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COMISSIONS CONSELL MUNICIPAL 

Actes 
 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 

Acta de la sessió de 19 de gener de 2016, aprovada el 16 de febrer de 
2016 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 de gener de 

2016, s’hi reuneix la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la 
presidència de l’Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i 
els Ims. Srs.: Laia Ortíz Castellví, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i 
Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, 
Marilén Barceló Verea, Sonia Sierra Infante, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen 
Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per la tècnica 
jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general 
i que certifica. 

 
També hi són presents els Ims. Srs. Daniel Mòdol i Deltell i Javier Mulleras i 

Vinzia i la Ima. Sra. Francina Vila i Valls. 
 
Igualment hi són presents les Sres. i els Srs.: Marta Carranza Gil-Dolz del 

Castellar, comissionada d’Esports; Berta Sureda Berna, comissionada de Cultura; 
Jordi Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, i Consum; 
Ricard Vinyes i Ribas, comissionat de Memòria Històrica, i Miquel Àngel Essomba 
Gelabert, comissionat d’Educació. 

 
Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Mercedes Vidal Lago i Laura Pérez 

Castaño. 
 
S’obre la sessió a les 9.30 h. 
 

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

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 

resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2015, que adjudica a Everis 

BPO, S.L.U. el contracte de serveis de suport en l’assessorament tècnic i de gestió 
en el procediment de tramitació de subvencions de l’Àrea de Drets Socials, per als 
exercicis 2016-2017, i per un import de 191.357,34 euros. 

 
2. Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que adjudica a QSL, 

Serveis Culturals el contracte per a la gestió del servei de Dedeuauna, per als 
exercicis 2016-2018, i per un import de 185.079,38 euros. 

 
3. Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que adjudica a Airun 

Infraestructures i Exposicions, SL el contracte per a la prestació dels serveis 
d’assessorament tècnic de gestió per a l’elaboració, desenvolupament, seguiment, 
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gestió i implementació del nou Pla LGTBI 2015-2020, per als exercicis 2016-2017, 
i per un import de 125.452,80 euros. 

 
4. Districte de Sant Martí 
Del gerent municipal, de 4 de desembre de 2015, que adjudica a l’Associació 

Sant Martí Esport el contracte per a la gestió i explotació del complex esportiu 
municipal La Pau, per als exercicis 2015-2019, i per un import de 20.000,00 euros. 

 
5. Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que aprova els Plecs de 

clàusules i autoritza la despesa per al contracte de servei relatiu al suport tècnic 
per a l’estudi, diagnosi i tramitació dels recursos de sortida de les persones ateses 
al Centre d’Acollida i Urgències per a la Vellesa (CAUV), per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 190.763,72 euros. 

 
6. Districte de l’Eixample 
Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que adjudica a Ludic 3, SCCL 

el contracte de la gestió i explotació del centre cívic Casa Elizalde, per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 299.511,84 euros. 

 
7. Districte de les Corts 
Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que inicia l’expedient per a la 

contractació del servei de gestió i organització d’activitats i el desenvolupament 
dels programes de l’Ateneu de Fabricació Digital de les Corts, per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 46.601,77 euros. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2015: 

 
8. Adjudicar el contracte núm. 15C00020, que té per objecte la Gestió de 

Serveis públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació CC Cotxeres 
Borrell, casal infantil Cotxeres Borrell i Auditori Calàbria,66 del Districte de 
l’Eixample, per un import de 617.705,07 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb 
la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Transit 
Projectes, S.L. amb NIF B59489351, i d’acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. Disposar la 
despesa del contracte número 15C00017 per un import de 617.705,07 € amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix 
document, en concepte de subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, i 
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. Notificar la present resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant. Fixar en 30.885,25 € l’import de la garantia definitiva i retenir-lo del 
preu del contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta 
modalitat la constitució de la garantia. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències 
Departament Recursos Interns. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
9. Iniciar l’expedient per a la contractació de la gestió de la Xarxa d’equipaments 

municipals en el lleure, any 2016, amb núm. de contracte 15003570, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 
total de licitació de 501.860,00 euros, IVA inclòs. Aprovar les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, annex i 
el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte, i convocar la licitació 
per a la seva adjudicació. Autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: pressupost net 456.236,36 euros; tipus impositiu del 10 
% d’IVA, i import de l’IVA de 45.623,64 euros; condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l’execució 
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d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. Donar-ne 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2015 

 
10. Adjudicar el contracte núm. 15C00024, que té per objecte la Gestió ó i 

explotació centre cívic i casal infantil Sagrada Família del Districte de l’Eixample, 
per un import de 750.200,20 euros, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l’expedient a Serveis a les Persones Encís, SCCL, amb 
NIF F60137411, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. Disposar la despesa del 
contracte número 15C00024 per un import de 750.200,20 € amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document, en 
concepte de subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, i subordinada al 
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
Notificar la present resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant. 
Fixar en 37.510,01 euros l’import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del 
contracte atesa la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat la 
constitució de la garantia. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim 
de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències Departament Recursos 
Interns. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
b) Mesures de govern 
 
A la Comissió:  
 
1. Programa de promoció de l’Atletisme a Barcelona. 
 
La Sra. Ortiz diu que la presentarà la comissionada, per tant li dona la paraula a 

la Sra. Carranza. 
 
La Sra. Carranza indica que, a Barcelona, se celebren esdeveniments populars 

vinculats a l’atletisme des de fa segles i mostra la seva satisfacció pel fet que, 
segons les dades actuals, hi ha unes cinquanta curses cada any, amb més de 
300.000 participants, 11 circuits fixes, 5 pistes d’atletisme –de les quals quatre 
són municipals–, 5 clubs d’atletisme amb un total de 1.620 federats i més de 
2.000 escolars participant als jocs escolars en la modalitat d’atletisme. 

Assenyala que la Federació Catalana d’Atletisme celebra el seu centenari 
enguany i manifesta la voluntat d’emmarcar la mesura en la celebració d’aquests 
cent anys. 

Explica que l’objectiu de la mesura és millorar i sistematitzar l’actual compromís 
de la ciutat amb l’atletisme i que, per fer-ho, el programa presenta quatre punts: 

Millorar les condicions de pràctica de l’atletisme organitzat als clubs de la ciutat. 
Garantir unes condicions adequades en les instal·lacions esportives atlètiques de 

Barcelona. 
Potenciar la promoció de l’atletisme en la població en edat escolar. 
Continuar oferint opcions de pràctica d’atletisme per a tota la població 

mitjançant les curses populars que es fan els caps de setmana. 
Matisa que, respecte al primer i al segon punt, el govern fa una proposta de 

preus nous per a les quotes d’utilització anual de les pistes d’atletisme, de manera 
que els passis per a atletes fins a 17 anys valdran 30,21 euros, amb IVA inclòs; i 
els passis per a persones entre 18 i 64 anys valdran 171. Especifica que ambdues 
quotes suposen una disminució del preu anterior, del 75% en el primer cas i del 
25% en el segon. 

Afegeix que la mesura també planteja inversions i recorda que, en el curs 2015-
2016, s’ha fet una gran renovació a l’Estadi Serrahima, i també als paviments 
esportius de les pistes d’atletisme de Can Dragó i el Complex Esportiu Mar Bella 
que, en total, han suposat una despesa de 1.658.000 euros. 
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Anuncia que l’Ajuntament ha creat els premis «Córrer per compromís» amb la 
voluntat de promocionar l’atletisme i, també, d’abocar els recursos que genera a 
projectes de promoció social i solidaris a la ciutat. 

En darrer lloc, fa saber que durant els quatre anys d’implantació de la mesura 
l’Ajuntament vol destinar 3.300.000 euros a la promoció de l’atletisme de base a la 
ciutat. 

 
La Sra. Fandos inicia la seva intervenció demanant al govern que aporti més 

mesures a la Comissió i retreu que encara no hagi aportat informes sobre els 
diferents temes que s’hi tracten. 

Agraeix la presentació de la mesura i fa saber que el seu grup donarà suport per 
atorgar la Medalla d’Or de la ciutat a la Federació Catalana d’Atletisme, respecte a 
la qual se suma a celebrar el seu centenari. 

També agraeix que en el text de la mesura es reflecteixi la feina feta els darrers 
quatre anys i apunta que s’han passat de 1.100 fitxes federatives a la temporada 
2010-2011 a 1.623 en el darrer curs. També fa esment de les millores paleses en 
l’enquesta d’hàbits esportius, en la promoció de l’esport en edat escolar i també en 
les instal·lacions esportives. 

Valora positivament que el govern continuï la tasca de millorar el suport a 
l’esport i l’atletisme i constata que hi ha hagut un augment de l’atletisme popular, 
ja que l’any anterior les curses populars van registrar el màxim nombre de 
participants. 

Fa saber que el govern tindrà el suport del seu grup en tot allò que sigui donar 
suport a l’esport. 

 
La Sra. Barceló agraeix la presentació de la mesura i la professionalitat de 

l’equip tècnic d’esports de l’Ajuntament. Apunta que, com ha dit en altres ocasions, 
l’esport comporta beneficis físics, psicològics i socials i, a més, pot esdevenir una 
eina de prevenció de les conductes de risc. Valora positivament que el govern 
potenciï l’esport però demana que mostri, en algun moment, quin és el model 
d’esport per a la ciutat. 

Reconeix que Barcelona és un exemple de ciutat esportiva i expressa el seu 
suport envers les millores d’equipaments que planteja la mesura, especialment 
dels districtes de Nou Barris, Ciutat Vella i Sants, així com en el foment de 
l’atletisme i altres esports en la població en edat escolar, ja que segons el 
baròmetre de la infància del 2014, el 3,9% dels menors de 16 anys a la ciutat no 
poden adquirir equipaments d’oci i l’11% no poden accedir a activitats 
extraescolars. 

Ara bé, afegeix que el pressupost de la mesura hauria d’incloure una partida per 
realitzar una campanya de sensibilització de la bona pràctica esportiva. 

Finalment, pregunta el motiu pel qual s’ha augmentat de 23.790 euros a 75.000 
euros la partida destinada a adquisició de material esportiu específic d’atletisme. 

 
El Sr. Puigcorbé se suma als elogis exposats envers la Federació Catalana 

d’Atletisme i recorda que va ser la primera federació reconeguda pel Comitè 
Olímpic Internacional, independentment del Comitè Olímpic Espanyol. 

Indica que, tal com mostren les dades exposades en la mesura, la pràctica de 
l’atletisme va en augment a la ciutat, i considera que és una proposta molt 
encertada, sobretot pel que fa a la promoció de l’esport en la població en edat 
escolar. Valora molt positivament que es promogui l’esport en horari lectiu i, 
també, en horari no lectiu, mitjançant el Pla de l’esport de l’horari escolar. 

Així mateix, també valora positivament la inclusió de modalitats com el biatló o 
el triatló en el pla «L’escola fa esport a la ciutat», i la promoció i col·laboració del 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) quant a la pràctica d’esports 
minoritaris, punt sobre el qual afegeix que cal assegurar-ne la continuïtat un cop 
superada l’edat escolar. Considera encertats els tastets d’esports minoritaris al 
CEEB però opina que cal potenciar-ne els vincles amb els clubs de la ciutat. També 
considera positives les millores en instal·lacions i recorda que la remodelació de les 
pistes de Can Dragó es va incloure en el Pla econòmic financer a proposta del seu 
grup. 
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Ara bé, expressa el seu neguit respecte a la remodelació dels paviments 
esportius de la Mar Bella i Can Dragó i sobre com poden afectar l’ús de les 
instal·lacions per la pràctica de rugbi i futbol americà, esports respecte als quals 
pregunta al govern si preveu fer-ne un camp perquè no hi ha indrets per practicar-
los a Barcelona. 

En darrer lloc, fa referència a les curses d’atletisme i manifesta la necessitat 
d’analitzar-ne el nombre i els costos per no morir èxit, ja que, pel que sembla, hi 
ha hagut una davallada en el nombre d’inscripcions respecte a l’any anterior. Opina 
que potser cal una remodelació i un replantejament de les mateixes. 

 
El Sr. Mòdol felicita a la comissionada d’Esports per la seva feina i la seva 

proposta, però opina que la Comissió també hauria de comptar amb propostes del 
tinent d’alcalde, al qual li retreu la seva absència. 

Mostra el seu suport a la mesura perquè opina que significa un canvi respecte a 
la política dels darrers quatre anys, ja que adapta les demandes de la gent que 
practica l’atletisme i ajusta el pressupost a la demanda. 

Ara bé, pregunta si el pressupost surt de l’Ajuntament o de les entitats. 
 
La Sra. Esteller se suma als agraïments per la presentació de la mesura, i 

manifesta que comparteix els diferents eixos en els quals es desplega, 
especialment pel que fa a la promoció de l’esport en població en edat escolar i en 
horari no lectiu. Creu que és necessari millorar les condicions en les quals es 
practica l’atletisme, tant dels clubs com a l’aire lliure, i valora positivament que 
s’hagin rebaixat els passis anuals d’accés a l’atletisme. 

Fa saber que Espanya, i concretament Barcelona, és un referent europeu en la 
pràctica de l’atletisme i opina que cal promoure l’esport, també, en l’àmbit 
universitari, entre les dones. 

Dóna el seu suport a la tasca realitzada per la Federació Catalana d’Atletisme i 
mostra el seu acord en concedir-li la Medalla d’Or de la ciutat. Pregunta si té 
previst presentar-se a algun campionat d’atletisme internacional. 

 
La Sra. Rovira valora positivament la mesura però assenyala que li hagués 

agradat conèixer el model d’esport que té el govern de la ciutat. També indica que 
hi ha algunes mancances, una de les quals és la relacionada amb el fet de destacar 
l’aspecte psicosocial de l’esport. Opina que l’esport, i l’atletisme, són bons 
instruments per treballar una sèrie de valors i també la salut mental o la 
coeducació, i considera que aquesta transversalitat no queda reflectida en el text 
presentat. Expressa la seva preocupació sobre el fet que en una taula de 
feminització de la pobresa força dones hagin preguntat per la manera de poder 
accedir a l’esport i l’espai on poder deixar els seus fills per practicar-lo. Es 
pregunta per la manera de fer que l’accés a les instal·lacions sigui real per a 
tothom i constata que, a hores d’ara, encara no és gratuït per la gran majoria de 
persones que, o bé estan a l’atur, o bé estan en risc d’exclusió social. 

Assenyala que entre el 2006 i el 2013 ha disminuït el nombre de persones que 
es dediquen a activitats esportives i considera necessari ampliar la mesura per 
promocionar no sols l’atletisme, sinó diferents esports, sobretot aquells que són 
comunitaris i que són jocs d’equip. Així mateix, manifesta que troba a faltar, en la 
mesura, una anàlisi més acurada, problema que relaciona amb l’Ordenança de 
civisme que, al seu parer, encara permet la privatització de l’espai públic. 

 
La Sra. Ortiz remet els assistents a les actes dels plenaris perquè comprovin que 

la Comissió ha aportat més mesures que mai i ha tractat molts temes que fins 
aleshores no s’havien parlat, com per exemple el sensellarisme. 

 
La Sra. Carranza respon que el govern té un programa en el qual es tenen en 

compte totes les modalitats esportives i, també, la vessant social i de cohesió que 
desenvolupa l’esport. Indica que el model esportiu de la ciutat s’explicarà més 
endavant, però fa saber que ja l’ha presentat a la premsa i a diferents col·lectius. 
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La Sra. Barceló manifesta que donarà el suport per concedir la Medalla d’Or a la 
Federació Catalana d’Atletisme i expressa el desig de conèixer el model de ciutat 
sobre l’esport, del qual expressa l’esperança perquè s’enfoqui en la prevenció de 
conductes de risc. 

 
El Sr. Mòdol comenta que més endavant en la Comissió ja es parlarà de la font 

del pressupost. 
 
