 22@. 4t) Aprovar 
la dissolució i liquidació de la Junta de Compensació 
del Pla especial de reforma interior de l’illa delimitada 
pels carrers Agricultura, Josep Pla, Cristóbal de Moura 
i Venezuela, acordada per unanimitat dels assistents 
en l’Assemblea de 5 de desembre de 2008. 5è) Tras-
lladar a la Direcció General d’Urbanisme de la Genera-
litat de Catalunya la dissolució i liquidació de la Junta 
de Compensació, als efectes que es procedeixi a ins-
criure en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·la-
boradores l’acord de dissolució de la Junta de Com-
pensació. 

20. Aprovar definitivament el projecte bàsic i 
executiu d’urbanització de l’espai públic delimitat 
per l’edifici en projecte del carrer Pallars, núm. 418 
i els carrers Josep Pla i Agricultura, amb un import 
per a coneixement de l’Administració de 960.423,79 
euros, impost del valor afegit exclòs (1.114.091,60 
euros, impost del valor afegit inclòs), d’acord amb 
l’informe de 9 de juliol de 2009 de la Direcció de 
Projectes d’Urbanització i Edificació de Bagur, SA, el 
qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït; 
publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la Gaseta Municipal; notificar-lo als 
interessats i donar-ne compte a la Comissió d'Ur-
banisme, Infraestructures i Habitatge. 

 
b) Mocions 
 
M1. Aprovar el període de funcionament de les 

instal·lacions d’enllumenat nadalenc a la via públi-
ca: des del dia 2 de desembre de 2009 fins el dia 6 
de gener de 2010, ambdós inclosos. Data i hora de 
començament: dia 2 de desembre de 2009 a les 
18’10 hores. Horari de funcionament: dies normals, 
de diumenge a dijous des de les 18’10 hores fins 
les 22 hores, els divendres i dissabtes des de les 
18’10 hores fins les 24 hores. Dies extraordinaris: 
24, 25, 31 de desembre i 5 de gener, des de les 
18’10 hores fins les 1 hores. 

M2. Aprovar el calendari de sessions per a l’any 
2010 dels òrgans dels Districtes que es detallen a 

continuació: Consells Plenaris i Audiències Públi-
ques: mesos de març, maig, juliol, octubre i de-
sembre; i Consells de Barri: mesos de gener, fe-
brer, abril, juny, setembre i novembre. 

M3. Rectificar, d’acord amb l’article 105.2 de la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, uns errors materials de trans-
cripció en l’acord adoptat per la Comissió de Govern 
en sessió del dia 19 de juny de 2009, relatiu a 
l’aprovació del Conveni-Marc entre l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Administrador d’Infraestructures Ferro-
viarias (ADIF) i la Societat Holding Olímpico, SA 
(HOLSA), de manera que el text correcte és el se-
güent: "Aprovar l’Acord-Marc a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (ADIF) i la societat Hol-
ding Olímpico SA (HOLSA) per a la finalització i 
tancament de les actuacions pendents de l’execució 
dels següents Convenis formalitzats el 13 de febrer 
de 1986: 1) Conveni entre la Generalitat de Catalu-
nya, el Ministeri de Transports, Turisme i Comuni-
cacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Corporació 
Metropolitana de Barcelona i RENFE, relatiu a la 
"Modificació de la Xarxa Arterial Ferroviària de Bar-
celona" i 2) Conveni entre l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Corporació Metropolitana de Barcelona i REN-
FE, relatiu a la realització de les obres necessàries 
per a la Modificació de la Xarxa d’Enllaços Ferrovia-
ris de Barcelona; aprovar el saldo resultant de la 
compensació de les diverses actuacions entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Administrador de In-
fraestructures Ferroviarias (ADIF), especificades en 
l’Acord-Marc, per import de 537.394,12 euros que 
correspon a 735.517 euros com a diferència de 
principal a favor d’ADIF, i 198.122,88 euros com a 
diferència d’IVA a favor de l’Ajuntament, saldo que 
haurà d’abonar la Corporació municipal a aquesta 
entitat pública mitjançant xec nominatiu; autorit-
zar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa 
corresponent amb càrrec a la partida pressupostà-
ria del Sector de Serveis Generals que s’assenyala 
en aquest document, i formalitzar l’Acord-Marc". 

S'aproven, per unanimitat, les tres mocions pre-
cedents després de declarar-se'n, també per una-
nimitat, la urgència. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la 

Presidència aixeca la sessió a les dotze hores i tren-
ta minuts. 

 
 
 

Acta de la sessió celebrada el dia 20 de no-
vembre de 2009 i aprovada el dia 2 de desem-
bre de 2009 

 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial 

de la Ciutat de Barcelona, el dia vint de novembre 
de dos mil nou s'hi reuneix la Comissió de Govern 



3250 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 20-12-2009 

 

en sessió ordinària, sota la presidència de l’Im Sr. 
Carles Martí i Jufresa, en funcions d’alcalde Acci-
dental per absència de l'Excm. Sr. Alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. Hi concorren els Ims. Srs. Tinents 
d'Alcalde, Carles Martí i Jufresa, Ricard Josep Gomà 
i Carmona, Jordi William Carnes i Ayats, i Ramon 
Garcia-Bragado i Acín, i les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs. Regidors, Assumpta Escarp i Gibert, Itziar 
González i Virós, Montserrat Sánchez i Yuste, Sara 
Jaurrieta i Guarner, Guillem Espriu i Avendaño, 
Carmen Andrés i Añón, Gemma Mumbrú i Moliné, 
Francesc Narvaez i Pazos, Montserrat Ballarín i Es-
puña, i Joaquim Mestre i Garrido, i els delegats 
sectorials, Srs. Jordi Martí i Grau, i Antoni Sorolla i 
Edo, i Sra. Isabel Ribas i Seix, assistits pel secretari 
general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

Excusen la seva assistència les Imes. Sres. Imma 
Mayol i Beltran, Immaculada Moraleda i Pérez, Elsa 
Blasco i Riera i els Srs. Pere Alcober i Solanas i 
Ignasi Cardelús i Fontdevila. 

També hi és present el gerent municipal, Sr. An-
dreu Puig i Sabanés. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Pre-
sidència obre la sessió a les deu hores. 

 
1. Plenari del Consell Municipal. 

 
El primer tinent d’alcalde informa a la Comissió 

de Govern del procés seguit per a la convocatòria 
del Plenari del Consell Municipal, destacant els in-
formes i mesures de govern que es presentaran des 
del govern municipal i les previsions sobre el resul-
tat de les votacions en les propostes d’acord en 
virtut del posicionament manifestat pels Grups mu-
nicipals en les Comissions de Plenari celebrades 
aquesta setmana. 

 
2. Noves actuacions d'inversions. 

 
S’informen favorablement les noves actuacions 

d’inversió directa i les actuacions d’inversió directa 
a modificar que consten en la relació corresponent 
a aquesta Comissió de Govern, presentada per la 
Gerència Municipal en document que serà certificat 
pel Secretari General. 

 

3. Seguiment de les inversions en curs. 
 
S’informa també favorablement el document de 

seguiment de l’estat d’execució dels diversos pro-
jectes d’inversió en curs, presentat per la Gerència 
Municipal i que serà certificat pel Secretari General. 

 
4. Informació sobre expedients de subvencions. 

 
Tot seguit s’informa favorablement dels expedi-

ents d’atorgament de subvencions següents: 
Gerència de Promoció Econòmica. Exp. núm. 

20090202. Subvenció, per un import de 120.000 
euros, a favor de la Fundació Privada Barcelona 
Comerç per al suport al Projecte Barcelona Moda al 
Carrer. 

Gerència de Promoció Econòmica. Exp. núm. 
20090203. Subvenció, per un import de 125.000 
euros, a favor de la Fundació Privada Barcelona 
Comerç per al suport al comerç de proximitat. 

Gerència d’Acció Social i Ciutadania. Exp. núm. 
222109. Subvenció, per un import de 383.852,23 
euros, a favor de Creu Roja a Barcelona derivada 
del Conveni per a col·laborar en el camp de 
l’atenció social. 

Districte d’Horta-Guinardó. Exp. núm. 5482009. 
Subvenció, per un import de 36.000 euros, a favor 
de l’Associació Carmel Amunt derivada del Conveni 
de col·laboració per a la realització l’any 2009 de 
les actuacions del projecte "Carmel Amunt" inclòs 
dins el Pla de Dinamització Comunitari del Carmel. 

Gerència d’Urbanisme i Infraestructures. Exp. 
núm. 1662007. Subvenció, per un import de 
53.405 euros, , dels quals 13.351,25 euros corres-
ponen al present exercici, a favor de la Fundació 
Universitat i Tecnologia La Salle (FUNITEC) deriva-
da del Conveni de cooperació educativa per a 
l’estada en pràctiques d’estudiants en el Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures durant el curs esco-
lar 2009-2010. 

 
5. Altres 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la 

Presidència aixeca la sessió a les onze hores. 
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Acords 
 
 
 

Acords de la sessió celebrada el dia 2 de de-
sembre de 2009 

 
 
Aprovació de les actes de les sessions d’11 i 20 

de novembre de 2009. 
 
 

ACORDS DECISORIS 
 

ÀREA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
1. Aprovar les tarifes per a l’any 2010 del Parc 

Zoològic de Barcelona; del Sistema de transport 
públic individualitzat mitjançant bicicletes, denomi-
nat Bicing, i dels drets d’explotació de documenta-
ció sense caràcter administratiu de l’Arxiu municipal 
administratiu, sense perjudici de la documentació 
d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 
3.1 Taxes per serveis generals, amb efectes des de 
l’1 de gener de 2010, i APROVAR les tarifes per a 
l’any 2010, de Mercabarna, amb efectes des de l’1 
de febrer de 2010. 

2. Aprovar la regulació general dels preus públics 
municipals, així com els preus públics per a l’any 
2010 i successius pels serveis dels equipaments 
dels districtes i les instal·lacions esportives munici-
pals; pels serveis de recollida de residus comercials 
i industrials assimilables a municipals i de prestació 
de serveis especials de neteja i recollida de residus 
municipals; per les activitats culturals de cursos, 
seminaris i congressos prestades per l’Arxiu muni-
cipal administratiu, els arxius municipals de distric-
te i els arxius centrals dels sectors, i pels serveis de 
reproducció i comunicació de documents, sense 
caràcter d’expedient administratiu, produïts per 
l’Ajuntament de Barcelona i prestats per l’Arxiu 
municipal administratiu, els arxius municipals de 
districte i els arxius centrals dels sectors. 

 
 

ÀREA D'HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 
 
3. Autoritzar a la Sra. Victoriana García Esteban 

(mat. 50944) la compatibilitat sol·licitada entre la 
seva activitat municipal com a funcionària interina 
amb la categoria professional de tècnica mitjana en 
Ciències Socials, amb destinació al Centre de Serveis 
Socials Sant Andreu del Districte de Sant Andreu, on 
desenvolupa el lloc de treball de treballadora social 
d'Assistència Primària, i l’activitat privada per comp-
te d'altri de treballadora social a la Residència DIN 
de Barcelona, en tant que aquesta activitat secundà-
ria no figura compresa en les causes d’incompa-
tibilitat previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions públiques, 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre in-
compatibilitats del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat, i els articles 329 i 330 del 
Reglament del personal al servei de les Entitats lo-
cals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 
no resulta afectat l’interès públic. La seva dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització està condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics i restarà sense efec-
te en els supòsits següents: si l’activitat privada 
impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 
deures o en comprometés la seva imparcialitat o 
independència; si l’activitat privada tingués alguna 
relació amb els assumptes que la persona conegui 
per raó del càrrec; si la dedicació horària de 
l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral; 
per canvi de lloc de treball municipal; per variació de 
les seves circumstàncies; o per raons sobrevingudes 
d’interès públic. Les excedències per tenir cura d’un 
fill/a o de familiars i les reduccions de jornada esta-
blertes per la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures 
de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
del personal al servei de les Administracions públi-
ques de Catalunya són incompatibles amb l’auto-
rització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici 
fins al finiment del termini de la reducció o de l’ex-
cedència. Donar-ne compte a la Comissió de Presi-
dència, Territori i Funció Pública. 