Es dóna per tractada. 
 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 

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

V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
2. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal per tal que destini durant el mandat un import mínim de cinc milions 
d’euros (5.000.000,00 euros), que faci possible la continuïtat i ampliació del 
programa d’ajuts per rehabilitació de teatres d’entitats privades sense ànim de 
lucre. 

 
El Sr. Ciurana inicia la seva intervenció aclarint que tots els grups han acceptat 

l’esmena presentada a la proposició, que comporta substituir el mínim de 5 milions 
d’euros per un mínim de 4 milions d’euros. 

Explica que l’objectiu de la proposició és donar continuïtat a un programa iniciat 
el mandat anterior que volia ajudar a les entitats a resoldre temes que feien que 
els seus espais escènics no complissin la normativa o no s’adaptessin a qüestions 
d’accessibilitat, seguretat, incendis o altres requeriments tècnics. Informa que 
algunes de les beneficiades són els Lluïsos de Gràcia, els Lluïsos d’Horta, el Foment 
Hortenc, el Cercle Catòlic de Gràcia, entre altres, i opina que és un programa molt 
útil. 

Informa que la mesura vol que el mandat destini un import mínim de 4 milions 
d’euros per al programa i que s’ampliï amb un programa d’ajuts de rehabilitació de 
teatres per entitats privades sense ànim de lucre, amb la intenció de consolidar en 
el territori uns equipaments que estiguin en condicions. 

 
La Sra. Barceló expressa l’acord del seu grup a millorar equipaments culturals, 

tant públics com privats, però sempre i quan les millores reverteixin en els 
barcelonins amb algun tipus de retorn social, especialment per a aquells ciutadans 
amb menys recursos. 

Opina que Barcelona és un referent cultural i creu que tots els espais culturals 
han de ser accessibles i complir amb les condicions de seguretat i comoditat 
pertinents. Demana al govern la garantia que els ajuts no es desviïn per focus 
ideològics com ha passat en altres equipaments de la ciutat. Mostra el suport del 
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seu grup i demana neutralitat ideològica en tots els àmbits, tant municipals com de 
districte. 

 
El Sr. Puigcorbé manifesta que, pel seu grup, la cultura és la quarta pota de 

l’estat del benestar, i dóna suport a totes les iniciatives que s’encaminin a garantir-
ne la continuïtat, millora o suport institucional, tant d’ens públics com privats. A 
més, diu que el seu suport és evident, ja que s’ha dedicat a les arts escèniques 
durant quaranta anys. 

Agraeix la demanda del Grup de CiU però demana al Sr. Ciurana que expliciti si 
s’haurien de mantenir els mateixos requisits per optar a les subvencions o si 
s’haurien d’ampliar amb altres criteris. 

En darrer lloc, demana al govern que tingui en compte sales com el Teatre 
Lliure, que no es poden acollir a aquest tipus d’ajut ni tampoc a cap ajut del 
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipaments de Teatres de Barcelona perquè 
són una fundació privada però que, tot i això, també necessiten inversions. 

 
El Sr. Mòdol manifesta el suport del seu grup a la proposició i reconeix la tasca 

desenvolupada pel govern anterior en aquest sentit. Comenta que, moltes 
vegades, aquestes sales són l’únic espai on es representen els grups amateurs, i 
en destaca l’arrelament al territori i el seu paper com a escoles de creació i 
formació. 

Ara bé, expressa la seva preocupació per la situació a la qual han arribat els 
Lluïsos de Gràcia, que han rebut l’ajut i, actualment, no saben com resoldre el 
problema econòmic amb el qual s’han trobat. Opina que l’Ajuntament hauria de fer 
un acompanyament a les entitats per seguir les inversions. 

Aprofita per comentar que també hi ha altres motors culturals, com els cinemes, 
als quals s’hauria d’ajudar des de l’Administració per fer una política cultural més 
completa. 

 
La Sra. Esteller expressa el suport del seu grup a la proposició i valora 

positivament l’activitat que generen els teatres i entitats de la ciutat, per la qual 
cosa creu necessari que tingui les instal·lacions i els equipaments en condicions. 

Recorda que aquesta línia d’ajuts es va obrir l’any 2012 i assenyala que moltes 
entitats se n’han pogut beneficiar. 

Respecte als 4 milions que es proposen, manifesta que espera que siguin els 
necessaris i opina que el govern hauria de fer un inventari de totes les necessitats 
dels teatres i sales de Barcelona. 

 
La Sra. Rovira manifesta el suport a la proposició i també el suport a les entitats 

sense ànim de lucre. Ara bé, retreu al govern que encara no hagi presentat un 
model cultural de ciutat i que no s’hagi presentat a la Comissió el Sr. Ascens, cosa 
per la qual mostra la seva inquietud. 

Opina que hi ha moltes incògnites sobre els 4 milions d’euros i que s’haurien de 
tenir en compte en un pla general de ciutat, per la qual cosa expressa l’abstenció 
del seu grup. 

 
La Sra. Ortiz indica que es preveu realitzar una comissió extraordinària per 

parlar monogràficament de cultura i per tractar el model cultural de ciutat. Dóna la 
paraula a la comissionada de Cultura, la Sra. Sureda. 

 
La Sra. Sureda confirma que està prevista una comissió extraordinària per parlar 

de cultura i indica que el model de ciutat preveu tenir en compte la cultura de 
proximitat i el suport a les entitats sense ànim de lucre que acullen propostes 
culturals. 

Agraeix la proposició i fa saber que el govern va acceptar la quantitat de 4 
milions d’euros perquè està fent la recollida de necessitats de les sales i va trobar 
que 5 milions d’euros era una quantia una mica arriscat. Reconeix la tasca feta del 
darrer mandat en els ateneus i, respecte al cas dels Lluïsos de Gràcia, assenyala 
que l’Ajuntament els està acompanyant per sortir de la situació. 
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Apunta que el govern també treballa amb altres equipaments com cinemes, 
llibreries i galeries per ajudar-les i promoure la seva activitat i, respecte a la 
qüestió sobre el Teatre Lliure, fa saber que el govern està treballant perquè tingui 
recursos i pugui fer millores, tot i que no sigui mitjançant aquest programa. 

En darrer lloc, mostra el seu acord a treballar per detectar necessitats i posar 
recursos pels ateneus i les entitats sense ànim de lucre. 

 
El Sr. Ciurana agraeix el vot favorable dels grups que l’han emès i respon que, 

respecte als criteris per adjudicar les subvencions, un cop s’hagin resolt les 
necessitats de les caixes escèniques, es podrà ampliar a altres instal·lacions 
culturals. Pel que fa a la qüestió del Teatre Lliure, opina que les administracions i, 
en aquest cas, concretament l’Ajuntament, que n’és el propietari de l’edifici, és 
l’actor que ha de fer les inversions. 

 
El Sr. Puigcorbé explica que el Centre Catòlic i Moral del Poblenou es troba en 

una situació en la qual ha d’enderrocar una escala perquè no compleix la 
normativa que exigeixen els bombers, que troba absurda, i afegeix que potser 
caldria considerar el crèdit 0 que fa la Diputació perquè les entitats puguin tenir un 
finançament especial. 

 
El Sr. Mòdol demana que es fixi una data per a la comissió extraordinària 

esmentada. 
 
La Sra. Rovira demana que es convoqui la comissió extraordinària per parlar de 

cultura i diu que, tot i la previsió de la mateixa, no excusa que no s’hagi fet abans 
ni l’absència del Sr. Ascens. 

 
La Sra. Sureda comunica que, en breu, farà la proposta de la comissió 

extraordinària perquè el govern està tant o més interessat que els altres grups a 
celebrar-la. 

 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció 
de la CUP. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal 

per tal que destini durant el mandat un import mínim de quatre milions d’euros 
(4.000.000,00 euros), que faci possible la continuïtat i ampliació del programa 
d’ajuts per rehabilitació de teatres d’entitats privades sense ànim de lucre. 

 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
3. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Crear la figura dels 

agents tutors de la Guàrdia Urbana de Barcelona, desenvolupant la seva activitat 
amb total dedicació i exclusivitat a la protecció de la infància. Aquesta activitat ja 
la realitzen junt amb altres de la seva competència. Reforçar la formació dels 
agents tutors estructurant un pla formatiu segons perfil professional i 
competències definides. 2) Crear un programa educatiu de prevenció de 
l’assajament escolar «Educar en la Convivència», que es promogui als diferents 
centres educatius municipals de la nostra ciutat. 

 
La Sra. Barceló agraeix les esmenes que ha presentat el govern i les converses 

que ha mantingut amb la resta de grups, i constata que l’assetjament escolar és 
un problema que tots volen resoldre. 

Creu que les escoles haurien de ser un espai on els nens se sentissin segurs, 
però explica que, pels que pateixen assetjament, és un espai de violència on 
pateixen per diferents raons tant en l’àmbit físic com psíquic. 
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Informa que un estudi de l’Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo 
Directivo ha conclòs que el 23,2% dels nens espanyols pateixen assetjament, i un 
53,7% de les víctimes presenten símptomes posttraumàtics, com ara malsons, 
ansietat o insomni. Afegeix que un 54,8% pateix depressió i que el 53% té una 
imatge negativa de si mateix. 

Recorda que el maltractament pot acabar en una situació de tragèdia, com per 
exemple la de l’Alan, pel qual manifesta tot el seu suport a la família i als amics, i 
fa saber que per tot plegat la portaveu del seu grup, la Sra. Sierra, presentarà una 
moció a la Diputació per crear suport educatiu contra la transfòbia i l’assetjament 
escolar per gènere. També considera que cal fer front al cyberbullying. 

Apunta que els efectes de l’assetjament també es fan presents en els 
assetjadors i fa saber que el 60% de nens que assetgen comet un delicte abans 
dels 24 anys d’edat. Per això, proposa diferents punts: 

Reforçar els programes de prevenció i intervenció contra l’assetjament escolar 
duts a terme per diferents agents socials, com els psicòlegs, els mediadors, els 
educadors, els treballadors socials o els agents de la Guàrdia Urbana. Informa que 
els monitors del Servei d’Educació per la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana 
reben formació sobre l’ús adequat de les xarxes socials, la violència de gènere i 
l’assetjament escolar. 

Impulsar un programa educatiu contra l’assetjament a l’escola que es digui 
«Educar en la convivència», que es promogui en els diferents centres de la ciutat. 
Informa que hi ha altres programes i bones pràctiques, com ara el mètode Kiva, 
creat a la Universitat de Turku i que ha tingut èxit en diferents països, en el qual 
es posa l’accent en els companys i no en la víctima ni en l’assetjador. 

 
El Sr. Ardanuy presenta dues esmenes per complementar la proposició. La 

primera vol posar de manifest que la proposició s’emmarca en el pla desenvolupat 
en el mandat anterior al voltant del programa «Xarxa d’escoles i instituts per la 
igualtat i la no discriminació», i la segona fa referència a la possibilitat que 
s’inclogui, en la mesura, l’avaluació del programa i del seu desenvolupament. 

 
La Sra. Benedí informa que perquè les esmenes prosperin han de ser acceptades 

per tots els grups. 
 
El Sr. Ardanuy manifesta el suport a la proposició però demana el suport dels 

grups per les esmenes que presenta. Agraeix al Grup de C’s que hagi portat aquest 
assumpte a la Comissió i constata que, actualment, és un debat social vinculat a la 
millora de l’educació. Opina que aquesta qüestió planteja un debat de fons sobre la 
preparació de les direccions, els docents, les famílies i els alumnes per tal de 
gestionar aquestes situacions. 

 
El Sr. Puigcorbé expressa el seu suport a la creació d’un programa educatiu de 

prevenció de l’assetjament escolar i a la presa de mesures més enllà dels projectes 
de convivència i les jornades d’alumnat mediador que ja existeixen. Opina que cal 
potenciar les mesures des de totes les administracions, però rebutja que el cos de 
la Guàrdia Urbana sigui un agent social més a les escoles. Creu que la seva 
presència només desplaçaria el problema fora dels recintes educatius, i pensa que 
la manera d’actuar contra l’origen del problema és treballar la conscienciació i 
oferir eines a la comunitat per a l’eradicació de l’assetjament. Agraeix que es parli, 
de manera genèrica, d’agents socials. 

Comunica que el seu model d’escola no inclou el fet que hi hagi cossos de 
seguretat als centres i que, en canvi, es fixa amb experiències com el Kiva, de 
Finlàndia, programa que ha tingut molt d’èxit i en el qual s’intenten canviar les 
normes que regeixen els grups centrant-se en els testimonis –i no tant en la 
víctima ni l’assetjador– amb l’objectiu que empatitzin amb la víctima. 

Creu que anar a l’arrel del problema passa per crear una acció educativa que 
potenciï la igualtat d’oportunitats i la supressió de qualsevol discriminació, i que 
això significa assolir el compromís de treballar per la conscienciació i la prevenció 
en els centres educatius i a tota la comunitat educativa oferint-los les eines i la 
formació necessària per fer-ho. Per això, valora positivament les mesures 
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endegades des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) per treballar 
el ciberassetjament i l’educació digital de nens, joves, mestres i famílies. 

Afegeix que, a part de la prevenció i detecció, cal un suport continuat que 
permeti tenir clars els protocols d’actuació davant d’aquests casos. 

 
La Sra. Andrés opina que Barcelona ha de poder i saber donar resposta a 

l’assetjament escolar i comparteix la transacció que han presentat els grups sobre 
la circumscripció de la Guàrdia Urbana perquè creu que l’assetjament s’ha de 
tractar des d’una visió transversal, ja que hi intervenen diferents agents, com ara 
el centre educatiu, la família, l’entorn, els serveis de salut o els psicopedagogs, i 
multifactorial, ja que l’assetjament pot ser físic, verbal o d’exclusió. 

Pensa que la millor manera de prevenir l’assetjament és tenir un sistema 
educatiu basat en la igualtat, el respecte i el reconeixement a la diversitat, per la 
qual cosa creu que cal suprimir els valors de competència i segregació que són 
vigents a l’actualitat. 

Apunta que també és important recollir la feina que s’ha fet des dels equips 
d’atenció a la infància en temes de maltractament i els protocols elaborats al 
respecte, i opina que cal treballar en aquesta línia perquè tots plegats 
aconsegueixin modificar el sistema educatiu i fer un gran pacte perquè tots els 
centres parteixin de la igualtat i el respecte a la diversitat. 

 
La Sra. Esteller lamenta que el Grup de C’s hagi rebutjat la proposta de l’agent-

tutor, que el seu grup fa des del 2008, perquè creu que la Guàrdia Urbana és un 
agent preventiu i, allà on té presència, fa una gran tasca, en coordinació amb els 
centres escolars, de garantia de la seguretat dels alumnes. Comenta que, a les 
ciutats on existeixen els programes de col·laboració entre policia i escoles, els 
resultats són molt positius. 

Ara bé, opina que l’assetjament és un tema important i agraeix una proposició al 
respecte. Creu que cal actuar de manera integral amb els alumnes, els centres, els 
professors i les famílies tant per prevenir com per reaccionar, i per això demana la 
màxima determinació. Fa saber que accepta la proposta presentada pel Grup de 
CiU per tal que s’ampliï el programa però creu que cal, sobretot, potenciar 
l’educació en valors i tractar, també, el ciberbullying, a través del qual 
l’assetjament traspassa l’àmbit dels recintes educatius i entra en la vida privada 
dels alumnes. 

Mostra el seu suport a la proposta perquè creu que enforteix els programes que 
s’estan desenvolupant, però lamenta que només s’actuï en l’àmbit de la 
convivència i l’assetjament, i no en la prevenció de les conductes de risc. 