4. Autoritzar a la Sra. Maria Àngels Orriols Sallés 
(mat. 24919) la compatibilitat sol·licitada entre la 
seva activitat municipal com a funcionària de carrera 
amb la categoria professional de tècnica superior en 
Dret, amb destinació a la Direcció de l'Àrea de Con-
tenciós de la Gerència de Serveis Generals i Coordi-
nació Territorial, on desenvolupa el lloc de treball de 
lletrada de Serveis Jurídics, i l’activitat privada per 
compte propi de realització esporàdica de tasques 
d'assessorament jurídic i emissió d'informes jurídics, 
si bé no podrà ostentar, per sí mateix o mitjançant 
substitut, la representació i defensa d'interessos 
contraris als de la Corporació Municipal ni tampoc 
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activi-
tats pròpies de la professió en aquells assumptes o 
procediments en els que l'Ajuntament o els seus 
Organismes hi tinguin relació, d'acord amb allò que 
preveu l’article 11 i 12 de 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, l’article 329 i 
concordants (especialment l’article 330.h) del Re-
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glament del personal al servei de les Entitats locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i fi-
nalment, l’article 11.4 del Reial Decret 598/1985, de 
30 d’abril. La seva dedicació professional privada no 
podrà superar la meitat de la jornada laboral setma-
nal vigent a l’Administració Pública i en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització 
està condicionada a l’estricte compliment dels deures 
públics i restarà sense efecte en els supòsits se-
güents: si l’activitat privada impedís o menyscabés 
l’estricte compliment dels deures o en comprometés 
la seva imparcialitat o independència; si l’activitat 
privada tingués alguna relació amb els assumptes 
que la persona conegui per raó del càrrec; si la dedi-
cació horària de l’activitat privada coincidís amb la 
jornada laboral; per canvi de lloc de treball munici-
pal; per variació de les seves circumstàncies; o per 
raons sobrevingudes d’interès públic. Les excedènci-
es per tenir cura d’un fill/a o de familiars i les reduc-
cions de jornada establertes per la Llei 8/2006, de 5 
de juliol, de mesures de conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral del personal al servei de les 
Administracions públiques de Catalunya són incom-
patibles amb l’autorització de compatibilitat, que 
resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la 
reducció o de l’excedència. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública. 

5. Cedir a Amnistia Internacional Catalunya l’ús 
del pis principal primera de la finca de propietat 
municipal situada al carrer d’Alfons XII, núms. 19-
21, per un termini de vint-i-cinc anys, amb la finali-
tat de continuar desenvolupant les seves activitats 
de defensa dels drets humans, d’acord amb les 
condicions del document annex, que s’aprova; i 
formalitzar la cessió en document administratiu. 

 
Districte de les Corts 

 
6. 1r) Resoldre les al·legacions presentades du-

rant el termini d’informació pública del Projecte 
d’expropiació, pel sistema de Taxació conjunta, de 
la primera fase de l’àmbit del projecte de delimita-
ció poligonal i determinació de sistema d’actuació 
en el sector de la modificació puntual del Pla Gene-
ral Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, 
aprovat definitivament en sessió de la Comissió de 
Govern, de 14 de maig de 2008, en el sentit i pels 
motius exposats en l’informe jurídic emès per 
l’Institut Català de Sòl (INCASOL), entitat declarada 
beneficiària d’aquesta expropiació, de 27 de no-
vembre de 2009, que consta a l’expedient i es dona 
per íntegrament reproduït. 2n) Aprovar definitiva-
ment, a l’empara d’allò que disposen els articles 
107 del Decret del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
d’Urbanisme de Catalunya i 211 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament de la Llei d’urbanisme, el Projecte d’ex-
propiació, pel sistema de Taxació conjunta, de la 
primera fase de l’àmbit del projecte de delimitació 

poligonal i determinació de sistema d’actuació en el 
sector de la modificació puntual del Pla General 
Metropolità a l’àmbit de la Colònia Castells, aprovat 
definitivament en sessió de la Comissió de Govern, 
de 14 de maig de 2008, formulat per l’Institut Ca-
talà de Sòl (INCASOL), entitat declarada beneficià-
ria d’aquesta expropiació mitjançant acord de la 
Comissió de Govern, d’1 de juny de 2005, que in-
corpora la relació de béns i drets afectats correspo-
nents a les finques situades al carrer Morales núms. 
4, 6-12, 14 i 16 a 19, carrer Montnegre núm. 41-
43, passatge Roca núm. 1 a 4, plaça del Carme 
núm. 1 a 3, als passatges Barnola i Castells, als 
nombres senars del carrer Castells, i als nombres 
senars del carrer Entença compresos entre el 247 i 
273, qualificades de zona en sòl urbà subjecte a 
ordenació volumètrica específica (clau 18), parcs i 
jardins urbans de nova creació de caràcter local 
(clau 6b), vies cíviques (clau 5b) i xarxa viària bà-
sica (clau 5) per la Modificació Puntual del Pla Ge-
neral Metropolità en el sector de reforma interior de 
la Colònia Castells, aprovada definitivament per la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona el 20 
d’octubre de 2003, amb les modificacions no subs-
tancials que resulten del període d’informació públi-
ca, de l’audiència atorgada a per a la correcció 
d’errades materials detectades i correccions d’ofici, 
tot això en els termes que figuren en l’informe 
emès per l’INCASOL el 27 de novembre de 2009 
que consta a l’expedient i es dóna per íntegrament 
reproduït. 3r) Notificar individualment als titulars de 
béns i drets afectats el present acord, incloent el 
full d’apreuament corresponent, amb advertiment 
de que la manca de pronunciament en el termini de 
vint dies següents a la notificació es considera com 
una acceptació de la valoració fixada, en el qual cas 
s’entén que l’apreuament ha estat definitivament 
determinat. 4t) Declarar la urgència de l’ocupació 
dels béns i drets afectats, a l’empara del que dispo-
sa l’art. 107.e) del Decret del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya, per la 
qual cosa, el pagament o el dipòsit de l’import de la 
valoració establerta pel projecte de taxació conjun-
ta habilita per a procedir a ocupar les finques, sens 
perjudici de la valoració pel Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, si s’escau, i de la tramitació dels recur-
sos que escaiguin respecte el preu just. 5è) Publicar 
aquest acord mitjançant la inserció de l’anunci cor-
responent al Butlletí Oficial de la Província de Bar-
celona i en un dels diaris de major circulació de la 
província i en el taulell d'edictes municipal amb 
publicació íntegra de la relació de béns i drets 
aprovada definitivament. 

 
Districte de Nou Barris 

 
7. Estimar les al·legacions presentades per la so-

cietat Josel, SL, en el sentit de que es modifiqui el 
repartiment de la quantitat pendent de liquidació 



NÚM. 33 20-12-2009 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3253 

 

com a despeses d’urbanització del Compte de Li-
quidació definitiva del Projecte de reparcel·lació de 
la unitat d’actuació núm. 2 del Pla especial de re-
forma interior del barri de Porta. Aprovar definiti-
vament, d’acord amb el que regula l’article 162 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’esmentat 
compte de liquidació definitiva, establint el saldo 
definitiu del projecte de reparcel·lació en la quanti-
tat de 544.260,30 euros (impost del valor afegit no 
inclòs) amb les regularitzacions corresponents pel 
que fa a la liquidació pendent. Notificar-ho perso-
nalment als interessats afectats) donar-ne compte 
a la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habi-
tatge. 

 

Districte de Sant Martí 
 
8. 1r) Desestimar el recurs de reposició interpo-

sat pel Sr. Joaquin Balasch Risueño, en nom i re-
presentació de la societat Jonko SL, contra els 
acords de la Comissió de Govern, de 13 de maig de 
2009, pels quals es va aprovar definitivament Pro-
jecte de reparcel·lació de l’illa Fàbrica Pons, delimi-
tada pels carrers Tànger, Ciutat de Granada, San-
cho de Ávila i Badajoz -Districte d’activitats 22@-, 
pels motius que consten en l’informe de la Direcció 
de Gestió Urbanística de la societat 22 Arroba BCN, 
SA, incorporat a l’expedient. 2n) Notificar aquesta 
resolució als interessats. 3r) Donar-ne compte a la 
Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

 

Decrets de l'Alcaldia 
 
 
 

Decret. En ús de les facultats conferides a 
aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei regulado-
ra de les bases del règim local, i l'article 13 de la 
Carta Municipal, disposo: 

Primer. Esmenar l'error material del decret de 
l'Alcaldia S1/D/2009-05360, amb data 13 de no-
vembre de 2009, en el sentit que el codi associat a 
la Direcció de Comunicació Corporativa, depenent 
de la Gerència de Serveis Generals i Coordinació 
Territorial, és l'equivalent a 3080H de l'actual catà-
leg de llocs de treball. 

Barcelona, 26 de novembre de 2009. L'alcalde, 
Jordi Hereu i Boher. 

(Ref. 5646) 
 
 

Annex. Descripció de funcions de la Direcció de 
Comunicació Corporativa 

 
 
 

Direcció de Comunicació Corporativa 
 
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Serveis 

Generals i Coordinació Territorial. 
Nivell associat: 30. 
 

Finalitat 
Liderar l’estratègia de la comunicació municipal i 

exercir la direcció executiva de la Direcció de Co-
municació. 

 
Funcions principals 
– Dissenyar i desenvolupar les línies estratègi-

ques de la comunicació municipal. 
– Impulsar i dirigir els plans generals de comuni-

cació municipal en matèria de publicitat, expo-
sicions, inauguracions i canals propis. 

– Donar les directrius estratègiques, així com 
orientar i aprovar els diferents plans de comu-
nicació sectorial i de districte.  

– Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la 
direcció. 

– Dirigir els canals propis de comunicació i aten-
ció municipals. 

– Dirigir de forma estratègica la presència de 
l’Ajuntament de Barcelona a Internet. 

– Establir i dirigir la identitat corporativa municipal. 
– Dirigir el projecte Marca Barcelona. 
– Definir i dirigir el Pla d'Estudis Sociològics pel 

coneixement de les necessitats, interessos i 
percepció dels ciutadans.  

– Dirigir el pla de comunicació publicitari. 
– Dirigir els recursos personals, econòmics i ma-

terials de la Direcció. 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST DE 2009 
 
 

GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS: 
 

Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 14 d'octubre de 2009 
 

Expedient núm. 3-125/2009 

INGRESSOS 

Partida Descripció Alta 

0701-4501 Subvenció finalista de la Generalitat de Catalunya –Servei 
d’Ocupació de Catalunya– corresponent al saldo final del projecte 
"Programa Itineraris Personals d’Inserció –IPI 2007-" 

111.220,56 
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DESPESES 

Partida Descripció Alta 

0701-44002-32210 Transferència a Barcelona Activa, SA, com a gestora del projecte 
"Programa Itineraris Personals d’Inserció –IPI 2007-" 

111.220,56 

 
 

Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 16 d'octubre de 2009 
 

Expedient núm. 3-126/2009 

INGRESSOS 

Partida Descripció Alta 

0701-45012 Subvenció finalista de la Generalitat de Catalunya –Servei 
d’Ocupació de Catalunya– corresponent a les accions complemen-
tàries de la Llei de Barris 2008. 

1.176.077,63 

DESPESES 

Partida Descripció Alta 

0701-44002-32210 Transferència a Barcelona Activa, SA, com a gestora del Projecte 
Treball als Barris 2008. 

1.176.077,63 

 
 

Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 23 d'octubre de 2009 
 

Expedient núm. 3-127/2009 

INGRESSOS 

Partida Descripció Alta 

0701-45012 Subvenció finalista de la Generalitat de Catalunya –Servei d’Ocu-
pació de Catalunya– corresponent a les accions complementàries 
de la Llei de Barris 2006. 