 
La Sra. Rovira agraeix la transacció perquè diu que estava taxativament en 

contra del fet que es reforcés el dispositiu de la Guàrdia Urbana en els centres com 
a element repressiu. Recorda que Catalunya disposa d’una llei en contra de la 
LGTBI-fòbia i aprofita per demanar a l’Ajuntament que desplegui els dispositius 
necessaris perquè s’hi pugui donar compliment. A més, apunta que diversos 
informes han destacat l’augment tant de l’homofòbia com de la transfòbia en els 
centres escolars i subratlla que, en alguns casos, els alumnes han mort per suïcidi, 
per la qual cosa creu que tractar la qüestió ha de ser una prioritat de l’Ajuntament. 

Així mateix, mostra la seva preocupació pel fet que, parlant amb diferents 
agents i associacions que treballen en aquest àmbit, hagin sabut que estan 
desbordats, i creu que és important que l’Ajuntament destini un pressupost i uns 
recursos en aquest sentit amb l’objectiu que tant els centres, les associacions com 
els professors no treballin només per voluntarisme sinó que es garanteixi, 
conjuntament amb la Generalitat, que es tracta de serveis assegurats. 

En darrer lloc, opina que l’increment de les violències masclistes en joves és 
conseqüència, en part, de les retallades en prevenció que hi ha hagut en els 
centres escolars, per la qual cosa creu que aquest tema també ha de ser una 
prioritat del govern. 
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La Sra. Ortiz li dona la paraula al comissionat, Sr. Essomba 
 
El Sr. Essomba fa saber que el govern comparteix el sentiment expressat sobre 

la importància de l’assetjament escolar i la necessitat de tractar-lo amb un 
enfocament ampli que tingui a veure amb la convivència a les escoles i a la 
societat. Constata que lluitar contra l’assetjament és una prioritat del govern en 
totes les seves causes, ja sigui per motius d’orientació sexual, de violència de 
gènere, de capacitat intel·lectual, d’origen cultural, o també a través de xarxes 
socials o mitjançant la violència simbòlica. 

Informa que, des del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i en acompliment 
del capítol 5 de la Llei d’educació de Catalunya, s’estan desenvolupant programes 
en els centres que es complementen amb l’acció municipal. Concretament, apunta 
que el desembre anterior, el govern es va reunir amb el comissionat d’Educació i 
Universitats i Regidora de Cicle de Vida per avaluar el projecte pilot desenvolupat 
en el mandat anterior en deu centres d’educació primària i secundària, per donar 
compliment a la Mesura aprovada el juliol del 2014 sobre la implementació d’un 
programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la 
discriminació per raons de diversitat, anomenat «Xarxa d’escoles i instituts per la 
igualtat i la no discriminació». Posa a disposició dels grups l’informe d’avaluació del 
programa i fa saber que es va concloure que l’estratègia de continuïtat passa per 
treballar des d’una perspectiva integral, en el marc del Consell de Coordinació 
Pedagògica de l’IMEB i en el marc del projecte educatiu de ciutat, del qual fa saber 
que aviat es presentarà a la Comissió com a mesura de govern. 

Afegeix que l’IMEB ofereix a les AMPA un programa de suport educatiu a les 
famílies i que, concretament durant el curs 2015-2016, ha ofert una xerrada 
titulada «El bullying: una responsabilitat de tothom» com a taller de prevenció, 
que l’han sol·licitada 28 centres. 

 
La Sra. Barceló agraeix les esmenes presentades i mostra la seva satisfacció pel 

fet que tots els grups estiguin units contra l’assetjament escolar. 
Afegeix que la Guàrdia Urbana és un gran agent social, ja que fa xerrades a les 

escoles en contra del ciberassetjament i l’educació vial, i diu que amb ella, amplia 
el cercle d’agents socials. 

 
La Sra. Rovira manifesta l’abstenció del seu grup perquè no està d’acord amb 

l’explicació que ofereix el Grup de C’s sobre els agents socials. 
 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ardanuy expressa el vot 

favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció 
de la CUP. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Crear la figura dels 

agents tutors de la Guàrdia Urbana de Barcelona, desenvolupant la seva activitat 
amb total dedicació i exclusivitat a la protecció de la infància. Aquesta activitat ja 
la realitzen junt amb altres de la seva competència. Reforçar la formació dels 
agents tutors estructurant un pla formatiu segons perfil professional i 
competències definides. 2) Crear un programa educatiu de prevenció de 
l’assajament escolar «Educar en la Convivència», que es promogui als diferents 
centres educatius municipals de la nostra ciutat integrat en el Pla Xarxa d’Escoles i 
Instituts per a la Igualtat i la no Discriminació. - Reforçar els programes de 
prevenció i intervenció contra l’assajament escolar realitzats pels diferents Agents 
Socials de la ciutat de Barcelona. - Avaluar el programa ja existent sobre 
«Educació en la Convivència» i complementar-lo amb les millores adequades per 
tal d’aplicar-lo posteriorment als diferents centres educatius de la Ciutat. 3) Que es 
presenti per part del govern municipal, les conclusions del pla pilot «Xarxa 
d’Escoles i Instituts per a la Igualtat i la no Discriminació». 
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Del Grup Municipal ERC: 
 
4. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal a: 1. Continuar i consolidar el Centre Cultural del Born en la línia iniciada 
com espai que conserva un patrimoni arqueològic visitable, amb la regulació de les 
visites que impedeixi el seu deteriorament i un conjunt arquitectònic, el mercat, 
únic a Barcelona. 2. Mantenir en allò fonamental de l’exposició permanent, 
vinculada a les troballes fetes al mateix jaciment, i enriquida, si s’escau, amb 
peces originàries d’espais museístics semblants, nacionals o estrangers. 3. 
Programar exposicions temporals d’interès que posin l’accent, especialment, en el 
desenvolupament de la ciutat de Barcelona en tots els seus aspectes. 4. Conservar 
l’actual i exitosa línia museística així com el seu nom i que qualsevol canvi 
significatiu dels mateixos sigui aprovat pel plenari municipal. 

 
El Sr. Puigcorbé explica que, quinze anys enrere, quan es van començar les 

obres per construir la biblioteca provincial de Barcelona, es van posar al descobert 
les runes arqueològiques de la Barcelona medieval i moderna que, actualment, 
constitueixen el Born Centre Cultural. Especifica que es tracta de 8.000 metres 
quadrats i que reuneixen el 5% de les cases que es van enderrocar per aixecar la 
Ciutadella, construcció que va ser un dels efectes de la derrota catalana de 1714. 
Apunta que les runes aporten claus fonamentals per interpretar l’època coneguda 
com a «decadència» pels historiadors romàntics, ja que demostren que Barcelona 
va gaudir d’una important puixança comercial, econòmica i cultural, interrompuda 
en els períodes en els quals va estar en guerra contra la Corona espanyola. 

Per tot plegat, considera que és un indret òptim de valor per a la ciutat i per al 
país, i recorda que gràcies al seu grup, es va descartar la possibilitat de construir-
hi la biblioteca provincial, que es va traslladar a uns solars al costat de l’Estació de 
França. Destaca que, comissionat per Albert Espuche, en les runes trobades es va 
concretar el model de l’actual Born Centre Cultural com a lloc de memòria 
històrica, recerca i coneixement, i com a espai de reflexió, creació i difusió 
contemporània, i apunta que el 2015, va registrar 1,5 milions de visitants, segons 
dades provisionals de l’Ajuntament, alhora que és el centre expositiu més visitat de 
la ciutat. 

Tot i això, es queixa del fet que alguns grups municipals hagin intentat, 
darrerament, menystenir el valor del centre cultural i opina que és necessari 
continuar consolidant l’equipament en la línia iniciada. Per això, diu que, sense 
voler se intervencionista ni concretar la feina dels tècnics ni del comissionat de 
memòria història, l’actual exposició temporal s’ha de renovar i cal definir una línia 
museogràfica en la qual l’exposició permanent quedi potenciada. 

En aquest sentit, presenta unes quantes reflexions sobre el Centre Cultural: 
Ha de ser l’àgora, és a dir, una prolongació de la plaça i un espai viu de debat, 

reflexió històrica, i un espai on s’han de produir esdeveniments lúdics i culturals, i 
on hi treballin estudiosos i creadors de camps com ara el cinema, el teatre, la 
música, la dansa, la literatura o el joc, sempre sent un estímul per a la reflexió, la 
creació i la difusió. 

Ha de ser un projecte participatiu on els ciutadans de la ciutat i del país puguin 
aportar idees. 

Respecte a la gestió i els projectes patrimonials, ha de tenir una línia de treball 
plurianual independentment dels mandats electorals, per la qual cosa recomana 
que el Born es doti d’una planificació estratègica quinquennal i d’uns programes 
d’actuació que comptin amb la direcció i un equip del centre. Respecte al darrer 
punt, expressa la necessitat de convocar la plaça de director, vacant des de fa sis 
mesos. 

Desitja que el govern no canviï el nom, ni les directrius expositives i discursives 
del Born Centre Cultural i demana que, en cas que ho vulgui fer, ho sotmeti a 
l’aprovació del Plenari municipal. 

 
El Sr. Ciurana expressa el vot favorable a la proposició però diu que el Born 

Centre Cultural no és un centre d’història contemporània i no ha de tapar restes ni 
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suprimir l’exposició permanent. Demana que el Born mantingui la seva essència, 
que és allò que demanen els veïns. 

Sol·licita que es convoqui la plaça de director i retreu al Grup d’ICV que sempre 
ho demanés quan estava a l’oposició i que, ara que és al govern, no l’hagin 
convocada. 

 
La Sra. Barceló expressa el desig que el Centre Cultural sigui la seu de la 

Biblioteca Provincial de Barcelona i es queixa del fet que en cada comissió es tracti 
aquesta qüestió. Retreu al Sr. Puigcorbé que la seva presentació hagi estat neutre 
perquè diu que, en el text, la neutralitat no existeix, sinó que es manifesta 
clarament un ús partidista i ideològic que no té objectivitat, ni rigor, ni està 
pensada pel conjunt de barcelonins. Demana al govern i a l’Institut de Cultura que 
s’abandoni l’herència d’usos ideològics en el contingut museístic. 

En darrer lloc, mostra la seva sorpresa davant del fet que el Sr. Puigcorbé 
manifesti una inclinació partidista i independentista després de contribuir tant de 
temps a la cultura espanyola. 

 
El Sr. Mòdol també es queixa sobre el fet que es tracti el tema del Born en cada 

comissió i fa saber que mantindrà la seva neutralitat al respecte. Ara bé, opina que 
la presentació del Sr. Puigcorbé té un punt d’intrusisme perquè pretén fixar com ha 
de ser la gestió que en fa el comissionat de memòria històrica. 

Després de constatar el debat que generen els possibles usos de l’espai, opina 
que una opció seria tancar l’equipament durant tres-cents anys i, un cop els grups 
s’hagin posat d’acord, veure què se’n fa. 

Indica que, pel seu grup, és curiós el fet de donar tanta importància a unes 
runes que fora del museu ja existeixen, perquè l’arquitectura d’aquesta època es 
pot contemplar en alguna nau de l’Eixample o en alguns polígons residencials, com 
per exemple el de Canyelles. Creu que és una obsessió i anuncia que en la propera 
comissió el seu grup proposarà el tancament temporal del centre. 

 
La Sra. Esteller recorda que el seu grup ha presentat diverses propostes 

respecte al centre cultural del Born, del qual opina que és el centre més polititzat 
de la ciutat i del qual es queixa pel fet que s’hagi convertit en icona de 
l’independentisme al llarg del mandat anterior. Retreu que la Generalitat l’hagi 
utilitzat per aconseguir els seus fins independentistes i que l’Ajuntament hagi 
hagut de finançar el que la Generalitat no pot pagar. 

Exposa que el seu grup va demanar insistentment que es tanqués l’exposició 
temporal, però reconeix que la part de l’exposició permanent referida a les runes 
cal mantenir-la. Mostra el seu reconeixement pel Sr. García Espuche i recorda que 
la primera vegada que va visitar el Born amb ell, li va fer una exposició de les 
runes en la qual s’expressava la riquesa de la ciutat cosmopolita que era Barcelona 
al segle XVII, en la qual l’epicentre es trobava al mercat del Born i, també, a Santa 
Maria del Mar, Portaferrissa i el Moll de Pescadors, riquesa que queda palesa en les 
peces de l’exposició permanent. 

Recorda que en la comissió de novembre del 2015, el seu grup va demanar que 
es tanqués l’exposició temporal i es fes un centre d’interpretació bibliogràfic i 
d’estudi per mostrar la història de la ciutat cosmopolita i no la ciutat decadent que 
volen mostrar els independentistes. Celebra que, uns dies enrere, el Sr. Vinyes 
digués que tancaria l’exposició temporal per fer un altre tipus d’exposició i demana 
que es convoqui el concurs per la plaça de director. 

Manifesta el vot en contra del seu grup. 
 
La Sra. Rovira constata que, efectivament, la comissió porta quatre mesos 

parlant d’aquest tema i es queixa del fet que el govern no hagi dit quin projecte vol 
per a aquest centre cultural. Aprofita per demanar al govern que siguin 
homogenis, ja que si bé va rebutjar la proposta del Grup del PPC a clausurar 
l’exposició del tricentenari de 1714, després el Sr. Vinyes ha anunciat que la 
tancaria. 

Creu que el Born s’ha de consolidar com un projecte museístic i mostra el seu 
rebuig a la proposta del Sr. Mòdol sobre la possibilitat de tancar l’espai. Opina que 
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cal repensar el futur del centre cultural des del consistori però en el marc de la 
participació social dels diferents agents socials i destaca que molts veïns volen 
poder dir la seva opinió al respecte, per la qual cosa opina que cal organitzar 
debats. 

Pensa que el mercat del Born és una estructura imprescindible que ha d’articular 
part del moviment cultural de la ciutat, i dóna suport a la iniciativa presentada pel 
Sr. Puigcorbé sobre el fet que qualsevol proposta rellevant sigui aprovada pel 
Plenari municipal. 

 
La Sra. Ortiz opina que la manifestació de l’ús polític es fa per part de tots els 

grups i que possiblement per aquest motiu en cada comissió es tracta el tema. 
Dóna la paraula al Sr. Vinyes, comissionat de Programes de Memòria. 

 
El Sr. Vinyes fa saber al Sr. Puigcorbé que el seu escrit li ha causat una gran 

sorpresa perquè creu que la consolidació que ha demanat per al Born ha de ser, 
també, per a la resta d’equipaments culturals. Però també diu que li ha causat una 
gran inquietud perquè creu que la consideració del Sr. Puigcorbé envers el Centre 
Cultural és especial i diferenciada respecte als altres, per la qual cosa es pregunta 
qui i quan ha decidit que era un centre especial. Indica que el Plenari municipal 
mai no ha decidit res al respecte ni sobre aquest centre ni sobre cap altre 
equipament. 

Desaprova les relacions entre política i cultura presentades pel Sr. Puigcorbé 
perquè creu que passen per l’intervencionisme i el control. Lamenta que el Sr. 
Mòdol hagi proposat tancar l’espai perquè pensa que el Born Centre Cultural és un 
equipament molt important. 

 
El Sr. Puigcorbé respon que a ell tampoc no li ha agradat la intervenció del Sr. 

Vinyes i fa saber que la seva petició és compartida per tres grups del consistori. 
Considera que si l’equipament és especial o no és una qüestió que el Sr. Vinyes no 
decideix, i fa saber que la seva proposició respon als rumors que ha tingut el seu 
grup sobre el fet que el govern hagi demanat pressupost per cobrir el jaciment 
amb vidre, retirar l’exposició permanent i canviar el nom de l’equipament. 

Es queixa del fet que alguns grups només parlin de la possibilitat de tancar el 
Centre i, respecte al comentari de la Sra. Barceló, respon que ell s’ha dedicat a 
diferents cultures –espanyola, francesa, italiana, grega, romana, entre d’altres. 

 
El Sr. Ciurana contesta al Sr. Vinyes que és inquietant que no consideri especial 

el Born Centre Cultural, i li demana que no doni lliçons sobre què és especial i què 
no. Opina que és important que es conegui la proposta del Grup del PSC de 
tancament i contesta a la Sra. Barceló que no veurà mai cap conseller del Govern 
de Catalunya anant a resar al Born acompanyat del seu àngel de la guarda. 

 
La Sra. Barceló opina que és estrany que una persona com el Sr. Puigcorbé, que 

s’ha dedicat a tantes cultures, tingui una inclinació partidista i separatista d’un 
equipament cultural que correspon a tots els catalans i, sobretot, als barcelonins. 

 
El Sr. Mòdol fa saber que la seva proposta de tancament no és cap broma i que, 

degut al debat que es produeix en cada comissió, cal una mesura extraordinària 
d’aquest tipus. Manifesta que desconeixia el fet que el govern volgués cobrir les 
restes i demana al govern que afronti els temes directament. Fa saber que la seva 
proposta és fer un debat serè i evitar que sempre es destini el temps de la 
Comissió de Cultura a aquesta qüestió, que troba irrellevant. 

 
La Sra. Andrés manifesta el vot en contra del seu grup. 
 
La Sra. Rovira assenyala que, després de la intervenció del Sr. Vinyes, el seu 

grup s’ha quedat més preocupat del que estava i demana que es realitzi una 
comissió extraordinària de cultura amb un punt específic per tractar el tema. 
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La Sra. Ortiz expressa el vot en contra del seu grup. 
 
El Sr. Vinyes aclareix que la plaça de director no ha existit durant els darrers 

quatre anys i constata que el Grup d’ERC-AM mai no s’ha queixat de la inexistència 
de la plaça, per la qual cosa diu al Sr. Ciurana que potser hauria de ser ell qui rebi 
lliçons de gestió. 

 
El Sr. Ortiz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot contrari de C’s, el Sr. Puigcorbé 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, la 
Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 

municipal insti al Consorci d’Educació de Barcelona a presentar en el termini de 
tres mesos un pla per a pal·liar el dèficit de places públiques en tots els nivells 
educatius a la ciutat de Barcelona. 

 
La Sra. Andrés exposa que a l’informe sobre l’inici de curs escolar que va 

presentar el govern, es deia que es plantejava com a objectiu del curs fer una 
planificació a mig i llarg termini que tingués en compte les dades de matriculació, 
les dades demogràfiques i les necessitats d’escolarització a deu anys vista. Ara bé, 
manifesta que segons el mateix informe, les dades del qual no són progressives, 
actualment la proporció de places és la següent: en educació infantil, 44% 
públiques i 53% concertades; en primària, 41% públiques i 56% concertades, i a 
l’ESO, 36% públiques i 62% concertades. 

Creu que el govern ha de treballar en el marc del Consorci i donar compliment a 
les inquietuds expressades a la FAPAC i a les coordinadores d’AMPA sobre la 
necessitat de revertir aquesta situació. Tot i així, considera que l’escola concertada 
no és un enemic sinó que complementa les places públiques del sistema educatiu 
que, recorda, es va crear durant la Dictadura i tenia mancances en tots els 
aspectes. Creu que s’ha de treballar per tal de, progressivament, revertir la 
tendència incorporant noves places públiques, però també cal reconèixer la tasca 
que han suposat les escoles concertades. 

Pensa que una mesura adequada seria, en aquest sentit, acabar amb la creació 
de grups addicionals, i destaca que l’informe preveu la creació de 12 grups més 
per a P3. També assenyala que preveu l’increment de ràtios a P3 inicial als centres 
de Sant Martí, dreta de l’Eixample, Gràcia, Font d’en Fargues i les Corts. Respecte 
a l’ESO, destaca que, segons l’informe, hi ha un passi d’alumnes que acaben la 
primària en una pública i van a fer la secundària en una concertada del 14%, 
percentatge que va creixent vista la manca de places públiques. 

Demana al govern que treballi en aquest pla i es posa a disposició del mateix 
per progressar en l’augment de places públiques a la ciutat. 

 
El Sr. Ardanuy opina que abans de realitzar un pla que pal·liï el dèficit, primer 

cal analitzar més a fons les dades del curs vigent, per la qual cosa assenyala que el 
Consorci és un bon instrument per analitzar dades de projecció d’alumnes. Opina 
que, en comptes de demanar un pla, s’hauria de generar un debat per visualitzar 
les mancances de futur i la situació actual. Així mateix, apunta que potser s’hauria 
de parlar de tot plegat en una comissió ad hoc i destaca que és un tema en el qual 
es barreja la demografia, l’oferta i la demanda. 

 
La Sra. Barceló comunica que l’educació és una prioritat màxima en el programa 

de C’s i defensa l’aprovació d’un pacte nacional per l’educació que vagi més enllà 
de les legislatures i garanteixi un sistema de qualitat per a tothom. Ara bé, fa 
referència a les competències municipals i parla de les escoles bressol, i destaca 
que l’inici del present curs escolar va comptar amb 97 escoles bressol, dues de les 
quals són noves i de titularitat pública –Mercat del Guinardó i Escorial. Diu que per 
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cobrir aquestes escoles bressol s’han hagut de deixar de banda altres centres i 
opina que el personal docent ha de comptar amb totes les eines i personal per 
atendre adequadament els infants de Barcelona. A més, destaca que el 43% de 
famílies de la ciutat s’han quedat enguany sense plaça a l’escola bressol, cosa que 
indica que l’oferta pública només cobreix una mica més de la meitat de la 
demanda. Observa que en els barris amb majors índex de pobresa, les xifres se 
situen al voltant de les tres quartes parts de l’alumnat i destaca que els districtes 
més castigats són Ciutat Vella, Nou Barris i l’Eixample. Creu que les dades 
demostren que ens allunyem de la igualtat d’oportunitats des de la infància. 

Pensa que el govern hauria de tenir com a objectiu el fet que les famílies puguin 
accedir a l’escola pública o rebre ajudes per cobrir el dèficit de places, i destaca 
que un altre problema és que segueixin existint escoles en barracons, com ara la 
Maquinista. També assenyala que un altre problema ve donat per la generalització 
de la jornada intensiva en els instituts, que pot afectar l’alimentació dels estudiants 
d’ESO, i insisteix en el fet que l’horari de les escoles bressol ha de permetre la 
conciliació laboral i familiar. 

Opina que les administracions han de potenciar els programes de reforç escolar 
per prevenir l’abandonament i el fracàs escolar i que un dels objectius de 
l’educació hauria de ser, com deia Pieget, crear persones capaces de fer coses 
noves. 

Expressa el vot favorable del seu grup. 
 
El Sr. Puigcorbé creu que l’educació és l’element clau de l’estat del benestar i el 

motor de la societat i del país, però reconeix que des de fa un temps està vivint un 
punt d’inflexió, per la qual cosa considera que cal una política educativa 
innovadora, ambiciosa i amb perspectiva a mig i llarg termini. Pensa que l’educació 
té un caràcter compensador de les desigualtats i que ha de servir per al 
desenvolupament personal i social, i fa saber que creu fermament en el sistema 
públic d’ensenyament, per la qual cosa opina que cal desenvolupar-lo aprofitant les 
grans potencialitats de la ciutat. Opina que l’educació és la millor inversió de futur 
que la ciutat pot donar als ciutadans, i que no és, en cap cas, una despesa. 

Considera que, a banda de l’augment de places públiques, el pla hauria de 
comptar amb una aposta per la gestió de l’oferta educativa transparent, eficient, 
rigorosa i amb criteri, en la qual el compromís ètic en sigui l’eix vertebrador i on 
l’avaluació en sigui un element troncal. Pensa que ha de tenir en compte que cal 
resoldre la situació de les escoles en barracons i, també, el dèficit de places. 

Creu que és oportú instar el Consistori d’Educació de Barcelona a desenvolupar 
un pla que estudiï l’oferta i la demanda de tots els nivells educatius de Barcelona 
per dissenyar una estratègia i pal·liar els dèficits de places públiques. Per tot 
plegat, expressa el vot favorable del seu grup. 

 
La Sra. Esteller mostra el seu acord amb el fet que hi hagi un equilibri entre 

l’oferta i la demanda a la ciutat, però considera que cal treballar pel finançament 
públic i no tant amb la vocació de fer que les places siguin públiques. Opina que no 
s’ha de contraposar l’escola pública amb la privada i que cal enfortir una educació 
de qualitat, independentment de la titularitat dels centres, per la qual cosa és 
important el finançament i la consideració dels concerts. 

Apunta que enguany més de 2.900 nens s’han quedat sense plaça d’escola 
bressol i retreu al govern que es manifestés en contra de la proposta que va 
presentar el seu grup sobre la possibilitat de buscar fórmules alternatives per 
donar cobertura i resposta a una demanda existent a la ciutat i irresolta. A més, 
destaca que moltes de les mares d’aquests nens sense plaça s’han quedat sense la 
possibilitat de treballar per poder cuidar els fills. 

Manifesta el seu acord amb el fet que l’Ajuntament, conjuntament amb la 
Generalitat, creï els equipaments educatius que toqui i es construeixin escoles 
noves, però opina que hi ha d’haver complementarietat perquè hi ha pares que 
opten per les escoles concertades i tenen tot el dret a portar-hi els seus fills. Opina 
que el govern municipal ha de reclamar a la Generalitat que es construeixi el pla 
d’equipaments i que hi hagi una bona oferta perquè els pares tinguin opció real de 
triar l’escola que volen, ja que en alguns districtes es tria més la concertada. 



1236 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 29-2-2016 
 

 
La Sra. Rovira manifesta que el seu grup sempre ha defensat l’educació pública i 

de qualitat, i fa palès que també ho considera així el conjunt de l’esquerra 
independentista i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Opina que cal 
treballar per aquest horitzó conjuntament amb el CEB i través de l’Institut 
d’Educació. Creu que l’educació és la via per assolir una societat igualitària basada 
en l’equitat i la justícia social. 

Comenta que, com ha expressat en altres ocasions, caldria tenir un mapeig real 
de la situació que viu la ciutat respecte a l’educació i a les places existents en els 
diferents centres educatius, i fa saber que, segons els informes de què disposa, 
falten places a molts barris, per la qual cosa creu que cal posar-hi remei de 
manera immediata ja que Barcelona no es pot permetre que no hi hagi totes les 
places públiques necessàries perquè els nens accedeixin al sistema educatiu. 

Pensa que la inversió en nous equipaments i escoles ha de ser una prioritat del 
govern i que cal fer un estudi per treballar en una reorientació del sistema de 
preinscripció de l’escola pública vers la concertada, ja que la primera tanca els 
grups a 25 a principis del procés de matriculació al febrer i març, i la segona els 
tanca a finals de setembre amb 19 alumnes. 

Manifesta l’abstenció del seu grup perquè considera que el Grup del PSC-CP ha 
estat al govern molts anys i ha tingut l’oportunitat de desenvolupar un bon sistema 
públic però no ho ha fet. 

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat, Sr. Essomba. 
 
El Sr. Essomba expressa que el govern desenvolupa el que diu el programa 

electoral de BC, que és favorable al foment i la promoció de l’educació de titularitat 
pública, ja que és l’únic en el qual l’educació pot ser inclusiva i no discriminatòria. 

Mostra la seva satisfacció pel fet d’haver participat, en el marc del CEB, en la 
promoció d’aquesta tendència, i informa que per l’oferta del curs 2016-17, s’ha 
previst la creació de dues escoles, una a l’Eixample i l’altra a la Sagrera, de 
titularitat pública, i també es preveu l’ampliació de dues línies a l’Escola Ignasi 
Iglesias, de Sant Andreu, així com a l’Escola Poblenou i l’Escola La Mar Bella, de 
Sant Martí. Respecte a l’ESO, expressa la creació de l’Institut Viladomat amb dues 
línies ampliables a tres quan estigui llest el nou edifici, i apunta que en el proper 
curs es preveu la creació de l’Institut Marià Espinal, a Sant Martí. 

Respon a la Sra. Andrés que, segons les seves dades, només s’han creat dos 
grups addicionals a P3, i indica que revisaran l’informe per aclarir la qüestió. 

En darrer lloc, destaca que el govern treballarà en la línia d’incrementar les 
places d’escoles bressol i d’espais d’atenció familiar de titularitat pública, i 
manifesta que en podran parlar en altres comissions durant el mateix trimestre. 
Explica que en el marc del programa de millores de barris, el govern farà una 
atenció molt selectiva dels centres que presenten dificultats serioses i que 
reforçarà, amb propostes en el marc del Consorci, l’educació en aquests centres i 
en els barris. 

 
La Sra. Andrés contesta al Sr. Essomba que la dada sobre grups addicionals a P3 

l’ha trobada a la pàgina 46 de l’informe. 
Després, comenta a la Sra. Esteller que el seus grups no es posaran mai d’acord 

amb el punt de partida sobre l’educació, i destaca que, pel seu grup, el dret és de 
cada persona i de cada infant, no només de la família, i que per això defensa la 
titularitat pública de les escoles bressol, que han de facilitar la igualtat des del 
naixement. 

Opina que la titularitat pública dels centres és el model que garanteix l’exercici 
efectiu del dret a l’educació i que la concertada, si bé és complementària, no s’ha 
de consolidar. Tot i això, mostra el seu acord amb la Sra. Barceló sobre la 
necessitat de reconèixer la tasca duta a terme per l’escola concertada, però 
recorda que les grans escoles privades només són el 2% de tota l’oferta pública de 
la ciutat. 

Comparteix amb el Grup d’ERC-AM que el pla ha de tenir transparència i uns 
bons indicadors d’avaluació, i que no s’han d’escatimar recursos en l’educació. 
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Agraeix el posicionament dels vots i fa saber al Sr. Ardanuy que el seu grup vol 
treballar la previsió però, sobretot, l’acció, perquè són una força d’esquerres i els 
agrada l’acció. 

 
El Sr. Ardanuy opina que l’acció sense previsió no té sentit i reitera que el 

Consorci té les eines claus per fer la fotografia necessària sobre la situació de 
l’educació a Barcelona a curt i mig termini. Ara bé, reconeix que cal un encàrrec 
polític per fer-ho, que està en mans de l’Ajuntament i de la Generalitat. 

Es mostra favorable a tenir un debat amb dades clares i concises i, pel que fa a 
les dades de demografia, que creu que són rellevants, opina que el Servei 
d’Educació de Catalunya és un bon instrument per treballar-les. 

Així mateix, creu que cal posar en valor el servei educatiu de la ciutat de 
Barcelona, que considera que és bo, i treballar amb planificació, i mostra la 
disposició del seu grup a compartir i ajudar a construir aquest sistema. Amb tot, 
expressa l’abstenció del seu grup. 

 
La Sra. Esteller respon que, evidentment, el dret és del nen però considera que 

tot i que vagi a una escola bressol privada, aquest dret l’exerceix, ja que està al 
marge de la titularitat del centre. Expressa l’abstenció del seu grup. 

 
La Sra. Ortiz manifesta el vot favorable del seu grup i lamenta que dos dels 

grups que condicionaran els pressupostos de la Generalitat s’abstinguin. Dóna la 
paraula al Sr. Essomba. 

 
El Sr. Essomba respon que en els propers mesos hi haurà ocasions de celebrar 

aquest debat que creu necessari per la ciutat i que palesa un dèficit històric. Es 
posa a disposició dels grups per facilitar al màxim les dades que han sortit i per 
treballar en funció de la previsió i l’actuació. 

 
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ardanuy expressa 

l’abstenció de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de 
la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a executar el projecte del casal de gent gran en l’edifici Transformadors, 
en el termini de 3 mesos, un cop desallotjat aquest edifici amb la màxima celeritat. 

 
La Sra. Esteller explica que l’edifici Transformadors està a la Dreta de l’Eixample 

i diu que, quan governava PSC i ICV-EUiA, no se’n va fer cap ús però es va acordar 
amb les entitats veïnals que s’hi ubiqués un casal de gent gran i un punt 
d’informació juvenil, ja que eren les necessitats del barri, especialment pel que fa 
al casal de gent gran. Ara bé, comunica que el 2015 l’espai va ser ocupat per un 
grup d’anarquistes i que, com que l’Ajuntament no va acudir als Mossos 
d’Esquadra en el termini de les primeres 48 hores de l’ocupació, la situació es va 
perpetuar, donant lloc a un procediment judicial que encara, actualment, està 
pendent d’indicar la data de llançament. 