256.521,42 

DESPESES 

Partida Descripció Alta 

0701-44002-32210 Transferència a Barcelona Activa, SA, com a gestora del Projecte 
Treball als Barris 2006. 

256.521,42 

 
 

Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 30 d'octubre de 2009 
 

Exp. núm. 3-134/2009 

INGRESSOS 

Partida Descripció Alta 

9901-72000 Ingressos procedents del Ministeri de Foment pel finançament de 
les obres "Restauració façana sud-oest del Pavelló de l'Administra-
ció de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau", segons conveni 
de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de 
Barcelona de 22 de setembre de 2009. 

953.994,56 

9901-78003 Aportació de la Fundació Hospital de Sant Pau pel finançament de 
les obres "Restauració façana sud-oest del Pavelló de l'Administra-
ció de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau", segons annex al 
conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l'Ajunta-
ment de Barcelona de 22 de setembre de 2009. 

36.188,99 
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DESPESES 

Partida Descripció Alta 

0101-63222-43230 Restauració façana sud-oest del Pavelló de l'Administració de 
l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (fase 2a), segons annex 
al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l'Ajunta-
ment de Barcelona de 22 de setembre de 2009. 

990.183,55 

 
 

Expedient núm. 3-144/2009 

INGRESSOS 

Partida Descripció Alta 

9901-48110 Aportació Associació Mundial de Grans Metròpolis per a la coordi-
nació d’activitats internacionals, d’acord amb el conveni de 27 de 
març de 2009.  

19.990,00 

DESPESES 

Partida Descripció Alta 

9901-15200-13113 Contingències. Contractació de tres tècnics per a la coordinació 
d’activitats internacionals segons conveni de 27 de març de 2009. 

19.990,00 

 
 
 
 
 
 

TRANSFERÈNCIES: 
 
 

Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 21 de novembre de 2009 
 

Expedient núm. 3-147/2009 
 

Partida Tipus Descripció Altes Baixes 

60275 0301 44210 MC7 Xarxa recollida pneumàtica  5.510,95 
60273 0301 44120 MC7 Dipòsits xarxa aigües freàtiques  2.675,08 
60272 0301 44120 MC7 Redacció projecte nous col·lectors  32.926,66 
60002 9901 43220 MC7 Expropiacions  6.174.670,37 
65101 9901 12110 MC7 Inversions en edificació  30.000,00 
60427 0603 43230 MC8 Redacció avantprojecte i projecte execu-

ció obres 
200.000,00  

63170 0603 43230 MC8 Pla equip. Districte 70.264,00  
63108 0101 43230 MC8 Adeq. reformes edificis municipals 200.000,00  
62271 0101 43230 MC8 Adq. habitatge c/ Fastenrath, 204 174.000,00  
62277 0101 43230 MC8 Adq. drets superfície c/ Aiguablava, 2-14 290.588,06  
62274 0101 43230 MC8 Adq. finca c/ Sardenya, 368 (esc. Música) 820.000,00  
76402 0501 43230 MC8 Transferència de capital a Barcelona Re-

gional 
575.755,00  

60227 0501 43230 MC8 Redacció projecte exec. espais públics 209.621,00  
60605 0501 43230 MC8 Assist. tècnica (criteris urbanístics) 38.138,00  
60606 0501 43230 MC8 Honoraris comissionats túnels 176.486,00  
62278 0301 44210 MC8 Desdob. RSU Vila Olímpica fase 2 660.997,00  
74925 9901 43230 MC8 Transferència de capital a BSM 2.000.000,00  
74918 9901 43230 MC8 Transferència de capital a Bagursa 1.000.000,00  
71910 9901 12110 MC8 Transferència de capital a l'Institut Muni-

cipal d'Informàtica 
30.000,00  
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63100 0201 43230 MC8 Enderroc edifici annex rehab. resid. Can 
Puig 

99.934,00  

65102 9901 43230 MC7 Inversions en urbanització  300.000,00 

   6.545.783,06 6.545.783,06 
 

Expedient núm. 3-151/2009 
 

Partida Tipus Descripció Altes Baixes 

22726 0610 31131 MC7 Serveis d'atenció social  20.000,00 
48001 0610 31121 MC8 Ajuts a famílies 20.000,00  
22731 0801 32710 MC7 Contractes de promoció social  94.000,00 
48003 0801 32610 MC8 Ajuts per a allotjaments 94.000,00  
22726 0608 31131 MC7 Serveis d'atenció social  27.000,00 
48903 0608 31211 MC8 A familílies i institucions sense afany lucre 27.000,00  
48001 0603 31211 MC7 Ajuts a famílies  9.555,00 
48999 0603 32710 MC7 Subvencions gestió de serveis  27.407,00 
21200 0603 32710 MC8 Manteniment d'edificis i altres construc-

cions 
36.962,00  

48999 0603 45240 MC7 Subvencions gestió de serveis  12.641,15 
22719 0603 46360 MC8 Altres contractes de serveis 12.641,15  
22726 0607 31131 MC7 Serveis d'atenció social  71.190,60 
48001 0607 31121 MC8 Ajuts a famílies 71.190,60  
22602 0602 12110 MC7 Publicitat  7.250,00 
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventaria-

ble 
7.250,00  

22706 0201 31121 MC7 Estudis i treballs tècnics  15.000,00 
48003 0201 31150 MC8 Ajuts per a allotjaments 15.000,00  
22706 0201 31121 MC7 Estudis i treballs tècnics  30.000,00 
48003 0201 31151 MC8 Ajuts per a allotjaments 30.000,00  

   314.043,75 314.043,75 
 

Expedient núm. 3-154/2009 
 

Partida Tipus Descripció Altes Baixes 

60001 9901 43220 MC7 Gestió de sol  713.469,45 
60508 0603 43220 MC8 Expropiació Creu dels Molers, 105 205.810,07  
74918 9901 43230 MC8 Transferència de capital a BAGURSA 507.659,38  

   713.469,45 713.469,45 
 

 
Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 23 de novembre de 2009 

 
Expedient núm. 3-158/2009 

 

Partida Tipus Descripció Altes Baixes 

65101 9901 12110 MC7 Inversions en edificació  796.000,00 
22611 9901 13113 MC8 Altres despeses indemnitzacions, sen-

tències 
796.000,00  

   796.000,00 796.000,00 
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CARTIPÀS 

 
Decret. D'acord amb el que estableix l'article 53 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el que disposen l'article 12 de la Llei 
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'emple-
at públic i normativa concordant, respecte al perso-
nal eventual, i fent ús de les atribucions que em 
confereix l'article 13è de la Carta Municipal de Bar-
celona, disposo: 

Nomenar amb efectes 17 de novembre de 2009, 
al Sr. Enric Casas Gironella (mat. 40466), personal 
eventual, com a director de l'Alcaldia, dependent de 
la Gerència de Serveis Generals i Coordinació Terri-
torial, encomanant-li les funcions que seran desen-
volupades simultàniament de director de Comuni-
cació Corporativa. 

Barcelona, 26 de novembre de 2009. L'alcalde, 
Jordi Hereu i Boher. 

(Ref. 5626) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, i 
d’acord amb l’establert a l’article 8 d) dels Estatuts 
del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelo-
na, disposo: 

Designar l’Im. Sr. Jordi William Carnes i Ayats i 
la Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner vocals del 
Consell Rector del Consorci Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona. 

Barcelona, 11 de desembre de 2009. L'alcalde, 
Jordi Hereu i Boher. 

(Ref. 5834) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a 

aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Munici-

pal de Barcelona, i de conformitat amb els Estatuts 
de la "Fundación Consejo España-India", disposo: 

Designar el Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila, de-
legat de Presidència i Relacions Institucionals, i el 
Sr. Josep Roca i Roca, director de Relacions Inter-
nacionals, membres del Patronat de la "Fundación 
Consejo España-India", en representació de l’Ajun-
tament de Barcelona. 

Barcelona, 16 de desembre de 2009. L'alcalde, 
Jordi Hereu i Boher. 

(Ref. 5965) 
 

* * * 
 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 

6.3 h) del Reglament intern de funcionament del 
Consell de la Cultura de Barcelona i en ús de les 
atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Designar la Sra. Isabel Balliu i Badia membre del 
Ple del Consell de la Cultura de Barcelona, en subs-
titució del Sr. Xavier Suñol i Ferrer. 

Barcelona, 17 de desembre de 2009. L'alcalde, 
Jordi Hereu i Boher. 

(Ref. 5974) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a 

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Munici-
pal de Barcelona, disposo: 

Designar el Sr. Jordi Martí i Grau, delegat de Cul-
tura, representant de l’Ajuntament de Barcelona en 
la Junta Directiva de l'Associació d'Amics del Museu 
Barbier-Mueller d'Art Precolombí. 

Barcelona, 17 de desembre de 2009. L'alcalde, 
Jordi Hereu i Boher. 

(Ref. 5986) 
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PERSONAL 

Concursos 
 
 
 
Institut de Cultura de Barcelona 

 
Fe d’errades: Advertir que a la Gaseta Municipal 

del dia 10 de desembre de 2009, a les bases del 
concurs 146 es deia que el lloc de treball estava 
adscrit a la Direcció de Programes de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, quan el que havia de dir és 
que està adscrit a la Direcció de Centres Patrimoni-
als de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 
 
 
 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATÒRIA DE QUATRE CONCURSOS PER 
A LA PROVISIÓ DE SIS 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 per-
sonal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Ins-
titut Municipal i el personal laboral fix de 
l’Ajuntament posteriorment subrogat a un Insti-
tut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats labo-
rals fixos d’Instituts Municipals que hagin efectu-
at 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 ad-
ministracions 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 qua-

tre al del lloc de treball convocat: 0,25 punts. 
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, 

si és el cas, l'últim ocupat, fins a un màxim d'1 
punt segons el barem següent: 
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del 

lloc de treball convocat: 1 punt. 
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior 

en dos nivells al del lloc de treball convocat: 0,50 
punts. 

– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell 
superior al nivell del lloc de treball base de la ca-
tegoria del concursant: 0,25 punts. 
A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del 

lloc de treball desenvolupat, el nivell de comple-
ment 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 carre-
ra administrativa. 

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es va-
loraran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació 
directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntua-
ran, si s'escau, en funció de les matèries, la durada 
i l'avaluació. 
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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 ca-

da 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 distric-
te. 

Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte 
del concurs. 

Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Hu-
mans, 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 represen-
tants designats conjuntament per la Junta de Per-
sonal i el Comitè d'Empresa. 

 
 

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS 
 
Les persones que compleixin les condicions exi-

gides 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 docu-
ments acreditatius corresponents, al Registre Gene-
ral o a qualsevol dels registres municipals, en el 
termini de quinze dies hàbils a comptar de l'ende-
mà 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'esmen-
tat termini. 

Per a cada concurs s'ha de presentar una instàn-
cia 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 Cor-
poració des de la data d'incorporació en la plantilla, 
amb caràcter indefinit. 

En els casos en què entre els mèrits comple-
mentaris s'estableixi la redacció d'un informe o 
memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgi-
nes, 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 cur-
riculum vitae. 

Els llocs de treball objecte de la present convoca-
tòria tenen com a règim horari el de 37 hores i 30 
minuts setmanals. 

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dis-
posar 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 aspec-
tes concrets en relació als mèrits al·legats. 

Les destinacions adjudicades són irrenunciables 
un cop s'ha pres possessió del lloc. Malgrat això, 
quan una persona hagi obtingut una plaça en dife-
rents concursos convocats, haurà d'optar per una 
d'elles, dins del termini dels tres dies hàbils se-
güents 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 reglamen-
tària corresponent. 

 
 

ANNEX 
 
Concurs 1338. Tres llocs de treball de Gestió de 

Processos (nivell 18). 
Concurs 1339. Un lloc de treball de Tècnic/a de 

Processos (nivell 20). 
Concurs 1340. Un lloc de treball d'Assessor/a 

Tècnic/a (nivell 24). 
Concurs 1341. Un lloc de treball de Tècnic de 

Prevenció (nivell 24). 
 