Es queixa del fet que, paral·lelament, l’Ajuntament estigui duent a terme un 
procés de participació que substitueix l’anterior i que consulta a menys persones, i 
la conclusió del qual sembla ser que ja no es farà el casal promès. Considera, però, 
que el casal és necessari perquè hi ha 9.500 persones majors de 65 anys al barri i 
opina que els casals són espais de relació i d’autonomia per a aquest col·lectiu. A 
més, destaca que l’alternativa més propera és el casal de Fort Pienc, que està a 
dos quilòmetres del barri. 

Demana al govern que respecti el procés participatiu fet el mandat anterior i que 
construeixi un casal de gent gran i un punt d’informació juvenil. 
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La Sra. Vila apunta que, a més, en el nou procés de participació per definir els 
usos de l’espai hi estan participant les persones que ocupen il·legalment l’edifici, 
cosa que considera surrealista. Manifesta el suport del seu grup a la iniciativa 
perquè creu que és una molt bona oportunitat en un dels districtes més envellits 
de la ciutat, l’Eixample. A més, constata que el projecte es va treballar molt amb 
les entitats i que hi ha un projecte aprovat. 

Opina que el govern ha perdut vuit mesos en els quals podria haver posat en 
marxa les obres de l’espai i retreu que, actualment, només se’n beneficiï un públic 
molt reduït i no respongui a l’interès general. A més, constata que el govern està 
incomplint un acord de la Comissió de Presidència a partir d’una proposició 
presentada pel seu grup en el qual es deia que els processos participatius que 
havien quedat tancats en el mandat anterior no serien reoberts per part del nou 
govern. 

 
La Sra. Barceló creu que el govern ha de donar compliment al procés 

participatiu que es va produir en l’anterior mandat i que, per tant, ha de construir 
l’espai polivalent desitjat. Constata que l’Eixample té 58.250 persones grans i que 
només hi ha sis casals de gent gran, i recorda que en els darrers vuit anys no se 
n’ha obert cap de nou. A més, apunta que el casal de Sant Antoni té una llista 
d’espera de 733 persones, el de l’Esquerra de l’Eixample, de més de 1.700, i el de 
Sagrada Família, de 190. 

Indica que els veïns s’han queixat diverses vegades de les molèsties que genera 
l’ocupació il·legal i recorda que, per problemes en l’estructura, es va recomanar la 
demolició de l’edifici Transformadors. Creu que, donada la manca d’equipaments a 
la ciutat i al districte, el projecte no hauria de quedar-se aturat i manifesta el vot a 
favor del seu grup. 

 
La Sra. Benedí comenta que l’any 1994, l’Ajuntament va cedir l’edifici 

Transformadors al Consell de Joves de Barcelona, els quals van tenir-lo catorze 
anys, i apunta que s’havia de convertir en l’Espai Jove de l’Eixample, tal com 
quedava recollit en el Pla d’equipaments juvenil 2008-2015. Explica que quan es 
va ocupar, la plataforma reivindicativa del barri Exigim Espais estava posant en 
marxa la realització d’activitats per implicar el barri en la reobertura de l’edifici, i 
destaca que des del Grup d’ERC-AM, es va demanar a l’Ajuntament que 
s’aportessin 200.000 euros, fruit de l’acord pactat amb el govern de destinar el 
superàvit municipal als barris de la ciutat. Ara bé, retreu el fet que vuit anys més 
tard, el barri segueixi patint una mancança d’espais per a joves. 

Expressa que les reivindicacions d’Exigim Espais són ben clares: disposar 
d’espais autogestionats per desenvolupar activitats i permetre la construcció 
d’aliances veïnals. Indica que des del Consell de la Joventut de la ciutat es 
considera que la feina feta per la plataforma pren més força que mai per negociar 
amb el nou govern per tal de fer efectiva la reivindicació històrica. 

Després, manifesta que el seu grup sempre ha estat a favor dels processos 
participatius perquè creu que cal empoderar a la ciutadania, i per tot plegat 
expressa l’abstenció del seu grup. 

 
La Sra. Andrés recorda que l’edifici es va desallotjar per les patologies i 

deficiències, i demana a la Comissió que se’n revisi l’estat i el perill que suposa per 
a les persones que l’ocupen actualment. Explica que el seu grup ja va demanar al 
govern que, si l’ocupació responia a una necessitat habitacional, treballés la 
qüestió. 

Demana al govern que no incompleixi els acords aprovats en aquesta Comissió i 
que valori els processos participatius del mandat anterior. 

Després, sol·licita que els processos de participació siguin oberts a tothom i 
retreu el fet que el tancament del servei de pediatria del CAP de Salut del passeig 
de Sant Joan suposi que els nens hagin de caminar dos quilòmetres per ser atesos. 

Mostra el seu dubte sobre si el projecte que cal desenvolupar és un casal de 
gent gran o un altre tipus d’equipament i expressa l’abstenció del seu grup. 
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La Sra. Rovira recorda que, abans de l’ocupació, l’espai de Transformadors duia 
set anys tancat, i opina que el millor és alliberar espais en desús i enriquir el teixit 
associatiu del barri. Creu que aquest projecte en concret demana un plantejament 
integral sobre com ha de ser l’espai i a quines necessitats ha de respondre, i opina 
que això passa per entendre el poder transformador del jovent. 

Matisa que qualsevol espai de barri ha de ser el que vulguin els veïns i no, els 
grups municipals, i dóna suport a la celebració de processos de participació que 
vagin des de l’Associació de Veïnes del Fort Pienc fins a la coordinadora Exigim 
Espais, de la qual puntualitza que porta anys lluitant perquè l’espai sigui per al 
jovent. A més, apunta que han deixat de participar en el procés de debat perquè 
no hi ha transparència i retreu el fet que sigui així. 

Recorda que, des del seu grup, ha manifestat diverses vegades que no els 
agraden els processos participatius endegats per l’Ajuntament perquè considera 
que pressuposen les conclusions dels mateixos, i demana que es plantegi un model 
de participació real. 

En darrer lloc, fa saber que mai no votarà a favor d’una proposició que obliga els 
veïns a triar entre un casal de gent gran i un espai per a joves. 

 
La Sra. Ortiz pensa que la proposició evidencia la manca d’espais a l’Eixample, 

tant per a gent gran com per a joves, i opina que no s’han de confrontar els 
interessos dels grups perquè ambdós tenen necessitats legítimes. Creu que cal 
asserenar el debat i apunta que el districte també té mancança de solars públics 
per fer els equipaments que necessita. 

Retreu als grups el fet que parlin d’un consens sobre la conclusió del procés 
participatiu endegat en el mandat anterior perquè creu que no és veritat. 

Considera que Transformadors és un símbol per a l’associacionisme juvenil de la 
ciutat, ja que va ser la seu del Consell de la Joventut de Barcelona, però apunta 
que té complexitats pel que fa a la infraestructura, per la qual cosa considera que 
no és un tema fàcil de resoldre. Reconeix que l’edifici formava part del Pla 
d’equipaments juvenils i que la inversió s’hauria d’haver començat el 2011 però 
que s’ha redefinit pels problemes d’estructura. 

Entén que hi hagi accions reivindicatives per recuperar aquest edifici en un barri 
que té mancança d’espais, i explica que el govern, fruit de tot plegat, ha obert un 
procés participatiu per decidir-ne els usos amb les entitats del districte, d’una 
banda, i un procés de mediació pel conflicte encès per la manca d’espais públics, 
de l’altra. Considera que la conclusió del procés no agradarà al cent per cent a 
ningú, però diu que cal tenir en compte el fet que es realitzi. 

Manifesta el vot en contra del seu grup. 
 
La Sra. Esteller opina que el govern no respecta els processos participatius i 

demana que es respecti el que es va decidir en el mandat anterior, que és la 
construcció d’un casal de gent gran. Retreu al govern la manca de democràcia i 
recorda que en la mateixa Comissió es va aprovar una proposta presentada pel 
Grup del PSC-CP on es deia que el nou govern no revisaria els processos 
participatius fets amb les entitats del barri en el mandat anterior. 

Recorda a la Sra. Rovira que l’entitat Exigim Espais no va voler formar part de la 
Comissió de Participació i opina que només volen imposar el que ells desitgen. 

També recorda que hi ha un pla de barris en el qual es preveuen 57 casals a la 
ciutat i on es diu que n’hi haurà un per barri, i retreu el fet que a la Dreta de 
l’Eixample no n’hi hagi. Demana al govern que no enfronti la gent gran amb els 
joves i que busqui un nou espai per als joves. 

 
La Sra. Vila retreu a la Sra. Ortiz que hagi parlat de responsabilitat quan el 

govern està confrontant els veïns i no ofereix solucions per resoldre el problema. 
També es queixa del fet que es governi per una minoria i no per una majoria i per 
les necessitats generals de la ciutadania. 

 
La Sra. Barceló demana respecte pels processos participatius fets anteriorment i 

pels acords als quals s’ha arribat. 
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La Sra. Andrés insisteix en el fet que el govern ha de revisar les deficiències 
estructurals i demana que no consenti aquesta situació de legitimar les ocupacions 
i prengui una decisió. 

 
La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, la Sra. Fandos expressa el vot 

favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí 
expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. 
Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot contrari de 
la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
7. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament 

faci un informe real de la incorporació de pisos buits al parc d’habitatge públic dels 
darrers mesos. 2. Que l’Ajuntament realitzi un cens dels habitatges buits de la 
ciutat de Barcelona en el període de 4 mesos. 3. Que l’Ajuntament iniciï 
l’expropiació de l’ús de fruit dels habitatges buits de la ciutat per tal d’augmentar 
el parc públic d’habitatge a la ciutat que ara mateix és insuficient. 

 
La Sra. Rovira presenta la proposició i explica que pretén empènyer la tasca que 

desenvolupa el govern en matèria d’habitatge. Considera que l’habitatge és un 
element essencial per al desenvolupament de qualsevol persona i comenta que hi 
ha una dificultat d’accés especial al mateix a la ciutat. Especifica que a Barcelona 
hi ha 300.000 persones en risc d’exclusió social i opina que calen mesures per 
revertir la situació i atacar d’arrel, sobretot, els diferents problemes que comporta 
l’accés a l’habitatge. Creu que cal posar l’accent en els joves i les dones, 
especialment les que han patit maltractament o violència masclista, i en demana 
un tractament transversal. 

Demana al govern quina és la situació dels convenis amb la Sareb i com 
s’augmentarà el parc d’habitatge públic vistes les negociacions que han tingut. 
Pregunta quin és l’habitatge públic real que hi ha, quina incorporació s’ha fet des 
que hi ha el nou govern, quin és el cens real pel que fa als habitatges buits de la 
ciutat i quines són les polítiques que es volen desenvolupar en aquest àmbit, en 
relació amb, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya. 

Presenta els tres punts de la proposició i fa saber que s’ha transaccionat amb BC 
perquè des dels dos grups es treballa en la mateixa direcció: recuperar l’habitatge 
com un dret de totes les persones. 

 
La Sra. Fandos comparteix el diagnòstic fet per la Sra. Rovira sobre les 

necessitats d’habitatge a la ciutat i mostra el seu acord amb els dos primers punts 
de la proposició. Anuncia que la feina del cens ja s’està fent i mostra el seu acord 
amb el fet que s’informi semestralment i es faci per barris i per districtes. 

Ara bé, manifesta el seu desacord amb la tercera proposta perquè creu que la 
Llei 24 del 2005, en el seu article 7, ha superat aquest pas. Creu que l’Ajuntament, 
a hores d’ara, ja té les mesures per resoldre la cessió obligatòria d’habitatges i que 
no cal instar la Generalitat perquè expropiï el dret d’ús de fruit. Opina que 
l’Ajuntament s’hauria d’acollir a l’altra llei impulsada pel moviment a favor del dret 
a l’habitatge, dins del qual s’hi troba la PAH. 

Per tot plegat, expressa l’abstenció del seu grup però fa saber que si el Grup de 
la CUP accepta l’esmena proposada, hi votarà a favor. 

 
La Sra. Barceló mostra el seu acord amb el primer punt de la proposició i diu 

que caldria ampliar els ajuts al pagament del lloguer, i simplificar i agilitzar els 
tràmits per atendre les famílies amb necessitats. 

Ara bé, respecte al segon punt, explica que havia presentat una esmena que 
afegia el que diu la Llei 14/2015, de 21 de juliol, sobre el cens dels habitatges 
buits a Barcelona, i que al tercer punt n’havia afegit una altra on es recollia que 
l’Ajuntament havia d’iniciar els tràmits necessaris per efectuar la cessió, en un 
termini de tres anys, d’aquells habitatges buits propietat d’entitats financeres i 
situats en zones d’oferta residencial, tenint en compte la Llei 14/2015, de mesures 
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urgents, per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 
amb la finalitat d’incorporar-se al fons de lloguer social. Diu que si s’accepta 
aquesta esmena, votarà a favor de la proposició. 

 
La Sra. Benedí constata que l’habitatge és un dret reconegut a la Declaració 

Universal dels Drets Humans i opina que és fonamental de la llibertat, dignitat i 
igualtat personal i social. Informa que, segons diu el govern, s’està accelerant el 
ritme de construcció d’habitatges de lloguer social, però retreu el fet que hi hagi un 
parc d’habitatges buit o permanentment desocupats que podria servir per ampliar 
el primer. Considera que el cens d’habitatges buit ja hauria d’estar fet i s’hauria 
d’haver presentat a la Comissió. 

Respecte a l’acord amb la Sareb, creu que cal informació complementària i 
dades transparents sobre la situació dels habitatges en mans de bancs, sobre els 
bancs multats per incompliment de la Llei d’habitatge i, també, sobre les multes 
imposades. 

Pel que fa a l’expropiació d’ús de fruit d’habitatges buits, diu que es deuen 
referir als habitatges de bancs i immobiliàries, i opina que és una mesura de 
caràcter excepcional que s’ha d’emmarcar en la funció social de l’habitatge com a 
dret bàsic. A més, mostra el seu dubte sobre si la forma és adequada per la seva 
complexitat jurídica i el temps d’execució. Manifesta que tots els grups saben que 
el parc públic d’habitatge és insuficient i que no arriba als mínims de solidaritat 
urbana previstos a les lleis d’habitatge. 

Opina que la major part del parc públic hauria de ser dotat mitjançant la tinença 
municipal de les titularitats plenes perquè, així, es pot crear un veritable parc 
públic estable i de lloguer. Comparteix el fet que Barcelona necessita habitatges 
per emergències i manifesta el vot a favor del seu grup. 

 
La Sra. Andrés comparteix la postura i diu que l’habitatge és un dret i ha de ser 

una prioritat pel govern. Apunta que, segons les dades facilitades pel Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona, continua havent-hi més de 50.000 persones inscrites en 
el registre de sol·licitants d’habitatge públic, que són més de 28.000 unitats 
familiars i, d’aquestes, subratlla que el 40% són persones entre 18 i 35 anys que 
tenen uns ingressos d’entre el 0,37 i l’1,4 de l’índex de renda de Catalunya. Creu 
que cal resoldre la situació. 

Pel que fa a la informació presentada pel govern, destaca que hi ha més de 
2.200 pisos buits en mans d’entitats financeres i grans tenidors, i subratlla que 
molts d’ells estan en districtes on hi ha mancances evidents del dret habitacional. 
Especifica que a Nou Barris hi ha més de 500 pisos buits i opina que es tracta d’un 
problema greu que té diferents solucions possibles. 

Mostra el vot a favor del seu grup a la proposició, tant si compta amb la 
transacció proposada pel Grup de CiU com si no ho fa, i opina que cal detectar els 
pisos buits que estan en mans de grans tenidors i posar-los al mercat per aquests 
més de 50.000 inscrits i per aquelles persones que desconeixen el seu ús. 

En darrer lloc, demana seguiment de les accions realitzades i recorda que el seu 
grup considera que el govern va molt lent amb les multes a entitats financeres. A 
més, mostra el seu suport a la cessió gratuïta i a l’expropiació, i el seu desacord en 
la cessió a canvi de compra. 

 
El Sr. Mulleras mostra el seu acord amb els dos primers punts de la proposició 

perquè són punts informatius, i creu que s’hauria de treballar, també, a Barcelona, 
i veure que hi ha uns quatre-cents pisos públics buits. Creu que el primer que 
s’hauria de fer és posar aquests pisos a l’abast de les polítiques d’habitatge. 

Aprofita que el regidor d’Habitatge és a la sala per demanar-li què farà amb els 
pisos ocupats de la Sareb i si hi haurà algun tipus d’avantatge a l’hora d’accedir a 
un pis oficial per part dels ocupants d’aquests pisos. 

Respecte al tercer punt de la proposició, opina que és el punt més important i 
diu que és amb el qual discrepa més perquè, pel Grup del PPC, l’expropiació no pot 
ser la norma habitual a l’hora de fer polítiques d’habitatge. Creu que hauria de ser 
un procediment excepcional que s’hauria de posar en marxa de forma puntual. 
Dóna la paraula a la portaveu del seu grup perquè posicioni el vot. 
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La Sra. Esteller manifesta el vot en contra del seu grup. 
 
El Sr. Montaner mostra l’acord del govern municipal amb la proposició i agraeix 

que s’hagi presentat. També expressa el seu acord amb el diagnòstic presentat pel 
Grup de la CUP Capgirem Barcelona i manifesta que el govern està disposat a 
informar amb dades semestralment. Indica que començaran informant sobre les 
dades del semestre anterior on s’apuntarà quins són els propietaris i els 
mecanismes obtinguts. També expressa que està realitzant el cens d’habitatges 
buits, que parteix d’un estudi del mandat anterior que donava la xifra de 31.000 
habitatges buits a la ciutat. Afegeix que els habitatges que porten més de dos anys 
buits de bancs superen els 2.500 i que els buits del Patronat Municipal de 
l’Habitatge també ronden a aquesta xifra però resten buits per la rotació que es 
produeix en el procés d’adjudicació. 

Respecte al cens, diu que s’està fent mitjançant diversos serveis municipals i, 
també, la voluntat de Barcelona Regional a col·laborar-hi. A més, destaca que s’ha 
incorporat en el PAM com una de les mesures més importants des del dret a 
l’habitatge, per la qual cosa, se li assignarà un pressupost. 

Creu que el tercer punt de la proposició és el més polèmic i mostra el seu acord 
amb l’expropiació de l’ús de fruit. Discrepa amb la Sra. Fandos i diu que la cessió 
obligatòria només es pot utilitzar quan els grans tenidors han incomplert una sèrie 
de requisits, tal com estableix la Llei 24/2015. Manifesta l’esperança perquè el nou 
govern lluiti per recuperar aquesta via i fa saber que el seu grup treballarà per 
recuperar l’expropiació de l’ús de fruit, suprimida a la Llei d’habitatge del 2007. 

En darrer lloc, fa saber que està treballant en un pla d’habitatge amb vistes a 
deu anys per resoldre aquestes qüestions. 

 
La Sra. Rovira opina que cal una mesura més radical per lluitar contra la 

despossessió de les classes populars per part de grans empreses i bancs, i entén 
que l’expropiació de l’ús de fruit dels habitatges n’és una mesura adequada. 

Manifesta l’esperança perquè Catalunya Sí que es Pot se sumi al pla de xoc i als 
annexos que ha aconseguit el seu grup per treballar en la millora de condicions de 
la classe treballadora del país. 

 
La Sra. Fandos reitera que l’Ajuntament ha d’actuar fent allò que li permet la llei 

i no ha d’instar la Generalitat. Es queixa del fet que el govern s’excusi dient que és 
una tasca difícil. 

 
El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa 

l’abstenció de CiU, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de C’s, la Sra. Benedí 
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 
la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament 

informi semestralment sobre la incorporació de pisos buits al parc d’habitatge 
públic. 2. Que l’Ajuntament realitzi un cens dels habitatges buits de la ciutat de 
Barcelona, començant pels barris més afectats de la ciutat, en el període d’un any. 
D’aquesta manera, s’hauria d’incloure una partida determinada en els pressupostos 
per tal de desenvolupar aquesta qüestió. 3. Que l’Ajuntament insti a la Generalitat 
a recuperar l’expropiació de l’ús de fruit dels habitatges buits de la ciutat prevista 
inicialment en la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007 per tal d’augmentar el parc 
públic d’habitatge a la ciutat que ara mateix és insuficient. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
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8. En el termini de dos mesos que el govern presenti el seu projecte i les 
mesures en l’àmbit municipal per tal d’ajudar a la conciliació de la vida laboral i 
familiar dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 

 
La Sra. Barceló presenta el prec i explica que, segons l’informe «Evolució de la 

família a Europa 2014», Espanya és un dels països amb menys flexibilitat laboral 
per a la conciliació laboral i familiar. Indica que les dones acostumen a ser les més 
afectades i que les polítiques públiques haurien de permetre aquesta conciliació. 
Reconeix que Barcelona va ser pionera en les festes del Departament d’Igualtat i 
recorda que el gener de l’any anterior, el govern va presentar la «Guia de 
conciliació de la vida personal i laboral», elaborada amb l’acord regulador vigent de 
les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. 
També recorda que hi ha hagut retallades des del 2011 per part de la Generalitat i 
del govern de l’Estat, que han suposat 400 milions menys dedicats a famílies amb 
fills menors d’edat. 

Per tot plegat, presenta el prec. 
 
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària, i Consum, el Sr. Vila. 
 
El Sr. Vila respon que la política del govern pel que fa a la gestió del temps 

s’orienta a la promoció de canvis en l’organització social i econòmica i que, en 
aquest sentit, vol reforçar les accions iniciades en aquesta línia en mandats 
anteriors i, concretament, els programes d’intervenció com ara «Temps al barri, 
temps per a tu», o «De deu a una», o les dinàmiques de concertació amb agents 
socials i econòmics –entre les quals destaca la Xarxa d’Empreses Nous Usos 
Socials del Temps. També diu que vol reforçar el premi Barcelona a l’empresa 
innovadora en conciliació i temps i tots els elements associats, així com el Pacte 
del Temps. 

Accepta el prec com a comissionat i mostra la seva disposició a seguir tractant 
aquests temes. 

 
La Sra. Barceló agraeix l’acceptació del prec perquè creu que Barcelona ha de 

ser pionera en els programes de suport a la conciliació laboral i familiar, i ha de 
treballar en els mateixos. 

 
Es dóna per tractat. 
 
9. Instem al govern municipal a que es comprometi a mantenir la neutralitat 

ideològica en les activitats que organitzi d’oci, cultura i esports, i en especial en 
aquelles en que els nens i nenes són protagonistes. 

 
La Sra. Barceló presenta el prec i diu que el motiu és la falta de neutralitat 

ideològica dels diversos esdeveniments celebrats recentment amb la qual no està 
d’acord. Posa com a exemple el fet que el 5 de gener de 2016, a la cavalcada del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi, el rei blanc exposés que els reis mags tenen 
regals per a tots els nens, a diferència dels Borbons, que s’ho volen quedar per si 
mateixos. 

Així mateix, també retreu el fet que l’Ajuntament fes ús de la ideologia política 
durant la Fira de Consum Responsable i d’Economia Solidària que es va celebrar 
durant els dies de Nadal, ja que és una festa popular del conjunt de la ciutadania. 
Es queixa de la presència d’editorials com Tigre de Paper o l’Espai Contrabandos, 
que publica obres de Pablo Iglesias, i de la venda de samarretes contra el turisme. 
També retreu les actuacions musicals del 31 de desembre amb reivindicacions de 
caire ideològic, com la cançó de Kortatu dedicada a la fuga de dos terroristes 
d’ETA, perquè és un grup proetarra i que, a més, ha estat denunciat per 
l’Associació de Víctimes del Terrorisme. 

Opina que totes aquestes activitats no són pedagògiques i demana la neutralitat 
de les administracions públiques a l’hora de desenvolupar activitats, sobretot quan 
impliquen a nens, per la qual cosa exposa el prec. 
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La Sra. Ortiz respon que el govern acceptaria el prec si es parlés de neutralitat 

partidista, però considera que la neutralitat no existeix quan es parla de cultura, 
valors i educació. Apunta que al Nadal es van fer més de mil activitats a la plaça 
de Catalunya, que van comptar amb més de 140.000 persones, i diu que s’hi 
fomentava la coeducació i les joguines no sexistes, que suposaven l’alimentació del 
reciclatge, la sostenibilitat i el joc lliure. Destaca que hi van participar diferents 
entitats i associacions amb una postura política determinada. 

De fet, assenyala que més que una postura política es tracta d’una postura 
pedagògica. Indica que els grups de música que van participar dels concerts 
esmentats van tocar diferents estils, com ara jazz, ska, entre altres, i que no es va 
tocar la cançó que ha comentat la Sra. Barceló, sinó que es va interpretar amb 
acompanyament vocal a la melodia. Demana al Grup de C’s que no distorsioni la 
realitat ni creï debats estèrils en el que ha de ser un espai de joc i de cultura de la 
ciutat. 

 
La Sra. Barceló opina que, quan es tracta de nens, s’ha de garantir la màxima 

neutralitat per permetre que puguin escollir en el futur. Retreu a la regidora que 
consideri que la cançó Sarri, Sarri és una activitat lúdica i opina que s’allunya molt 
de la democràcia. 

 
La Sra. Ortiz contesta que els valors estaran presents a cada una de les accions 

del govern i mostra el seu convenciment respecte al fet que la Sra. Barceló 
desconeix el contingut de la cançó de Kortatu. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
10. Que l’Ajuntament de Barcelona insti a la Secretaria de l’Esport i al Consell 

Català de l’Esport a establir els mecanismes necessaris de coordinació en matèria 
d’inspecció entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per tal de 
garantir d’una forma estricta que es compleix la Llei de l’Esport a la ciutat. En 
relació a l’article 62 de la citada Llei, aquesta coordinació en matèria d’inspecció ha 
de permetre la pràctica de l’esport en instal·lacions esportives per part dels 
barcelonins i barcelonines amb els nivells de seguretat necessaris en cas d’accident 
o de qualsevol incidència. 

 
El Sr. Puigcorbé presenta el prec i explica que Barcelona és una ciutat líder en 

relació amb l’activitat esportiva, tant professional com d’amateur. Destaca que hi 
ha desenes de centres esportius, tant de titularitat pública com privada, que donen 
servei a la ciutadania i que, conjuntament amb els espais públics, cada vegada 
tenen més participants, cosa que valora positivament pel caràcter preventiu que 
suposa l’esport en els problemes de salut. 

Informa que el seu grup vol potenciar aquests centres fomentant les 
excel·lències de les instal·lacions, la bona relació amb l’entorn i les iniciatives que 
posin la salut com a objectiu primordial, i que per aquest motiu cal que les 
instal·lacions garanteixin les condicions de seguretat i atenció adequades per 
actuar de forma ràpida i diligent davant de qualsevol contratemps. En aquest 
sentit, destaca que, des de fa un parell d’anys, a Barcelona s’hi han instal·lat 
gimnasos que no compleixen els requisits legals que regula la Llei catalana de 
l’esport i, concretament, l’article 62, que indica que l’establiment ha de disposar, 
com a mínim d’un titulat o titulada de l’esport en els termes establerts per 
reglament. 

Opina que la manca de persona que afecta alguns centres de 24 hores significa 
un pas enrere en la qualitat de les instal·lacions, motiu pel qual presenta el prec. 

 
La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada d’Esports, la Sra. Carranza. 
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La Sra. Carranza respon que, pel govern, garantir la idoneïtat i la seguretat en 
la realització de la pràctica esportiva és més que una preocupació, i diu que el 
govern té la voluntat de contribuir, des de les seves competències, a millorar la 
prestació d’aquests serveis. Indica que així ho demostra el requeriment 
d’homologació tècnica que s’exigeix a les entitats, clubs, empreses i equipaments 
que ofereixen activitats fora d’horari lectiu per a nens entre 3 i 17 anys, i que 
participen al Pla de l’esport fora d’horari escolar. 

Mostra el seu acord absolut amb el prec i opina que qualsevol instal·lació ha de 
garantir les condicions de seguretat i la presència del personal corresponent, tal 
com estableix la Llei de regulació professional de l’esport. 

Tot i això, aprofita per assenyalar que la llei actual té alguns punts foscos que 
s’haurien de treballar de forma coordinada, com per exemple la manca d’una 
definició concreta en les normatives i lleis d’aplicació obertes a l’explotació 
d’aquest tipus d’equipaments. 

En darrer lloc, respon al Sr. Puigcorbé que el govern treballarà fins on li 
correspongui competencialment per complir la legislació vigent i també instarà la 
Generalitat tal com demana. 

 
La Sra. Ortiz accepta el prec. 
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
11. Quantes persones han estat ja contractades per a donar suport, legal i de 

mediació en caso de desnonaments, a les oficines d’habitatge, i quina és la forma 
d’aquesta contractació? 

 
La Sra. Fandos formula la pregunta perquè dies enrere el regidor d’Habitatge va 

comentar que el govern reforçava l’acció contra els desnonaments mitjançant els 
serveis de mediació de les oficines d’Habitatge. 

 
El Sr. Montaner respon que l’objectiu és arribar a 21 persones i comenta que, 

amb el canvi d’any, s’han incorporat 13 persones més a la Unitat de Lluita Contra 
l’Exclusió Residencial (UCER), que treballa amb les oficines d’Habitatge dels 
districtes però que depèn, orgànicament, de Bagursa. Destaca que la seva tasca és 
de medicació en desnonaments, regularització d’ocupacions i disciplina en el tema 
de l’habitatge, i apunta que els perfils dels professionals són diversos. Assenyala 
que aquest punt forma part de la Mesura de govern de prevenció de l’exclusió 
residencial i la pobresa energètica aprovada el 26 d’octubre de 2015. 

Explica que els contractes per a UCER s’han fet en dues convocatòries, un 
concurs el 9 d’octubre que va suposar la incorporació de quatre persones l’1 de 
novembre; i un altre amb data de 30 de desembre, encomanat a Regesa, que va 
suposar la incorporació de nou persones més. Subratlla que el cost de la primera 
incorporació és de 56.619 euros i que el de la segona és de 640.000 euros, i 
destaca que la durada de les places del primer concurs és de sis mesos i del segon, 
de dotze. 

 
La Sra. Fandos destaca que Regesa no és un òrgan de l’Ajuntament, sinó que 

pertany al Consell Comarcal. 
 
El Sr. Montaner diu que Barcelona està al Consell Comarcal. 
 
La Sra. Fandos refà la pregunta i diu que, segons el que entén, les persones 

contractades no són funcionàries i s’han contractat a través d’empreses i 
associacions. Demana quines són les associacions o empreses guanyadores i si és 
cert que algunes són membres de la PAH. També demana com es coordina el 
servei que fa actualment el conveni amb la PAH. 
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El Sr. Montaner contesta que les empreses que es van presentar a concurs van 

ser Pirenalia, Progrés i ETCS Cooperativa, que no tenen cap relació amb la PAH. I 
destaca que són els tècnics de Regesa els que passen a treballar amb el conveni de 
Bagursa per a la UCER. 

 
Es dóna per tractada. 
 
12. Quines empreses o entitats han guanyat l’esmentat concurs sobre el SAD 

per a les 4 zones pels anys 2016-2017 per un preu total de 133.450.323,90 euros? 
 