 
 
 

Tres llocs de treball de Gestió de Processos 
Concurs 1338 

 
 
Nivell 18 i específic de responsabilitat mensual 

de 207,51 euros, segons catàleg vigent (1899X). 
El lloc de treball objecte de la present convocatò-

ria té com a règim horari el de 37 hores i 30 mi-
nuts. 

 
Funcions 
– Actualització de les bases de dades que supor-

ten els processos de tramitació i informació al 
ciutadà. 

– Recerca, anàlisi i tractament de les altes, bai-
xes i modificacions de continguts. 

– Suport a l’anàlisi i validació dels nous processos 
amb els diferents referents interns i externs de 
tràmits i informació (Padró, Hisenda, Urbanis-
me, Serveis Personals, Registre, altres adminis-
tracions, etc.). 

– Realitzar propostes de millora dels processos 
establerts. 

– Donar resposta a les bitàcoles dels usuaris dels 
diferents canals d’atenció al ciutadà, correspo-
nents al seu àmbit. 
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– Mantenir el sistema d’avisos de la base de da-
des.  

– Donar suport als usuaris en les seves necessi-
tats o mancances en l’ús del sistema de tràmits 
i procediments, així com donar formació als 
usuaris de nova incorporació. 

– Gestionar les altes, baixes i modificacions dels 
usuaris de l’aplicació informàtica, així com dels 
seus perfils. 

– Participar en els projectes del Departament. 
– Participar en les coordinadores de Qualitat de la 

Direcció d’Atenció al Ciutadà. 
– Editor de les instruccions de Qualitat correspo-

nents. 
– Participació en l’equip d’auditors interns de 

Qualitat de la Direcció. 
 

Requisits addicionals 
Personal dels grups A2 o C1. 
 

Mèrits complementaris 
1. Experiència professional fins a 4 punts segons 

el barem següent: 
– Experiència en disseny, desenvolupament i po-

sada en funcionament de protocols i procedi-
ments de tramitació, fins a 2 punts. 

– En gestió de sistemes d'informació, o experièn-
cia en l'explotació i tractament de dades de les 
aplicacions informàtiques d’atenció al ciutadà, 
fins a 1 punt. 

– En coneixement de tràmits, serveis municipals i 
de sistemes de control qualitat, 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 valora-
ció podrà convocar els/les candidats/es per a la 
realització d'una prova o supòsit pràctic, i el valora-
rà fins a un màxim de 5 punts. En cas de realitzar-
se dita prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Característiques personals. La Junta de Valora-
ció podrà convocar els/les candidats/tes per a 
l’avaluació de les seves característiques personals. 
En el cas de realitzar-se aquesta convocatòria la 
Junta de Valoració utilitzarà els sistemes d’apreciació 
que consideri més adequats i valorarà fins a un mà-
xim de 5 punts. En cas de realitzar-se l’esmentada 
prova, aquesta tindrà caràcter obligatori. 

 
Puntuació mínima 

Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 10 punts. 
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la 

puntuació mínima serà en tots els casos la meitat 
de la puntuació total (mèrits comuns més mèrits 
complementaris) que poden obtenir els/les candi-
dats/es. 

 
Junta de Valoració 

President: 
Sr. Emili Rubio i Lorenzo, director d’Atenció al 

Ciutadà, o persona en qui delegui. 

Vocals: 
Sra. Montserrat Vallès i Bisbal, responsable de 

Qualitat i processos de la Direcció d’Atenció al Ciu-
tadà, o persona en qui delegui 

Sra. Marga Muñoz i Guillen, cap de Personal de la 
Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territo-
rial, o persona en qui delegui. 

Sr. José M. Martínez de Eulate, assessor tècnic 
de la Gerència de Recursos Humans, o persona en 
qui delegui. 

Representants de la Junta de Personal o del Co-
mitè d'Empresa. 

 
 
 
 

Un lloc de treball de Tècnic/a de Processos 
Concurs 1339 

 
Nivell 20 i específic de responsabilitat mensual 

de 341,60 euros, segons catàleg vigent (2099X). 
El lloc de treball objecte de la present convocatò-

ria té com a règim horari el de 37 hores i 30 mi-
nuts. 

 
Funcions 
– Elaboració del quadre de comandament de la 

Direcció d’Atenció al Ciutadà d’acord amb el 
responsable del Servei. 

– Realització de informes específics segons les 
necessitats de la Direcció, d’acord amb el res-
ponsable del Servei. 

– Donar suport a la resta de Departaments de la 
Direcció en allò referent a l’extracció de dades, 
indicadors i quadre de comandament 

– Establir indicadors d’objectius i projectes d’a-
cord amb el sistema de qualitat .  

– Realitzar informes de resultats. Elaborar i ana-
litzar estadístiques i interpretar indicadors d’ac-
tivitat dels diferents departaments i canals 
d’Atenció al Ciutadà. 

– Participar, bé com a responsable, bé com a 
membre de l’equip de treball en els projectes 
del Servei i de la Direcció d’Atenció al Ciutadà 

– Participar en la memòria anual de la Direcció 
d’Atenció al Ciutadà. 

– Responsable de les instruccions de Qualitat 
corresponents. 

– Formació referent a indicadors al personal de la 
Direcció d’Atenció al Ciutadà. 

 
Requisits addicionals 

Personal del grup A2 o C1. 
 

Mèrits complementaris 
1. Experiència professional fins a 4 punts segons 

el barem següent: 
– En coneixement dels processos dels diferents 

canals d’atenció al ciutadà i la seva cartera de 
serveis, fins a 2 punts. 
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– En participació en projectes relacionats amb la 
creació o millora de les bases de dades que do-
nen suport als canals d’atenció al ciutadà, fins a 
1 punt. 

– En experiència en implantació i seguiment de 
sistemes de control de qualitat, 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 valora-
ció podrà convocar els/les candidats/tes per a la 
realització d'una prova o supòsit pràctic, i el valora-
rà fins a un màxim de 5 punts. En cas de realitzar-
se dita prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Característiques personals. La Junta de Valo-
ració podrà convocar els/les candidats/tes per a 
l’avaluació de les seves característiques personals. 
En el cas de realitzar-se aquesta convocatòria la 
Junta de Valoració utilitzarà els sistemes d’apre-
ciació que consideri més adequats i valorarà fins a 
un màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se l’es-
mentada prova, aquesta tindrà caràcter obligatori. 

 
Puntuació mínima 

Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 10 punts. 
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la 

puntuació mínima serà en tots els casos la meitat 
de la puntuació total (mèrits comuns més mèrits 
complementaris) que poden obtenir els/les candi-
dats/tes. 

 
Junta de Valoració 

President: 
Sr. Emili Rubio i Lorenzo, director d’Atenció al 

Ciutadà, o persona en qui delegui. 
Vocals: 
Sra. Montserrat Vallès i Bisbal, responsable de 

Qualitat i processos de la Direcció d’Atenció al Ciu-
tadà, o persona en qui delegui 

Sra. Marga Muñoz i Guillen, cap de Personal de la 
Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territo-
rial, o persona en qui delegui. 

Sr. José M. Martínez de Eulate, assessor tècnic 
de la Gerència de Recursos Humans, o persona en 
qui delegui. 

Representants de la Junta de Personal o del Co-
mitè d'Empresa. 

 
 
 
 

Un lloc de treball d’Assessor/a Tècnic/a 
Concurs 1340 

 
Lloc de treball adscrit a la Direcció de Serveis de 

Comerç i Consum. 
Nivell 24 i específic de responsabilitat mensual 

de 506,68 euros, segons catàleg vigent (2414X). 
El lloc de treball objecte de la present convocatò-

ria té com a règim horari el de 37 hores i 30 mi-
nuts. 

Funcions principals 
– Responsable de la gestió dels expedients eco-

nòmics de la Direcció: expedients de contracta-
ció de serveis i subministraments. 

– Responsable de la gestió dels expedients de 
subvencions. 

– Responsable de la formalització i seguiment 
d'expedients de despeses. 

– Assistència administrativa i comptable a la Di-
recció. 

– Assistència tècnica en totes les matèries com-
petència de la Direcció de Comerç i Consum. 

– Recerca de normativa i documentació de Co-
merç i Consum.  

– Assistència tècnica a la Comissió de Promoció 
del Comerç Urbà del Fòrum Ciutat i Comerç. 

– Assistència tècnica a les campanyes de promo-
ció de comerç realitzades per la Direcció. 

– Elaboració d’informes en matèria de comerç.  
– Responsable de la coordinació tècnica, control i 

seguiment dels treballs tècnics, projectes, acti-
vitats i recursos de la Direcció de Comerç i Con-
sum. 

– Elaboració de les fitxes de seguiment dels indi-
cadors dels programes de comerç i consum. 

 
Requisits addicionals 

Personal dels grups A1 o A2. 
 

Mèrits complementaris 
1. Experiència professional, fins a 4 punts, se-

gons el barem següent: 
– Gestió pressupostària i/o econòmico-financera, 

fins a 2 punts. 
– Ús d’aplicacions informàtiques relacionades amb 

el tractament de la informació i manteniment 
de bases de dades (excel, acces...), fins a 2 
punts. 

2. Altres mèrits, que tinguin relació amb el lloc 
de treball, fins a 1 punt. 

3. Prova professional, la Junta de Valoració podrà 
convocar els/les candidats/tes per a la realització 
de proves per tal d'avaluar les seves aptituds pro-
fessionals, i es valoraran fins a un màxim de 4 
punts. En el cas de realitzar-se, aquesta convocatò-
ria, tindrà caràcter obligatori. 

4. Característiques personals requerides per al lloc 
de treball, i singularment la capacitat d’anàlisi, 
d’organització de la feina, la relació interpersonal, la 
capacitat de treball en equip i la iniciativa. En el cas 
de realitzar-se aquesta convocatòria, tindrà caràcter 
obligatori. La Junta podrà convocar els candidats per 
a l’avaluació d’aquest apartat, mitjançant els siste-
mes d’acreditació que consideri més adequats i els 
valorarà fins a un màxim de 4 punts.  

 
Puntuació mínima 

9 punts. 
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la 

puntuació mínima serà la meitat de la puntuació 



NÚM. 33 20-12-2009 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3263 

 

total (mèrits comuns més mèrits complementaris) 
que poden obtenir els/les candidats/tes. 

 
Junta de Valoració 

President: 
Sr. Albert González i Orduna, director de Servei 

de Comerç i Consum , o persona en qui delegui. 
Vocals: 
Sr. Josep Lluís Rosés i Ferrer, administrador i cap 

de Personal, o persona en qui delegui. 
Sra. Maria Amèlia Garcia i Fernández, responsa-

ble de Suport Tècnic, o persona en qui delegui. 
Sr. Francesc Martínez i Lizan, assessor tècnic de 

la Gerència de Recursos Humans, o persona en qui 
delegui. 

Representants de la Junta de Personal o del Co-
mitè d'Empresa. 

 
 
 
 
 

Un lloc de treball de Tècnic de Prevenció 
Concurs 1341 

 
 
Lloc de treball adscrit a la Direcció de Serveis de 

Prevenció de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobi-
litat.  

Nivell 24 i específic de responsabilitat de 506,68 
euros mensuals, segons catàleg vigent (2414X).  

El lloc de treball objecte de la present convocatò-
ria té com a règim horari el de 37 hores i 30 mi-
nuts.  

 
Missió: Té per objecte la coordinació amb altres 

Àrees i Districtes en matèria de convivència, civis-
me i prevenció.  

 
Funcions principals  
– Assessorar a la Direcció de Serveis de Prevenció 

en matèria de convivència, civisme i prevenció.  
– Fer el seguiment d’estudis i enquestes relacio-

nades amb l’evolució de la convivència, el ci-
visme i la inseguretat a la ciutat de Barcelona i 
altres entorns propers i/o més globals.  

– Coordinar amb els professionals dels Districtes 
i/o Sectors el seguiment dels fenòmens objecte 
d’estudi i/o intervenció.  

– Contribuir a la creació d’una sistemàtica de 
programació conjunta entre el Sector de Pre-
venció, Seguretat i Mobilitat i els Districtes per 
a l’elaboració de plans i accions de prevenció 
del conflicte que incrementin el benestar dels 
ciutadans.  