La Sra. Fandos informa que, segons ha pogut saber, ja hi ha hagut els tribunals 

corresponents i es disposa de les empreses guanyadores del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) per als anys 2016 i 2017, per la qual cosa demana quines són. 

 
La Sra. Ortiz respon que el concurs s’ha fet d’acord amb el plec de condicions 

aprovat pel Consell Rector amb el vot favorable del Grup de CiU, el resultat del 
qual és que ha quedat adjudicat a Suara per la zona 1, amb 80,94 punts; a 
Valoriza per la zona 2, amb 61,64 punts; a Suara per la zona 3, amb 74,81 punts i 
a Clece per la zona 4, amb 62,39 punts. 

 
La Sra. Fandos lamenta el resultat i destaca que, en el mandat anterior, el SAD 

estava gestionat per entitats del tercer sector, concretament Suara i ABD. Lamenta 
que el govern no sigui coherent amb el seu discurs i recorda que rere Valoriza i 
Clece hi ha Florentino Pérez. 

Mostra el seu desacord amb la manera que s’han realitzat les puntuacions pel 
concurs perquè creu que s’ha posat més accent en els criteris econòmics que en 
els socials. Troba anormal que una entitat com ABD només aconsegueixi entre 42 i 
45 punts. 

 
La Sra. Ortiz respon que el govern vol promoure l’economia social i rebutja 

l’opció de nomenar a dit les entitats dels concursos. Així mateix, reconeix que el 
plec de condicions es va fer a contrarellotge perquè quan el govern va arribar a 
l’Ajuntament hi havia una pròrroga per a les empreses d’economia social, que 
deien que s’estaven arruïnant pel plec de condicions que s’havia fet en la 
legislatura anterior precisament per permetre rebaixes temeràries per damunt del 
20%. 

Indica que el govern ha donat objectivitat i, per fer-ho, s’ha dotat d’un comitè 
d’experts en servei d’atenció domiciliària, com la Sra. Teresa Tors o la Sra. Sara 
Moreno. Retreu el fet que la directiva europea vigent no permeti dir si ha de ser 
economia social o no, i comunica que l’Ajuntament hauria preferit l’economia social 
pel impactes que té. Ara bé, vist que havia de fer un concurs, destaca que ha 
volgut premiar la qualitat amb 80 punts i un 20% per l’aspecte econòmic. Tot i 
això, considera que el plec actual contempla millores socials, laborals i ambientals, 
ja que s’han inclòs les formacions dels treballadors, el respecte de les condicions 
de treball o el Conveni d’atenció domiciliària a Catalunya, aspectes que no 
formaven part del plec de condicions anterior. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
13. Quins mecanismes ha establert el govern per esbrinar la quantitat de 

persones que viuen sota amenaça de desnonament així com les persones que 
viuen en habitatges massificats i la d’aquells col·lectius que tenen més risc de patir 
exclusió residencial? 

 
La Sra. Benedí explica que en el Plenari anterior es va comentar la diagnosi de 

les persones sense llar, la qual agraeix, però considera que també és important 
conèixer quantes persones pateixen el risc potencial d’esdevenir persones sense 
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llar, dada impossible d’obtenir en la diagnosi presentada, ja que no s’especifica 
quantes persones viuen sota amenaça de desnonament o llançament, ni tampoc 
quantes viuen en habitatges massificats. Retreu el fet que tampoc no s’hagin 
establert mecanismes per sistematitzar les dades referents a sortides d’institucions 
d’internaments com hospitals psiquiàtrics o centres penitenciaris, que són espais 
de precarietat habitacional i que poden constituir un pas previ per quedar-se sense 
llar. 

Té el convenciment que cal treballar des de la prevenció i per això formula la 
pregunta. 

 
La Sra. Ortiz respon que tenir una fotografia fixa del risc d’exclusió residencial 

és complex i que, segurament, mai no s’aconseguirà, perquè hi intervenen factors 
com la precarietat laboral, els preus del mercat, entre altres. Opina que 
l’Ajuntament es pot anticipar però que també ha d’afrontar les sorpreses, com per 
exemple la modificació de la renda mínima d’inserció que, al seu parer, deixa fora 
del seu abast a milers de persones de la ciutat i multiplica la pobresa i les tensions 
en l’accés a l’habitatge i l’exclusió. 

Informa que la xarxa de Serveis Socials de Barcelona és un servei a partir del 
qual coneixen les situacions de dificultat de les famílies i el nombre de persones 
afectades per l’exclusió residencial. També fa referència al Servei d’Inserció Social 
(SIS), el Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB), i el Servei d’Atenció, 
Recuperació i Acollida (SARA) de dones que han patit violència masclista, a part de 
la mateixa xarxa d’oficines d’Habitatge. 

Anuncia que les dades obtingudes a través d’aquests dispositius es 
complementen amb l’informe de la Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar, ja 
que cal incloure tant les persones que viuen al carrer com les persones que es 
troben a centres tant municipals com d’entitats, i diu que tenen comptabilitzades 
2.341 persones amb necessitats d’acolliment residencial. 

Tot i això, considera que tot plegat no és suficient per veure quines són les 
necessitats a mig termini i pensa que caldrà tenir en compte els canvis en les 
condicions socioeconòmiques d’una banda, i l’evolució dels suports d’altres 
administracions, que s’han reduït, de l’altra, així com les modificacions legislatives. 
També destaca que la facilitat de desnonar o no és una altra qüestió clau a tenir en 
compte. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
14. Quantes dones en situació de sense llar, així com quantes peticions 

diferenciades per gènere per accedir als CPA Centres de Primera Acollida no han 
estat cobertes per manca de places disponibles en els anys 2014 i 2015? 

 
La Sra. Andrés recorda que en el plenari anterior es va disposar del darrer 

informe de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar i apunta que el seu grup 
posava l’accent en les dones que, per diferents factors, pateixen aquesta situació, 
ja que se’ls sumen les dificultats pel fet de ser dones, com la menor possibilitat de 
tenir una integració laboral que els doni independència, o la fugida de situacions de 
violència masclista, situacions d’assetjament i pressió sexual, o altres per les quals 
el seu grup va demanar l’elaboració d’un pla específic per abordar les necessitats 
d’aquestes dones. A més, destaca que l’informe xifrava en un 14% la població de 
dones sense llar ateses en centres d’atenció primària. Per tot plegat, formula la 
pregunta. 

 
La Sra. Ortiz respon que en el decurs del 2014 i del 2015, l’ocupació dels 

centres de primera acollida va ser del 98% i del 99%, respectivament, i que, 
respecte a la distribució per gènere, la d’homes va ser del 100%, per la qual cosa 
no es va atendre la demanda de les dones. 

Tot i això, diu que l’Ajuntament té els instruments per fer-ho i mostra el seu 
acord amb el fet que l’informe de sensellarisme incorpori la perspectiva de gènere. 
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Declara que al carrer hi ha menys dones que homes, però afegeix que el 
percentatge de dones sense recursos que estan en diferents pisos d’inclusió o en 
infrahabitatge és més ampli. Considera que cal veure com són els equipaments i 
per què les dones no hi volen anar. 

Finalment, informa que s’està treballant per dissenyar aquests equipaments per 
tal que siguin, efectivament, centres d’acollida. 

 
La Sra. Andrés diu que si no hi ha demanda desatesa per manca de places, 

llavors voldria que es posi una atenció especial en els motius pels quals les dones 
han anat als centres d’atenció primària. 

 
Es dóna per tractada. 
 
15. Quins dels 2.161 nous pisos de lloguer social anunciats pel govern municipal 

aniran a habitatges dotacionals i d’aquests quants per a gent gran i quants per a 
joves? 

 
La Sra. Andrés planteja la pregunta relacionada amb l’anunci per part del govern 

de la posada en funcionament de 2.161 pisos nous de lloguer social. Recorda que 
el 40% dels sol·licitants d’habitatge de protecció oficial o públic són joves entre 18 
i 35 anys, i pregunta quants dels nous pisos es destinaran a aquest col·lectiu. 

Fa referència als pisos de gent gran tutelats, que considera que funcionaven 
molt bé, i pregunta al govern si d’aquests nous pisos n’hi haurà per a gent gran. 

 
El Sr. Montaner respon que una part dels nous pisos ve de l’anterior mandat i 

està en obres, i l’altra són deu solars que s’han traspassat de Bagursa al Patronat 
Municipal de l’Habitatge. Indica que, en les operacions en execució, està previst 
que hi hagi habitatge dotacional per a gent gran i per a gent jove, i matisa que, 
per a gent gran, es preveuen 295 habitatges i que, per a gent jove, 421, amb la 
qual cosa serien un total de 716 habitatges dels 2.161 esmentats. Indica que la 
resta es destinarà a lloguer social per altres sectors, tot i que no és una qüestió 
tancada, sinó que està a debat. 

Assenyala que, en el cas d’habitatge per a gent jova, el govern està treballant 
amb el Consell de la Joventut per debatre si se’n fan més i com s’adjudiquen, ja 
que és una qüestió cada cop més complexa tenint en compte la mesa 
d’emergència i els sectors vulnerables. Per aquest motiu, informa que el mateix dia 
de la Comissió el govern vol proposar al Consell Social de l’Habitatge de Barcelona 
la creació d’un grup de treball específic sobre l’adjudicació d’habitatge dotacional 
per a joves o per a lloguer social. 

 
La Sra. Andrés agraeix la resposta i manifesta l’esperança per seguir tractant el 

tema. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
16. Quin ha estat el cost de cadascun dels projectes vinculats als diferents 

àmbits que són competència d’aquesta Comissió i que han estat revisats, anul·lats 
o no s’han pogut realitzar, com ara, l’exposició «Paradoxes de la Llibertat» al Born 
Centre Cultural o la candidatura de la «Ryder Cup»? Desglossar la resposta, per 
projecte i cost, tot indicant les quantitats ja abonades per cadascun. Preguem 
se’ns lliuri còpia de la resposta per escrit. 

 
La Sra. Esteller formula la pregunta i demana quins són els projectes vinculats 

en diferents àmbits de la Comissió que al llarg dels mesos han estat revisats, 
anul·lats o no s’han pogut realitzar per part del govern municipal. 

Especifica que, pel que sap, hi ha dos projectes, un dels quals és l’exposició 
«Paradoxes de la llibertat», del Born, sobre el qual demana quins en són els 
costos, i l’altre és la Ryder Cup, sobre la qual diu que hi va haver una subvenció de 
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250.000 euros el mes de desembre, pràcticament de liquidació perquè, entre altres 
coses, es va adjudicar la candidatura a Itàlia. Indica que el seu grup impulsava 
Barcelona com a marca, amb el prestigi internacional que té la ciutat, i demana 
quins són els projectes i costos per a cada un d’ells, tant dels que són coneguts 
com dels que no. 

 
La Sra. Ortiz retreu a la Sra. Esteller que la pregunta és una mica difícil de 

desxifrar i respon pels dos exemples esmentats. En primer lloc, diu que l’exposició 
«Paradoxes de la llibertat» va ser un encàrrec de l’anterior govern, que es va 
aturar abans de les eleccions del 24 de maig. Informa que, en termes de despesa 
en comissaris com a projecte museogràfic, va arribar als 36.983 euros i que es va 
decidir que no es fes tota la despesa que suposava a futur, vist el canvi de rumb 
del nou comissionat de Memòria. Respecte a la candidatura Costa Brava de 
Barcelona 2022 per allotjar la Ryder Club, informa que l’Ajuntament no aportarà 
els 7.300.00 euros que es demanaven d’afí tot i que sí que hi ha donat suport 
institucional. Afegeix que l’únic que va pagar va ser la quantitat a la qual s’havia 
compromès el govern anterior, que eren 250.000 euros pel treball de la 
candidatura, i assenyala que, per tant, hi ha hagut un estalvi de 7 milions d’euros. 

Així mateix, comenta que s’han redirigit els 150.000 euros que anaven al Saló 
de la Infància cap als districtes i les activitats d’accés lliure a la plaça de Catalunya. 
Fa saber que si la Sra. Esteller vol concreció dels projectes, el govern la hi donarà. 

 
La Sra. Esteller respon que sí que vol concreció i especifica que vol saber el cost 

que ha suportat l’Ajuntament per anul·lar els projectes, no per refer-los o 
modificar-los. 

Respecte al Saló de la Infància, mostra la seva sorpresa pel fet que l’Ajuntament 
es retirés del Saló per fer una sèrie d’activitats més reivindicatives que no pas 
lúdiques. 

Pel que fa a la Ryder Club, considera que l’estalvi dels 7 milions s’ha 
d’interpretar, perquè la candidatura no ha guanyat i, per tant, no s’ha produït un 
retorn de la inversió. 

 
La Sra. Ortiz demana a la Sra. Esteller que ho presenti per escrit perquè amb el 

temps de què disposa a la Comissió no li pot respondre a tot el que vol saber. 
Apunta que si bé l’Ajuntament s’ha retirat de participar al Saló de la Infància, no 

ha impedit que se celebrés i, en canvi, ha permès que se celebrin activitats lliures 
a tots els districtes de Barcelona i de gaudi gratuït per als infants. 

 
Es dóna per tractada. 
 
17. Quines raons i valoracions té el govern municipal sobre les peces que va 

tocar el grup musical contractat a l’escenari de la plaça Catalunya el passat 31 de 
desembre de 2015, indicant el cost per a l’Ajuntament? 

 
La Sra. Esteller formula la pregunta i explica que el govern va substituir les 

activitats lúdiques de la plaça de Catalunya, com ara la pista de gel, per una sèrie 
d’activitats reivindicatives nadalenques. A més, destaca que a l’espai del Bosc dels 
Infants es va celebrar un concert el dia 31 amb la interpretació de cançons 
vinculades a ETA com ara Sarri, Sarri, del grup Kortatu, en la qual s’animava als 
nens a cantar, cosa que troba inadmissible. Informa que molts pares van marxar 
per aquest motiu i pregunta quina opinió té el govern sobre el fet que es cantés 
aquesta cançó, quin va ser el cost del concert i qui el va organitzar. 

 
La Sra. Ortiz es queixa del fet que la lectura que va fer la premsa sobre el 

concert marqui l’agenda de la Comissió i diu que cal posar les coses en el seu 
context. Explica que el 31 al matí, Always Drinking Marching Band, formada per 45 
membres de la banda i 6 convidats, es va encarregar de la música i de les 
activitats d’aquell dia a la plaça de Catalunya, i especifica que la banda es 
caracteritza per fer versions que són conegudes pel públic, com la de Sarri, Sarri, 
buscant la complicitat i donant un caràcter participatiu als concerts. Indica que es 
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van interpretar temes de Nirvana, Madness i estàndards de jazz, i que el tema de 
Kortatu es va interpretar sense la lletra, seguint la melodia vocal tal com 
s’acostuma a fer des de fa anys. 

Informa que el preu per l’actuació de la banda el dia 31 va ser de 5.400 euros 
més IVA i considera inútil tractar aquest tema en la Comissió. 

 
La Sra. Esteller retreu a la regidora que li digui que aquest és un tema inútil i 

considera que l’Ajuntament adoctrina els nens i els familiaritza amb bandes 
etarres, cosa que troba inacceptable. 

Demana qui va contractar el grup i fa saber que l’acompanya el president de 
l’Associació de les Víctimes del Terrorisme. També manifesta que va rebre correus 
electrònics per part de pares queixant-se per aquest tema i avergonyint-se de 
l’Ajuntament. 

 
La Sra. Ortiz troba vergonyós treure i aprofitar-se de les víctimes del terrorisme. 

Mostra tota la solidaritat amb les víctimes i reitera que la cançó Sarri, Sarri és una 
cançó tradicional d’ska. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
18. Quines connotacions i condicions té per l’Ajuntament de Barcelona aquest 

acord amb la SAREB, com s’ha desenvolupat les negociacions, què suposarà a 
nivell econòmic per l’Ajuntament i de quin augment de l’habitatge de lloguer social 
estem parlant realment? 