– Realitzar la producció de serveis que garantei-
xin l’eficàcia i l’equitat a la ciutat, orientant 
l’organització cap els territoris.  

– Potenciar les estratègies preventives que per-
metin la gestió del conflicte entre particulars a 

la via pública, que afectin l’ús de l’espai o esta-
bliments públics.  

– Proposar mesures que potenciïn la pacífica con-
vivència ciutadana.  

– Realitzar plecs de condicions per a l’adquisició 
i/o compra de serveis.  

– Altres que se li encomanin des de la Direcció.  
 

Requisits addicionals 
Personal dels grups A1 o A2. 
 

Mèrits complementaris 
1. Titulacions acadèmiques. Per posseir titulaci-

ons acadèmiques de grau superior en Dret, Ciències 
de l’Educació, Psicologia, Sociologia, Antropologia, 
Epidemiologia i grau mitjà en Estadística, Crimino-
logia, o altres útils per a la interpretació i anàlisi de 
les dades, diferents a la d’accés a la categoria, fins 
1 punt.  

2. Experiència professional, fins a 6 punts segons 
el següent barem:  
– Direcció d’equips, conducció de reunions de 

coordinació amb altres serveis municipals i/o 
entitats relacionades amb la resolució de con-
flictes socials en espais urbans, fins a 1 punt.  

– Experiència i coneixements en prevenció de 
conductes poc integrades o amb risc d’exclusió 
social: absentisme escolar, molèsties per ocu-
pació intensiva de l’espai públic, conductes 
vandàliques, tractaments de menors, delin-
qüència, drogodependències, prostitució, etc. i 
intervencions administratives en locals de con-
currència pública, fins a 2 punts.  

– Experiència en desenvolupament de tasques 
relacionades amb projectes de política urbana 
en els que s’hagi desenvolupat una aproxima-
ció i intervenció de caràcter global i tasques 
relacionades amb projectes i/o estudis en 
l’àmbit social, l’espai urbà i de conflicte, fins a 
1 punts.  

– Desenvolupament de tasques relacionades amb 
la recerca d’informació, l’explotació i gestió de 
dades, indicadors, enquestes, fins a 1 punt.  

– Realització de plecs de condicions integrats 
en la gestió de serveis municipals, fins a 1 
punt.  

3. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball, 
fins a 1 punt.  

4. Prova professional. La Junta de Valoració po-
drà convocar els/les candidats/tes per a la realitza-
ció de proves o supòsits pràctics i la seva defensa, 
si s’escau tal d’avaluar l’ajust de les aptituds pro-
fessionals de les persones aspirants al perfil neces-
sari requerit per al desenvolupament dels llocs de 
treball en el context de l’Àrea de Prevenció, Segu-
retat i Mobilitat, i es valorarà fins a un màxim de 5 
punts. En el cas que la Junta de valoració opti per 
la realització de la prova i la seva defensa, la distri-
bució de la puntuació serà de 4 punts la prova es-
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crita i 1 punt la seva defensa. Restaran excloses les 
persones que no arribin a la puntuació de 2,5 
punts. En cas de realitzar-se, aquesta convocatòria, 
tindrà caràcter obligatori.  

5. Característiques personals. La Junta de Valo-
ració podrà convocar els/les candidats/tes a la 
realització d’unes proves per valorar les caracterís-
tiques personals i l’ajust del seu perfil pel desenvo-
lupament de la tasca en el context de l’Àrea de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat. En cas de realitzar 
-se, aquesta convocatòria tindrà caràcter obligatori. 
La Junta de Valoració utilitzarà els sistemes de va-
loració que consideri més eficients i valorarà fins un 
màxim de 4 punts.  

 

Junta de Valoració 
President: Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué, ge-

rent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat o persona 
en la que delegui.  

Vocals:  
Sr. Josep M. Lahosa i Canyellas, director de Ser-

veis de Prevenció o persona en la que delegui.  
Sra. Carme Melús i Nuño, cap de Departament 

Recursos Humans de l’Àrea de Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat o persona en qui delegui  

Sr. Francesc Martínez i Lizan, assessor/a tècnic/a 
de la Gerència de Recursos Humans i Organització.  

Representants de la Junta de Personal i del Co-
mitè d’Empresa. 
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ANUNCIS 

Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
Novembre de 2009 

 
 
 

GRANS EMPRESES 
 
 
Reclamació: Va comprar un article per Internet 

i li enviaren des de Hong Kong, quan el va anar a 
recollir a l’oficina dels serveis reclamats, s’havia 
extraviat. Demana l’abonament de l’import de 
l’esmentat paquet. 

Laude: Es desestima la reclamació per entendre 
que el reclamant està mancat de legitimació activa 
per ser el destinatari de l’enviament i no el remi-
tent. No obstant això, es recomana a la companyia 
reclamada que empri un procediment més eficaç 
per a evitar extraviaments, com el produït en 
aquest cas. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 2 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/987) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita que la companyia recla-

mada li torni el paquet que va enviar a Colòmbia i 
que no es va entregar, ja que a la duana demana-
ren un import nou a abonar. 

Laude: Es desestima la reclamació quant a la 
devolució del paquet que quedà en la duana de 
Colòmbia atès que, degut al temps transcorregut, 
és inviable. No obstant això, es fa constar que per 
part de la companyia reclamada ha existit negligèn-
cia quant als tràmits realitzats per a recuperar 
l’enviament. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 2 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1141) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana una indemnització a la 

companyia reclamada, ja que en el viatge que con-
tractà amb cabina de gran classe, l’aigua sortia 
molt freda i varen haver d’avisar un mecànic i un 
lampista. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que 
l’empresa reclamada abonarà al reclamant la quan-
titat del 25% de l’import dels dos bitllets, atès que 
el Col·legi Arbitral considera que és proporcionat i 
suficient l’oferiment efectuat per l’empresa recla-
mada pels perjudicis soferts pel reclamant. La com-

panyia reclamada haurà d’abonar l’esmentada quan-
titat en el termini màxim de quinze dies des de la 
notificació d’aquest laude a les parts. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 2 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1535) 

 
* * * 

 
Reclamació: No està d’acord amb l’actuació de 

la companyia reclamada referent a la deficient in-
formació que li varen donar en la compra d’uns 
bitllets de tren, la qual cosa li suposà haver de 
comprar-ne un altre. Sol·licita la devolució de 500 
euros. 

Laude: Es desestima la reclamació quant a la 
devolució de l’import sol·licitat, ja que els bitllets 
han estat emesos correctament i el viatge s’ha 
efectuat. No obstant això, es recorda a la compa-
nyia reclamada que el personal d’atenció al públic 
ha de donar una informació més correcta per a 
evitar conflictes com en aquest cas. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 2 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1811) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana la devolució de 50 euros, 

import corresponent al pàrquing on va haver de 
deixar el seu automòbil, ja que el bitllet de l’AVE 
Barcelona-Madrid que va comprar incloïa la plaça 
de pàrquing i no la va poder utilitzar per manca 
d’informació sobre la ubicació del mateix. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que 
ha quedat acreditat que el pàrquing no està ben 
senyalitzat i els senyals que s’han mostrat amb les 
fotografies aportades pel representant de la part 
reclamada no són clares quant a la informació que 
ofereixen, a més, ningú del personal de l’estació va 
poder oferir-li a la reclamant cap tipus d’informació 
sobre la ubicació del pàrquing, per aquest motiu, 
l’empresa reclamada haurà d’abonar a la reclamant 
la quantitat de 50 euros, import corresponent al 
pàrquing en el qual va haver d’estacionar el seu 
vehicle. La companyia reclamada haurà d’abonar 
l’esmentada quantitat en el termini màxim de quin-
ze dies des de la notificació d’aquest laude a les 
parts. 
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S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 2 de novembre de 2009 
(Ref. 09/1943) 

 
* * * 

 
Reclamació: El 24 de desembre de 2008 li va 

ser sostreta una bossa de l’interior del tren, a més, 
aquest va patir un retard de 45 minuts i el vagó en 
el qual viatjava, que era el número 22, no tenia 
calefacció i a la velocitat que anava i essent el mes 
de desembre, el fred era insuportable. Demana a la 
companyia reclamada la devolució de l’import abo-
nat o bé una indemnització pel retard de 45 minuts, 
a més de compensar-lo també per les baixes tem-
peratures que va haver de patir, incomplint l’em-
presa el compromís de qualitat del servei. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que la 
companyia reclamada haurà d’emetre una carta de 
disculpes pels fets ocorreguts el dia en que el re-
clamant va fer el viatge, pels inconvenients soferts. 
L’esmentada carta de disculpa haurà de remetre’s 
al reclamant en el termini màxim de quinze dies 
des de la notificació d’aquest laude a les parts. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 2 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/2120) 

 
* * * 

 
MOBLES 

 
Reclamació: Sol·licita el canvi del sofà per un 

del mateix model i color o bé la devolució del seu 
import, ja que és defectuós. 

Laude: S’estima la reclamació, i l’empresa re-
clamada haurà de retirar el sofà objecte de la ma-
teixa i tornar a la reclamant el seu import, en el 
termini màxim de quinze dies des de la notificació 
d’aquest laude a les parts, ja que amb la reparació 
oferta no hi ha la seguretat que l’article quedi cor-
recte, de conformitat amb la normativa vigent. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 17 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/464) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana la devolució de l’import 

abonat per uns mobles que han resultat ser defec-
tuosos i la seva retirada, ja que no els vol a causa 
dels defectes que hi ha apreciat. 

Laude: Les parts s’avenen en el sentit que 
l’empresa reclamada subministrarà una raconera 
nova al reclamant i comprovarà de nou les mesures 
al seu domicili, procedint a l’encàrrec de la mateixa 
a fàbrica a la major brevetat possible. 

S’aprova en avinença. 
Barcelona, 17 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/753) 

Reclamació: Demana que l’establiment reclamat 
faci l’arranjament del sofà de pell que va comprar, 
ja que no varen informar-la correctament sobre la 
forma de netejar-lo. 

Laude: Es desestima la reclamació ja que no 
procedeix el canvi del sofà en no tenir aquest de-
fectes de fàbrica, sinó que s’ha produït el deterio-
rament de la pell a causa dels productes emprats 
en la seva neteja. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 17 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1838) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va comprar uns mobles, entre ells 

un somier de 1,50, que era defectuós i l’empresa 
reclamada es nega a recollir-lo adduint que es trac-
ta d’un autoservei de mobles. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que l’empresa reclamada ha complert amb les obli-
gacions inherents a la venda efectuada i ha mani-
festat expressament la seva voluntat d’efectuar les 
accions tendents a complir les obligacions de la Llei 
de Garanties. El Col·legi Arbitral considera que 
l’empresa reclamada no ha d’assumir el cost del 
trasllat de l’objecte de la reclamació des del domicili 
de la reclamant a l’esmentada empresa,atès que la 
compra s’efectuà sense aquest servei de trasllat ni 
muntatge, per això el preu és inferior a d’altres 
establiments que inclouen l’esmentat servei. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 17 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/2003) 

 
* * * 

 
TELÈFON I TELEFONIA MÒBIL 

 
Reclamació: Sol·licita una revisió de la factura 

del telèfon impugnada, perquè considera que no és 
correcta. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar correcta la factura impugnada, ja que s’han 
efectuat les trucades a concursos, directament o a 
través de la tecla de re-trucada. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 4 de novembre de 2009 
(Ref. 09/400) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita que la companyia telefò-

nica reclamada cancel·li la factura impugnada, l’im-
port de la qual és de 105,55 euros, corresponent a 
la compra d’un equip ADSL-PC ja que fou pagat en 
el seu dia. 

Laude: Les parts s’avenen en el sentit que el re-
clamant abonarà la meitat de l’import reclamat, en 
total 52,77 euros. 
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S’aprova en avinença. 
Barcelona, 4 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/401) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana una revisión de la fac-

turació impugnada del servei telefònic, ja que té 
contractat una modalitat de servei de trucades 
gratuites i ADSL i li cobren per trucades que no ha 
efectuat. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que la 
companyia reclamada ha ofert la quantitat de 243 
euros, import que deu la reclamant, ja que la part 
de la reclamació del deute, en gran part, correspon 
a la línia ADSL, malgrat tècnicament s’ha constatat 
que es van efectuar trucades al 908. Per aquest 
motiu, la reclamant no haurà d’abonar cap quanti-
tat a l’empresa reclamada. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 4 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/402) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana una revisió de la factura 

impugnada de la companyia telefònica reclamada, 
de 28 de novembre, i que anul·lin totes les trucades 
que no ha efectuat. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que ha quedat acreditat que les trucades s’han 
efectuat pel propi reconeixement de la reclamant i 
és factible tècnicament la brevetat de temps entre 
les trucades efectuades. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 4 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/488) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita que la companyia telefò-

nica reclamada anul·li el seu deute i que cancel·lin 
la seva incorporació a la llista d’impagats, perquè 
va demanar la baixa i no s’ha procedit a la mateixa. 

Laude: Les parts s’avenen en el sentit que la re-
clamant està d’acord amb la solució oferta per la 
companyia reclamada, ja que li asseguren que està 
fora del llistat de morosos. 

S’aprova en avinença. 
Barcelona, 4 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/493) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana la baixa del servei de 

dues línies de telèfon, que es sol·licità en data 15 
d’agost, i el reintegrament de les factures pagades 
d’una de les línies, que no estava en funcionament, 
ja que la companyia reclamada les tenia inha-
bilitades i, malgrat tot, les hi seguien facturant. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que la companyia reclamada ha justificat que la 
quantitat pendent de pagament correspon a l’in-
terval de temps que s’ha produït entre la sol·licitud 
de la baixa i l’efectivitat de la mateixa, que sol ser 
d’un màxim de quinze dies, període que la compa-
nyia està autoritzada a facturar. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 4 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/489) 

 
* * * 

 
Reclamació: No està d’acord amb la factura im-

pugnada de la companyia de telefonia reclamada en 
relació amb les trucades efectuades des de l'Equa-
dor. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar que la companyia reclamada va aplicar les tari-
fes que vénen donades per l'operadora de l'Equa-
dor, per la qual cosa la reclamació, si el reclamant 
així ho desitja, s'hauria de presentar contra l'es-
mentada operadora. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 9 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/128) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana un pagament fraccionat 

de la factura impugnada emesa per la companyia 
de telefonia reclamada, ja que és d'un import molt 
elevat i no reconeix cap de les trucades. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar correcta la factura impugnada. No obstant això, 
la quantitat que deu la reclamant, podrà abonar-la 
en 10 mensualitats, posant-se d'acord amb la com-
panyia telefònica reclamada. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 9 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/220-09/331) 

 

* * * 

 
Reclamació: No està d’acord amb la factura del 

seu telèfon mòbil impugnada, ja que s'han facturat 
35 trucades a números 905, que no ha efectuat, i 
que suposen un import de 60,48 euros que no està 
d’acord en abonar. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar que la línia no tenia cap anomalia que fes supo-
sar una manipulació de la mateixa, ja que es van 
realitzar trucades durant tot el dia i l’endemà sense 
cap tipus de problemes, per la qual cosa es consi-
dera que les trucades impugnades s'han efectuat 
des del telèfon de la reclamant. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 9 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/330) 
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Reclamació: La companyia de telefonia recla-
mada li ha canviat la modalitat de contracte sense 
la seva autorització, la qual cosa suposa uns 90 
euros fixos al mes que, de cap manera, consumeix. 
No està d’acordamb l'esmentada facturació i dema-
na una regularització en els esmentats extrems. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que la part reclamant no ha acreditat les quantitats 
que impugna, ja que no ha mostrat al Col·legi Arbi-
tral, ni les factures impugnades, ni les factures 
anteriors, així com tampoc el contracte anterior a la 
variació en la modalitat contractual denunciada, per 
aquest motiu, el Col·legi Arbitral no pot valorar la 
pretensió adduïda pel reclamant. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 9 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/333) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana que la companyia de tele-

fonia reclamada li enviï les factures que ha d'abo-
nar, a fi de poder comprovar les trucades efectua-
des, ja que els imports de les càrregues efectuades 
no corresponen amb les trucades. 

Laude: S’estima en part la reclamació en el sen-
tit que, en vista de la documentació obrant a l'ex-
pedient, es requereix la companyia reclamada per-
què enviï la facturació sol·licitada per efectuar les 
comprovacions corresponents per part de la recla-
mant. L'esmentada facturació haurà de ser remesa 
per la companyia reclamada a la reclamant en el 
termini màxim de quinze dies des de la notificació 
del present laude a les parts. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 9 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/334) 

 
* * * 

 
Reclamació: La companyia reclamada va tallar 

la línia del seu telèfon mòbil, ja que al·leguen que 
està pendent de pagament la factura del mes d'a-
gost, que ascendeix a 220 euros, i ha perdut el 
número de telèfon, la qual cosa li ha suposat danys 
morals i econòmics. 

Laude: S’estima en part la reclamació en el sen-
tit que la companyia reclamada ha admès que s'han 
produït uns errors que han causat unes molèsties a 
la reclamant, en escrit dirigit a la mateixa de data 
16 de juny de 2009, per aquest motiu s'acorda 
estimar en part la reclamació, estimant com a 
quantitat per compensar els perjudicis i molèsties 
en 600 euros, per tots els conceptes. L'esmentada 
quantitat l'haurà d'abonar la companyia reclamada 
a la reclamant en el termini màxim de quinze dies 
des de la notificació del present laude a les parts. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 9 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/335) 

Reclamació: Va contractar un pack amb la com-
panyia de telefonia reclamada d'un número deter-
minat de megues i a l'hora d'instal·lar-lo, en llocs 
de 20 megues tenia només 4. Ara li exigeixen el 
pagament d'unes factures d'uns imports amb els 
quals no està d'acord. 

Laude: S’estima en part la reclamació, i la com-
panyia reclamada haurà d'indemnitzar al reclamant 
amb la quantitat de 200 euros pels danys que li ha 
pogut ocasionar estar sense línia a més, li enviaran 
una carta de disculpes per la mala atenció rebuda. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 08/1679) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va contractar amb la companyia 

reclamada una línia telefònica més televisió, sent 
aquesta gratuïta uns mesos. Sol·licita, ja que li van 
tallar la línia, el pagament de 250 euros per les 
despeses sofertes en no poder disposar d’aquesta. 

Laude: Es desestima la reclamació atès que la 
companyia reclamada no pot fer-se responsable de 
les factures emeses per un altre proveïdor. Si el 
reclamant així ho desitja, s'iniciarà reclamació con-
tra aquesta empresa. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 08/3220) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita la devolució de l'import 

abonat, ja que es va donar d'alta d'ADSL i no li van 
donar cap servei. 

Laude: S’estima en part la reclamació i la com-
panyia de telefonia reclamada haurà de condonar la 
factura impugnada, de 168,20 euros, més 23,14 
euros, ja que el reclamant no va disposar mai de 
servei. Així mateix, s'anul·larà la seva inscripció en 
la llista de morosos, si s'hagués realitzat. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/157) 

 
* * * 

 
Reclamació: Es va donar d'alta en una promoció 

telefònica de la companyia telefònica reclamada 
que prometia 1.000 minuts gratuïts de trucades per 
cada cicle de facturació entre les 7 de la tarda i les 
8 del matí. Una vegada rebuda la factura va com-
provar que no li havien aplicat els 1.000 minuts, 
sinó un prorrateig. 

Laude: S’estima la reclamació i la companyia de 
telefonia mòbil reclamada haurà d’anul·lar la factu-
ra impugnada, de 75,25 euros, atès que la recla-
mant no va ser degudament informada a l’hora de 
contractar el servei. 
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S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/159) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita no haver d'abonar cap 

quantitat, ja que el servei contractat amb la com-
panyia de telefonia reclamada mai ha funcionat. Li 
han facilitat un router que no funcionava i, per tant, 
no ha pogut utilitzar la línia contractada. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que 
els imports pendents d'abonament per part de la 
reclamant quedaran anul·lats, ja que no ha tingut 
servei per incidències tècniques. En el cas que 
l'empresa reclamada l'hagués incorporat en algun 
fitxer d'impagats, realitzarà les gestions tendents a 
la cancel·lació de l'esmentada inscripció. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/160) 

 
* * * 

 
Reclamació: No ha pogut gaudir de cap dels 

serveis contractats amb la companyia de telefonia 
reclamada i, per aquest motiu, considera que no ha 
d'abonar cap quantitat i molt menys, els rebuts 
posteriors a la baixa sol·licitada. 

Laude: S’estima en part la reclamació en el sen-
tit que la companyia reclamada no ha proporcionat 
el servei contractat i, per aquest motiu, el recla-
mant ha hagut de sol·licitar la baixa. No obstant 
això, com la baixa no es va efectuar de forma im-
mediata, s'acorda que s'anul·lin les factures corres-
ponents als mesos de juny i juliol de 2008, i la de-
volució de l'import de les factures corresponents al 
mes de maig, que ascendeix a 33,78 euros. L'es-
mentada quantitat haurà de ser abonada en el ter-
mini màxim de quinze dies des de la notificació del 
present laude a les parts. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/162) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita no haver d'abonar cap 

quantitat per cap dels rebuts que li reclama la com-
panyia telefònica reclamada, tenint en compte que 
no li han proporcionat el servei contractat. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que 
s'anul·la el rebut que ha requerit per al seu paga-
ment la companyia reclamada, tenint en compte 
que no li han proporcionat al reclamant el servei 
contractat. La companyia reclamada haurà de rea-
litzar les gestions tendents a cancel·lar la incorpo-
ració del reclamant a qualsevol arxiu o registre 
d'impagats on hagués estat inscrit. 

S’aprova per unanimitat. 

Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/217) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita a la companyia telefònica 

reclamada no haver d'abonar les quantitats factu-
rades corresponents a trucades al número 905, ja 
que no les ha efectuat. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que el reclamant ha admès haver efectuat trucades 
al 905 i, a més, és possible tècnicament la brevetat 
en què s'han produït. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 11 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/219) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va contractar amb la companyia 

telefònica reclamada una línia ADSL el 24 de no-
vembre de 2007, va tenir nombrosos problemes 
tècnics i no ha pogut connectar-se a Internet. Es va 
donar d'alta en una altra companyia i durant tres 
mesos va pagar les dues operadores. Sol·licita el 
reintegrament de les tres últimes factures. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar correctes les factures impugnades, ja que cor-
responen al període en què el reclamant encara 
estava d'alta amb la companyia reclamada. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 18 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/227) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana la baixa amb la compa-

nyia telefònica reclamada, ja que no ha pogut efec-
tuar ni rebre trucades i, per tant, hi ha hagut in-
compliment de contracte. 

Laude: S’estima la reclamació per considerar 
que hi va haver incompliment de contracte per part 
de la companyia reclamada ja que, unilateralment, 
se li va tallar el telèfon al reclamant, estant al cor-
rent de pagament. Per tant, és procedent anul·lar la 
factura en concepte de permanència. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 18 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/300) 

 

* * * 

 
Reclamació: Sol·licita que la companyia telefò-

nica reclamada deixi d'emetre rebuts per un servei 
que mai no ha tingut, i per això demana que li tor-
nin la quantitat de 152,05 euros corresponent a 
factures de la línia ADSL i que ja ha abonat, a més 
de la quantitat de 124,41 euros per les despeses 
ocasionades. També demana no abonar la quantitat 
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de 36,94 euros, import que obeeix a la desconnexió 
de la línia. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que la 
companyia reclamada haurà d'abonar al reclamant 
la quantitat corresponent a les despeses acredita-
des que ha hagut d'abonar per intentar tramitar la 
baixa del contracte amb la citada reclamada i que 
ascendeixen a 152,05 euros a més de la condona-
ció de la factura no abonada en concepte de des-
connexió de la línia. L'esmentada quantitat l'hauran 
d'abonar al reclamant en el termini màxim de quin-
ze dies des de la notificació del present laude a les 
parts. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 18 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/301) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va contractar amb la companyia 

telefònica reclamada i li van proporcionar un telèfon 
mòbil que mai no ha funcionat. No obstant això, li 
reclamen 193,53 euros que no considera que hagi 
d'abonar. 

Laude: S’estima la reclamació, i la companyia 
reclamada haurà d'anul·lar el deute de 193,53 eu-
ros, que no s'ha acreditat a què correspon, atès 
que, a més, el reclamant és client de telefonia fixa 
d’aquesta companyia i està al corrent de totes les 
seves factures. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 18 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/324) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va rebre un nou terminal sense 

consentiment i li arriben missatges que no ha 
sol·licitat, per aquest motiu sol·licita de la compa-
nyia telefònica reclamada la devolució dels imports 
cobrats, que ascendeixen a 31,80 euros. 

Laude: Es desestima la reclamació en considerar 
correctes les factures relatives als SMS. S’estima en 
el sentit que es dóna trasllat a la companyia recla-
mada de les queixes de la reclamant a fi que facili-
tin una informació més clara als clients. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 18 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/429) 

 
* * * 

 
 
Reclamació: Sol·licita la rectificació de les factu-

res del telèfon impugnades dels mesos de setembre 
i octubre, ja que hi apareixen trucades internacio-
nals que no s'han efectuat, per aquest motiu no ha 
abonat els imports de les mateixes. 

Laude: S’estima la reclamació i es recull la ma-
nifestació efectuada telefònicament per la compa-

nyia reclamada en el sentit que estan anul·lades les 
càrregues reclamades a la reclamant en comunicar-
los que havia interposat una demanda davant dels 
mossos d'esquadra i en enviar la mateixa no li han 
tornat a reclamar cap quantitat. A més, se li va 
comunicar fa uns dies al fill de la reclamant, que és 
client de la mateixa companyia, que havien anul·lat 
els càrrecs pendents d'abonar. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 18 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/432) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita la resolució del contracte 

amb la companyia telefònica reclamada i de la línia 
vinculada per incompliment de l'esmentada empre-
sa, ja que no hi ha cobertura en la línia ADSL al seu 
domicili, malgrat que la companyia reclamada els 
va assegurar que la tindrien. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que la 
companyia reclamada no ha proporcionat al recla-
mant el servei contractat, per aquest motiu aquest 
no haurà d'abonar cap quantitat pel pacte de per-
manència ni per cap altre concepte. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 18 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/433) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va contractar un servei promocio-

nal amb la companyia telefònica reclamada consis-
tent en un pack d'ADSL, trucades i televisió en data 
de 30 d'octubre fins al 10 de desembre de 2008, en 
què va donar de baixa el servei. Posteriorment a la 
data de la baixa, han anat enviant-li factures i no 
està d’acord en haver d'abonar-les, ja que no ha 
gaudit del servei. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que la reclamant no ha comparegut en aquest acte 
i, per tant, no ha quedat acreditada la seva preten-
sió. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 19 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/507) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita que, ja que no ha rebut 

un servei correcte per part de la companyia telefò-
nica reclamada, se li reintegrin els imports abonats. 

Laude: S’estima en part la reclamació, i la com-
panyia reclamada haurà d'abonar al reclamant la 
quantitat de 70 euros, corresponent a les trucades 
efectuades al seu mòbil sent a Nova York, així com 
tornar-li les quotes de telefonia fixa, ja que no va 
poder fer ús de la mateixa. Igualment, en el cas 
que se l'hagués inclòs en la llista de morosos, se’l 
donarà de baixa de forma immediata. 
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S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 19 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/511) 

 
* * * 

 
Reclamació: La companyia telefònica reclamada 

li va tallar el servei de telefonia estant al corrent de 
pagament, per la qual cosa ha estat sense servei 
diversos mesos. 

Laude: S’estima la reclamació, i la companyia 
reclamada haurà de procedir a donar d'alta el re-
clamant dels serveis que tenia contractats, sense 
cap càrrec per la rehabilitació. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 19 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/512) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va contractar amb la companyia 

reclamada el servei d'ADSL i línia telefònica, però la 
línia no se la van posar fins a sis mesos més tard. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar que, malgrat la línia va ser donada d'alta amb 
retard segons el que havia contractat, la companyia 
reclamada no li va cobrar a la reclamant cap import 
per això, per tant no és procedent cap devolució. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 19 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/513) 

 
* * * 

 
Reclamació: Impugna les factures de la compa-

nyia telefònica reclamada corresponents als mesos 
de juliol i setembre de 2008 en les quals apareixen 
trucades als números 905, que no ha efectuat. No 
està d’acord amb les esmentades factures, ja que 
considera que no ha d'abonar-les per no haver 
efectuat les trucades impugnades. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que les trucades s'han efectuat, ja que el propi 
reclamant ho ha reconegut i, a més, és possible 
tècnicament que s'hagin efectuat amb aquest breu 
interval de temps. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 19 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/514) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana una indemnització per les 

despeses i perjudicis que ha hagut de suportar per-
què des del 22 de desembre de 208 fins al 23 de 
febrer de 2009 ha tingut una avaria que li ha impe-
dit poder gaudir del servei contractat amb la com-
panyia telefònica reclamada. 

Laude: S’estima en part la reclamació en el sen-
tit que la companyia reclamada haurà d'abonar a la 

reclamant la quantitat de 279,09 euros en concepte 
de compensació pels perjudicis que li ha ocasionat i 
que ha acreditat, entre ells burofax i trucades al 
servei tècnic per no disposar del servei contractat 
amb l'esmentada companyia. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 19 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/708) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va contractar amb la companyia 

telefònica reclamada un servei consistent en 20 
megues, trucades a fixos i Internet ADSL 24 hores i 
un manteniment gratuït de sis mesos, més un telè-
fon 900 gratuït per consultar, vàlid per als tres 
primers mesos. A partir del mes de gener va tenir 
problemes tècnics que li van suposar un cost afegit 
de trucades al servei tècnic per indicar les deficièn-
cies en el servei contractat. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que 
l'empresa reclamada haurà d'abonar a la reclamant 
la quantitat de 25,95 euros, diferència entre el con-
sum efectuat en trucades al servei tècnic i la quan-
titat tornada per l'esmentada companyia per haver 
estat sense connexió del servei de línia ADSL. 
Aquest import s'haurà d'abonar en el termini mà-
xim de quinze dies des de la notificació del present 
laude a les parts. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 19 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/709) 

 
* * * 

 
Reclamació: No està d’acord en abonar les fac-

tures de la companyia telefònica reclamada, ja que 
no ha rebut un servei correcte. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que es 
dóna per cancel·lat el possible deute del reclamant 
amb la companyia telefònica reclamada, ja que mai 
no va arribar a funcionar el servei d'Internet contrac-
tat. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 23 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/712) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va contractar amb la companyia tele-

fònica reclamada el servei de telèfon més Internet, 
però mai no li ha funcionat correctament malgrat 
haver avisat en diverses ocasions el servei tècnic. 

Laude: S’estima la reclamació i li hauran de ser 
tornats a la reclamant els imports corresponents a 
les trucades efectuades al servei tècnic, en total 
46,53 euros més IVA. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 23 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/715) 
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Reclamació: La companyia telefònica reclamada 
li vol cobrar unes factures que no li corresponen, ja 
que estava d’alta amb una altra companyia telefò-
nica. 

Laude: S’estima la reclamació per considerar, en 
vista de la documentació aportada per la reclamant, 
que no procedeix l'abonament de cap factura de la 
companyia telefònica reclamada. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 23 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/716) 

 
* * * 

 
Reclamació: No està d’acord en abonar cap 

quantitat a la companyia telefònica reclamada, ja 
que no va donar l'autorització per al canvi de pro-
veïdor sinó que va ser el seu germà qui va donar el 
seu consentiment perquè els comercials van donar 
una informació enganyosa per contractar els ser-
veis que oferia l'esmentada companyia. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que la pretensió de la reclamant no ha quedat 
acreditada en no haver justificat les seves atesa la 
seva incompareixença en aquest acte. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 23 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/723) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana a la companyia reclamada 

la restitució de la línia telefònica, el número de 
telèfon i el servei contractat més una compensació 
pel temps que ha estat sense línia, amb els perjudi-
cis que això li ha causat. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que el reclamant no ha acreditat en aquest acte la 
facturació que tenia amb la companyia reclamada i, 
per aquest motiu, no pot acceptar-se l'esmentada 
pretensió. No obstant això, es recorda a l'empresa 
reclamada la necessitat d'informar els clients sobre 
els extrems de la portabilitat indicada, dins dels 
límits de la normativa vigent. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 23 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/868) 

 
* * * 

 
Reclamació: Va demanar el bloqueig del telèfon 

del qual era titular, ja que li van robar el terminal, 
per aquest motiu no vol abonar les trucades efectu-
ades en el període de temps de les 06:50:45 a les 
14:11:08, transcorregut fins que va tenir coneixe-
ment del robatori. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que la reclamant és responsable de la custòdia del 
telèfon mòbil, no podent traslladar a la companyia 
reclamada la responsabilitat del fet que li fos sos-

tret el mateix. No obstant això, s'acorda que l'im-
port degut s'abonarà en 12 mensualitats perquè no 
sigui tan costós per a la reclamant. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 23 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/872) 

 
* * * 

 
Reclamació: Ha tingut problemes amb la con-

nexió a Internet, telèfon fix i la televisió va comen-
çar a no funcionar. Sol·licita que la companyia tele-
fònica reclamada li solucioni el problema tècnic i 
tenir un servei continu sense l'obligació de perma-
nència amb un servei que no li funciona. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que la pretensió del reclamant no ha quedat degu-
dament acreditada. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 23 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/873) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana l’anul·lació de la factura 

de la companyia telefònica reclamada que impug-
nada, ja que hi apareixen trucades a un 905 que no 
ha efectuat. 

Laude: Es desestima la reclamació atès que les 
trucades s’han efectuat des del telèfon de la recla-
mant. No obstant això, es recorda a la companyia 
reclamada que quan un client sol·licita abonar el 
deute d’un import elevat a terminis, ha de facilitar 
aquest tipus d’abonament. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 24 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/878) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana l’anul·lació de la factura 

de la companyia telefònica reclamada que impugna, 
ja que correspon a una baixa anticipada de l’ADSL, 
que no procedeix. 

Laude: Les parts s’avenen en el sentit que la 
companyia reclamada condonarà el pagament de la 
quantitat deguda per la reclamant per no poder 
acreditar el document contractual on s’establia el 
pacte de permanència. 

S’aprova en avinença. 
Barcelona, 24 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/923) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana no haver d’abonar les factu-

res de la companyia reclamada impugnades, ja que hi 
apareixen trucades al 905, que no ha efectuat. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que ha quedat acreditat que la quantitat de 304,21 
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euros és correcta i correspon als serveis contractats 
i al consum, excloses les quantitats corresponents a 
serveis de tarificació addicional, a més, també s’ha 
descomptat la quantitat de 82,93 euros de suspen-
sió de la línia. Quant a la petició de danys i perjudi-
cis, no es pot admetre, ja que està expressament 
exclosa del conveni d’adhesió de la companyia re-
clamada al sistema arbitral. Pel que fa a la inclusió 
del reclamant als arxius de morosos, una vegada 
hagi abonat la quantitat pendent a la companyia 
reclamada, es faran les gestions tendents a la seva 
anulació i es comprovarà si l’esposa del reclamant 
hi està incorporada, en el cas que fos per deutes 
amb la citada companyia, se la donarà també de 
baixa. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 24 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/989) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana l’anul·lació de la factura 

impugnada de la companyia telefònica reclamada, 
de 600 euros, ja que hi apareixen trucades al 905 
que no ha efectuat. 

Laude: Es desestima la reclamació atès que les 
trucades s’efectuaren des del telèfon del reclamant. 
No obstant això, es recomana a la companyia re-
clamada que, si no ho han fet ja, es restringeixi 
l’accés a les línies 905 des del telèfon de l’usuari. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 24 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1160) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana que la facturació de la 

companyia telefònica reclamada s’ajusti al seu con-
sum i a l’import indicat en el pressupost d’ins-
tal·lació, que és de 79,53 euros. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar correctes i conformes amb el contractat els im-
ports cobrats per la instal·lació del telèfon. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 24 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1260) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana que la companyia telefò-

nica reclamada compleixi el contracte amb les con-
dicions que es van establir en el mateix i que li 
restableixin el servei, amb rectificació de les factu-
res emeses. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que per part de l’empresa reclamada no s’ha produ-
ït cap tipus de cobrament indegut, únicament s’ha 
fet una regularització pel canvi de facturació quant 
al temps, és a dir, de mensual a bimestral. No obs-
tant això, el Col·legi Arbitral acorda que, si la re-

clamant en el termini de quinze dies no manifesta 
expressament a la Junta Arbitral si vol la línia tele-
fònica amb la companyia reclamada, es tramitarà 
l’alta sense cap càrrec. En cas que la reclamant no 
efectuï cap tipus de manifestació, s’entendrà que no 
vol optar per aquesta possibilitat. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 24 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1297) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita que la companyia telefò-

nica deixi de reclamar-li l'abonament d'una quanti-
tat que en realitat no deu. 

Laude: S’estima la reclamació d'acord amb la 
carta enviada per la companyia reclamada en la 
qual indiquen que la reclamant estava al corrent de 
pagament. Per tant, no se li exigirà el pagament de 
cap quantitat més. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 26 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/886) 

 
* * * 

 
Reclamació: Li van oferir una promoció de la 

companyia telefònica reclamada únicament per a 
autònoms amb unes determinades condicions, però 
no han respectat les condicions pactades. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar correctes les noves condicions tarifàries, ja que 
es van comunicar al client amb un mes d'antelació. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 26 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1423) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana no haver d'abonar la 

quantitat de 490 euros que li reclama la companyia 
telefònica, ja que està al corrent de tot el que se li 
ha reclamat en el seu moment. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que la 
reclamant ha acreditat que ja ha abonat la quanti-
tat reclamada i, per aquest motiu, la companyia 
reclamada haurà de realitzar les gestions tendents 
a donar de baixa a la reclamant de l'arxiu de moro-
sos. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 26 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1565) 

 

* * * 

 
Reclamació: Demana que la companyia telefò-

nica reclamada li torni l'import corresponent a la 
facturació de dos mesos, ja que en la facturació 
apareixen conceptes que no ha utilitzat. 



3274 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 33 20-12-2009 

 

Laude: S’estima en part la reclamació en el sen-
tit que l'empresa reclamada haurà d'abonar al re-
clamant l'import corresponent a dues factures im-
pugnades, ja que li han estat cobrades una vegada 
sol·licitada la baixa. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 26 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1742) 

 

* * * 

 
Reclamació: Sol·licita la baixa per escrit de la 

companyia telefònica reclamada, per incompliment 
de contracte, i la devolució de 144,98 euros. 

Laude: S’estima la reclamació, i la companyia 
reclamada haurà d'abonar a la reclamant l'import 
de 144,98 euros, en concepte de penalització, ja 
que la baixa es va produir per no tenir servei 
d'ADSL, causa que justifica la seva marxa de la 
companyia. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 26 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1786) 

 
* * * 

 
Reclamació: No ha efectuat les trucades que 

apareixen en la facturació de la companyia recla-
mada, així com tampoc no ha enviat missatges 
SMS, per aquest motiu sol·licita la devolució de 
l'import abonat per les esmentades trucades. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que no existeix cap indici que faci suposar que les 
trucades no s'han efectuat. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 30 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1143) 

 

* * * 

 
Reclamació: Sol·licita no haver d'abonar les tru-

cades a números 905, ja que no les ha efectuat 
amb l’interval de temps que costa reflectit a la fac-
tura i únicament ha realitzat un parell de trucades, 
sent la facturació excessiva en relació amb el con-
sum efectuat. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que la 
reclamant no ha sol·licitat la baixa i ha regularitzat 
totes les factures pendents d'abonar, per aquest 
motiu s'haurà d'anul·lar el càrrec corresponent al 
pacte de no permanència, que ascendeix a 140 
euros. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 30 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1192) 

 
* * * 

 

Reclamació: Sol·licita no haver d'abonar l'im-
port de 238,50 euros, corresponent a les trucades a 
números 905, que no ha efectuat. 

Laude: Es desestima la reclamació en el sentit 
que la reclamant ha reconegut haver efectuat tru-
cades i aquestes, segons les verificacions realitza-
des per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i 
per a la Societat de la Informació, es poden efectu-
ar en el període de temps establert. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 30 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1193) 

 
* * * 

 
Reclamació: No està d'acord en abonar la factu-

ra de la companyia telefònica reclamada, de 382,35 
euros, en concepte de penalització per donar-se de 
baixa, ja que li apliquen uns conceptes a la factura 
que no eren els contractats. 

Laude: S’estima en part la reclamació, i la com-
panyia reclamada haurà de refer la factura en el 
sentit que la quantitat deguda per la reclamant és 
de 150 euros, com a penalització, i no de 382,35 
euros. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 30 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1307) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita indemnització de la com-

panyia telefònica reclamada d'acord amb els termes 
del contracte firmat amb la mateixa. 

Laude: S’estima la reclamació, i la companyia 
reclamada haurà d'indemnitzar el reclamant, d'a-
cord amb les condicions pactades, amb cinc vega-
des la quota mensual d'abonament durant els 42 
dies que va estar sense servei. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 30 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1419) 

 
* * * 

 
Reclamació: Sol·licita de la companyia telefòni-

ca reclamada la devolució de les quotes correspo-
nents als dos mesos durant els quals no ha tingut 
servei telefònic a més del restabliment de la línia. 

Laude: S’estima la reclamació, anul·lant-se les 
factures emeses després de la baixa i de pertànyer 
a una altra companyia. Així mateix, se li abonarà al 
reclamant l'import corresponent a la quota dels dos 
mesos que va estar sense servei, d'acord amb les 
manifestacions realitzades per la companyia recla-
mada al reclamant. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 30 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/1785) 
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Reclamació: Impugna la factura de la compa-
nyia telefònica reclamada, per no estar d'acord amb 
les trucades al 905, ja que no n'ha efectuat tantes 
com figuren reflectides en la citada factura. 

Laude: Es desestima la reclamació, ja que les 
trucades s'han efectuat en la seva totalitat des del 
telèfon del reclamant. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 30 de novembre de 2009 
(Ref. 09/1790) 

 
* * * 

 
 

DIVERSOS 
 
Reclamació: Sol·licita que l’empresa reclamada 

li torni l’import abonat per la base terapèutica que 
va adquirir, ja que el robot de regal que li enviaren 
no era el que havia escollit. 

Laude: S’accepta l’oferta de l’empresa reclama-
da en el sentit que enviarà un empleat al domicili 
del reclamant, i li mostrarà el funcionament del 
robot. A més, l’empresa entregarà al reclamant un 
nou regal, que ell mateix hagi escollit. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 5 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/356) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana la devolució de l’import 

d’una aixeta, ja que es va trencar dins el període de 
garantia. 

Laude: Es desestima la reclamació per conside-
rar que la reparació de l’aixeta no entra en garan-
tia, ja que el seu trencament no és degut a un de-
fecte d’origen sinó a l’ús. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 5 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/591) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana de la companyia assegu-

radora reclamada que es prenguin les mesures 
pertinents per a que no es torni a repetir la defici-
ent atenció quant a l’assistència rebuda del servei 
contractat, ja que el seu pare va necessitar que li 
enviessin una ambulància i van haver de trucar ells 
mateixos al servei d’urgències del 061. 

Laude: S’estima la reclamació en el sentit que 
ha quedat acreditat que hi va haver una manca de 
diligència en l’assistència que va rebre la part re-
clamant, atès el retard de l’ambulància i el segui-
ment del servei, essent expressament reconegut en 
escrit de la pròpia empresa reclamada de data 2 de 
desembre de 2008. El Col·legi Arbitral acorda re-
querir l’esmentada empresa per a que adopti les 
mesures necessàries per a que no es tornin a repe-

tir fets com els que han originat aquesta reclama-
ció. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 5 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/653) 

 
* * * 

 
Reclamació: Demana el canvi de les ulleres, 

tant dels vidres com de la muntura, ja que estan 
ratllats perquè es va donar un cop al sortir de 
l’establiment reclamat al no ser advertida del fet 
que la persiana estava abaixada. 

Laude: S’estima en part la reclamació en el sen-
tit que l’empresa reclamada abonarà a la reclamant 
70 euros, import corresponent a la lent que va ha-
ver de canviar i, a més, es recull l’oferiment fet per 
l’empresa en el sentit d’adscriure el bonus solar de 
la reclamant a qualsevol altre centre de la cadena i 
utilitzar-lo per a qualsevol altre servei dels que 
ofereixi el centre reclamat.  

S’aprova per majoria. 
Barcelona, 16 de novembre de 2009. 
(Ref. 09/668) 

 
* * * 

 
Reclamació: L’empresa reclamada no ha com-

plert la política de l’establiment referent al preu 
mínim garantit. ja que va trobar dos productes més 
barats, demanà la devolució de l’import i s’hi nega-
ren. Sol·licita la devolució de la diferència de preu 
entre els articles, tal i com es promet en la seva 
publicitat. 

Laude: Es desestima la reclamació atès que en 
l’establiment reclamat hi figuren exposades les 
condicions del "preu mínim garantit" en les quals hi 
consten els terminis de devolució i s’exclouen ex-
pressament els preus publicats on-line. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 16 de novembre de 2009 
(Ref. 09/1395) 

 

* * * 

 
Reclamació: Demana la devolució de l’import 

abonat per una venda enganyosa, ja que va com-
prar una raqueta de segona mà a preu de nova i es 
neguen a retornar-li el seu valor. 

Laude: S’estima en part la reclamació, i 
l’empresa reclamada haurà d’abonar al reclamant, 
en el termini màxim de quinze dies des de la notifi-
cació d’aquest laude a les parts, la meitat de 
l’import abonat per la raqueta, ja que no ha justifi-
cat que aquest preu fos el corresponent a la situa-
ció del mercat en el moment de la compra. 

S’aprova per unanimitat. 
Barcelona, 16 de novembre de 2009 
(Ref. 09/1857) 
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Altres anuncis 
 
 
 

Institut Municipal d'Urbanisme 
Exp. 09-OBO-182 

 
 
La Comissió de Govern, en virtut de les facultats 

atribuïdes per l’article 69 de la Carta Municipal, en 
sessió de data 11 de novembre de 2009, adoptà 
l'acord següent: 

"Aprovar definitivament el Projecte bàsic i execu-
tiu d’urbanització de l’espai públic delimitat per 
l’edifici en projecte del carrer Pallars, 418 i els car-
rers Josep Pla i Agricultura, amb un import per a 
coneixement de l’Administració de 960.423,79 €, 
IVA exclòs (1.114.091,60 €, IVA inclòs), d’acord 
amb l’informe de 9 de juliol de 2009 de la Direcció 
de Projectes d’Urbanització i Edificació de BAGUR, 
SA, el qual figura a l’expedient i es dóna per repro-
duït; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i a la Gaseta Municipal; notifi-
car-lo als interessats i donar-ne compte a la Comis-
sió d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge." 

Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el 

termini d’un mes comptat a partir del dia següent al 
de la recepció de la present notificació, o es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de la present notificació. 

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu 
de reposició es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potesta-
tiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop 
transcorregut un mes comptat des del dia següent 
al de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
resolució expressa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de sis 
mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita. 

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri convenient. 

Us ho comunico als efectes oportuns. 
Barcelona, 1 de desembre de 2009. La secretària 

delegada (PD 8/11/99), M. Camino Suárez García. 
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