 
La Sra. Rovira formula la pregunta. 
 
El Sr. Montaner respon que el resultat és altament positiu i informa que és la 

primera vegada que un ajuntament de l’Estat aconsegueix un conveni amb la 
Sareb, cosa que fa que altres ajuntaments els vulguin imitar. Matisa que és un 
conveni favorable perquè significa 200 habitatges durant vuit anys, i que la quota 
és quasi simbòlica, ja que suposa 75 euros pels pisos ocupats, amb sis mesos de 
carència, i 125 euros pels buits, amb tres mesos de carència. Aclareix que dels 200 
habitatges, n’hi ha 100 d’ocupats i 100 de buits. 

Explica que s’han mantingut converses mitjançant diferents canals i que han 
estat feixugues perquè s’exigia per part de la regidora que es firmés el conveni 
quan la Sareb cedís 50 pisos. Diu que la Sareb va fer un conveni amb la 
Generalitat de 900 pisos, dels quals només van arribar 4 a l’Ajuntament i es volia 
arribar a 50. 

En darrer lloc, comunica que hi haurà 100 famílies o unitats de convivència de la 
taula d’emergència que tindran pis i 100 que estaven en estat precari que veuran 
regularitzar la seva situació. 

 
La Sra. Rovira retreu que la informació sobre l’ampliació de 200 habitatges és 

falsa perquè són 100 d’una banda i 100 de l’altra. Comenta que, segons el 
contracte, l’Ajuntament haurà de pagar la seguretat privada dels habitatges i 
demana quina despesa preveu que li suposarà. 

Mostra el seu desacord amb el fet que s’hagi d’arribar a un pacte amb la Sareb 
perquè diu que el 95% dels seus fons són diners públics i no té sentit, i manifesta 
la seva sorpresa per la resposta del Sr. Montaner. 

 
El Sr. Montaner respon que no ha dit cap mentida i manifesta que els 200 pisos 

es gestionaran a través d’una comissió de seguiment comuna entre la Sareb i 
l’Ajuntament de Barcelona. Aclareix que es tracta de 200 pisos cedits, dels quals 
100 estan ocupats. 

 
Es dóna per tractada. 
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19. Saber si s’està realitzant i si és així en quin punt es troba la millora del 
protocol de detecció de necessitats d’alimentació dels nens i nenes escolaritzats, 
per tal de garantir la coordinació entre els centres escolars i la xarxa de serveis 
socials i sanitaris; realitzant entrevistes a totes les famílies susceptibles de requerir 
recursos per garantir la cobertura de necessitats bàsiques al llarg dels mesos 
d’estiu. 

 
La Sra. Rovira formula la pregunta. 
 
La Sra. Ortiz matisa que aquest tema va sortir al plenari del juliol anterior i 

explica que les diferents àrees de govern l’han treballat, en coordinació amb el 
Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials, amb els quals s’han fet 
trobades mensuals per veure l’evolució de la qüestió i si es garantia la detecció de 
necessitats d’alimentació d’alumnes a partir del coneixement dels centres escolars. 

Informa que quan se sap que una família té dificultats econòmiques, la qüestió 
es trasllada a les comissions socials i als centres educatius. Així mateix, diu que hi 
ha un circuit de coordinació amb el Centre de Serveis Socials davant de situacions 
de vulnerabilitat nutricional, especialment dels infants de 0 a 3 anys, on es 
controla, sobretot, que facin les revisions i compleixin amb les vacunes establertes. 

Ara bé, opina que en la infància és més fàcil la detecció i que cal treballar, 
sobretot en l’àmbit de Serveis Socials, per empoderar les famílies i per la detecció 
entre els joves. 

En darrer lloc, afegeix que cal posar l’atenció en altres aspectes de la vida dels 
infants que no són l’alimentari i que tampoc no es compleixen però són importants 
i vulneren els seus drets. 

 
La Sra. Rovira explica que, després d’haver parlat amb persones de Serveis 

Socials i també de centres educatius, el seu grup ha sabut que la coordinació 
funciona mitjançant voluntarisme i hores extres, i creu que això manifesta que no 
hi ha una voluntat clara per part del govern perquè aquesta gestió es faci, ja que 
necessita recursos econòmics.  

 
Es dóna per tractada. 
 
e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
20.-  (M1519/1920) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 20 d’octubre de 2015 
amb el contingut següent: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - 
La creació d’un pla d’anàlisi de les situacions de les famílies i en especial de si 
existeixen pressions per part de col·lectius que realitzen pràctiques il·legals. - Pla 
de reinserció i reallotjament d’aquestes famílies i amb especial atenció en les 
famílies que tenen fills de menor edat o amb necessitats específiques. Es realitzarà 
la intermediació necessària per aconseguir la regularització en els casos en què 
sigui possible. - Pla de detecció i prevenció contra les pràctiques il·legals 
d’aquestes organitzacions que revenen o lloguen de manera precària habitatges 
ocupats il·legalment. 

 
La Sra. Barceló formula el seguiment de la proposició aprovada a la Comissió del 

20 d’octubre de 2015. 
 
El Sr. Montaner respon que el govern ha recopilat el màxim d’informació i que, 

actualment, està redactant uns protocols pels quals ha creat un grup de 
coordinació amb el comissionat de Seguretat, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia 
Urbana. 

Informa que es vol, en primer lloc, detectar les zones que tenen un alt 
percentatge d’ocupacions, sobretot en els barris de Nou Barris, Sant Andreu i Sant 
Martí, per, en segon lloc, analitzar el tipus de propietari i incidir en la seva 
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responsabilitat. Matisa que els 24 pisos apartats del Patronat Municipal de 
l’Habitatge conformen un capítol a part. Diu que, en tercer lloc, es mira el tipus 
d’usuaris i les situacions que hi ha i els problemes de convivència que poden crear. 

Explica que les mesures amb les quals treballa el govern es divideixen entre els 
pisos del Patronat Municipal de l’Habitatge, als quals s’ha establert contacte amb 
22 pisos i hi ha un posicionament favorable en 13; i d’altra banda, amb els pisos 
ocupats que són propietat d’entitats financeres. Matisa que hi ha consentiment en 
62 i no n’hi ha en 918, i especifica que, després, es mira com es pot intervenir i si 
hi ha ocupacions conflictives, coaccions, o altres, aspecte que es treballa 
conjuntament amb els cossos de seguretat esmentats. Informa que, en darrer lloc, 
es treballa la intervenció en els desnonaments d’ocupacions a precari i la 
modificació del reglament de la mesa d’emergències. 

Afegeix que tot això es recollirà en un pla que serà aplicable durant sis mesos. 
 
La Sra. Barceló agraeix la resposta i considera que és una feina important per 

donar resposta a les necessitats d’aquestes famílies. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
21. Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports de 20 d’octubre amb el contingut següent: La 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a la 
creació d’un fons per complementar des de Barcelona els recursos disponibles per 
als estudiants barcelonins amb beques Erasmus o amb beques per a estudiar a 
l’estranger, que suposi una aportació mensual accessòria d’entre 200 i 300 euros 
per persona complementant l’ajut que ja reben de forma progressiva i tenint en 
compte el cost de la vida al destí i la prioritat estratègica dels estudis en funció del 
retorn a la ciutat, fins a un màxim de 300 euros mensuals. Aquesta proposta serà 
treballada i consensuada en el marc de la Comissió Municipal d’Universitats, 
implicant els agents universitaris. 

 
La Sra. Andrés presenta el seguiment de la proposició aprovada el 20 d’octubre 

anterior. 
 
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats, el Sr. 

Essomba. 
 
El Sr. Essomba exposa que l’estat d’execució actual està en la fase 1, que és la 

fase d’estudi i disseny, tot i que li agradaria que el projecte estigués més avançat, 
i n’explica els motius. Indica que, en primer lloc, cal tenir en compte que el nou 
govern va dir que s’adheria a la mesura sempre i quan es tingués present una 
sèrie de criteris, que impliquen un estudi en profunditat que, per manca de temps, 
no s’ha pogut realitzar. 

En segon lloc, fa referència a la impossibilitat d’incorporar la partida d’un milió 
d’euros que suposa la mesura en els pressupostos del 2016. Informa que estan 
estudiant possibilitats de fer alguna modificació pressupostària. A més, afegeix que 
encara no han pogut analitzar la viabilitat de la mesura. 

En tercer lloc, menciona el procediment de la mesura, ja que suposa que la 
proposició serà traslladada i consensuada en el marc de la Comissió Municipal 
d’Universitats, implicant agents universitaris. Entén que això significa parlar amb el 
Consell Assessor d’Universitats, sobre el qual encara no existeix un reglament ni hi 
ha cap funcionament establert que permeti convocar-lo. Informa que, actualment, 
el govern està intentant fer una roda de converses amb rectors i agents 
universitaris i especifica que ell mateix s’ha reunit amb el director de l’Agència 
Catalana d’Universitats Públiques i el rector de la Universitat Pompeu Fabra per 
impulsar aquest Consell. 
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La Sra. Andrés agraeix la informació i manifesta la importància que tenen els 
estudis universitaris tot i no ser obligatoris, sobre els quals apunta que acostumen 
a quedar al marge de l’acció municipal. Pensa que d’aquesta manera s’introdueixen 
en l’esfera local i que són una bona fórmula per impulsar la igualtat d’oportunitats 
entre els joves. 

Considera interessant treballar en la línia de trobar la complicitat de les 
universitats, sigui per via formal o informal, i confia que es trobarà la manera 
d’introduir alguna partida per a aquesta mesura en el pressupost. 

 
Es dóna per tractada. 
 

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

13.20 h. 
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Comissió d'Economia i Hisenda 
 

Acta de la sessió de 19 de gener de 2016, aprovada el 16 de febrer de 
2016 

 
 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 de gener de 

2016, s'hi reuneix la Comissió d’Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima. 
Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí 
Colom Cabau, Gerardo Pisarello Prados, Gala Pin Ferrando, Sònia Recasens Alsina, 
Jaume Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra López, Alfred 
Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier 
Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per l'assessora jurídica, Sra. 
Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secreterari general i que 
certifica. 

 
També hi són presents la Ima Sra. Carmen Andrés Añón i els Srs.: Jordi Via 

Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, el Sr. Jordi 
Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, 
Interventor General. 

 
Excusen la seva absència les Imes. Sres: Laura Pérez Castaño i Maite Fandos 

Payà. 
 
S'obre la sessió a les 16.30 h. 
 
 
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
El Sr. Sierra demana que els enunciats dels punts de l’ordre del dia redactats en 

llengua espanyola no es tradueixin al català a l’acta perquè l’espanyol és llengua 
oficial i perquè sovint amb la traducció se n’altera el sentit. 

 
S'aprova. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 

resolucions següents: 
 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2015: 
 
1. Aprovar l’expedient núm. 2015/001176 de modificacions de crèdit, 

corresponent a la relació MC – 00000224, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, d’import 
7.379.518,37 euros dins del Capítol I, que recullen les modificacions d’altes i 
baixes fins al dia 26 de novembre de 2015 als crèdits assignats, sense que això 
representi una esmena a la quantitat total pressupostada. Publicar aquest acord a 
la Gaseta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió del Consell Municipal que 
correspongui. 

 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-189/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 45.000,00 euros, per 
tal de dur a terme el projecte Formació de Taxistes finançat pel Fons de Foment 
del Turisme, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
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pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15120295. Donar 
compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2015: 

 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-190/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, provinents de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, en concepte de Taxa Metropolitana de tractament de residus, per 
import de 3.687.794,31 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15121595. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
b) Mesures de govern 
 
A la Comissió:  
 
1. Pla de Xoc 2015 d’Economia Cooperativa, Social i Solidària del Comissionat de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El Sr. Via exposa que aquest pla de xoc s’emmarca en el Pla de foment de 

l’economia Cooperativa, social i solidària, que té com a objectiu la promoció i el 
reforçament del sector, i deriva del Pla de xoc del govern per afavorir la creació 
d’ocupació i minimitzar la feminització de la pobresa. En destaca cinc projectes 
pilot als barris de la Barceloneta, el Poble Nou, el Poble-sec, Porta - Nou Barris i 
Sants, que contemplen la col·laboració publicocomunitària cooperativa, la detecció 
i diagnosi d’iniciatives a cada territori, la facilitació d’assessorament i formació, i la 
promoció de la intercooperació per impulsar la creació de mercat social. 

També en destaca l’impuls de pràctiques de joves universitaris en empreses 
d’economia cooperativa, social i solidària, i el reforçament i acompanyament de 
projectes ja existents dirigits fonamentalment per dones, en tot allò que té a veure 
amb la determinació del producte o servei, amb la millora de la gestió 
organitzativa, especialment pel que fa a l’emprenedoria social cooperativa, a la 
gestió economicofinancera i a l’enxarxament dels projectes. 

En tercer lloc, remarca els estudis de viabilitat dels projectes d’estalvi energètic 
en aquest nínxol probable d’ocupació. 

Finalment, esmenta que se subvencionarà la rehabilitació de Can Picó, al 
Poblenou, per desenvolupar-hi un hub de bicicletes a la ciutat. 

 
El Sr. Blasi agraeix la breu presentació del pla de xoc, tot i que comenta que el 

tinent d’alcalde ja l’havia presentat anteriorment. Assenyala que aquest pla té 
l’origen en la modificació de crèdit de 96 milions d’euros corresponent al 
pressupost de 2015 i, per tant, creu que els 600.000 euros del pla s’haurien 
d’haver gastat durant l’exercici anterior, si bé entén que les mesures proposades 
tenen un punt d’interès i troba bé que es desenvolupin durant 2016. 

A continuació, tot i reconèixer que el comissionat fa molts anys que treballa en 
l’àmbit del cooperativisme, indica que a Barcelona Activa ja hi havia línies de 
treball en aquest àmbit, com un programa per a dones emprenedores, un 
programa d’emprenedoria social o un d’adreçat a col·lectius en risc d’exclusió. 

D’altra banda, assegura que el govern pretén fer un canvi aparent de paradigma 
pel que fa a la relació entre el sector públic i el sector privat substituint aquest 
darrer pel cooperativisme, però remarca que una cooperativa no deixa de ser un 
model d’empresa, tot i que amb moltes altres significacions. Així, doncs, emplaça 
el govern a no abandonar aquest model de relació publicoprivat perquè ha estat un 
èxit a la ciutat de Barcelona. 

Tot seguit, comenta que desconeix si s’estan fent contractes o s’estan donant 
subvencions a determinades empreses cooperatives, però atesa la vinculació 
d’alguns membres del govern amb el món cooperatiu, adverteix del risc que la 
relació entre el sector públic i el sector cooperativista no esdevingui un altre tipus 
de relació. 
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Pel que fa a la subvenció extraordinària a la cooperativa Biciclot, apunta que el 
seu grup ha plantejat vuitanta-nou preguntes al govern que no han estat 
respostes, i demana concreció quant al detall de la concessió i a les empreses que 
hi van concórrer. 

Finalment, emplaça el govern a treballar de manera més concreta, a part de 
formular plans de xoc, i que tingui en compte la feina dels professionals de 
l’ajuntament que treballen en aquest àmbit. 

 
El Sr. Sierra considera correcte l’esperit de la mesura per lluitar contra l’atur i 

les desigualtats producte de la crisi, però no n’acaba de veure la concreció perquè, 
si bé es diu que es destinaran 3 milions d’euros a l’impuls de l’ocupació i de 
l’economia, i que s’invertiran 660.000 euros des del Comissionat d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i 420.000 des de Barcelona Activa, en el pla de xoc 
es parla de conceptes vagues i sense concreció clara, com ara impuls dels 
processos participatius i sociocomunitaris o transversalitat. 

Tampoc no veu claredat en l’adjudicació de contractes per fomentar el 
cooperativisme social i solidari, i demana explicacions sobre la subvenció de 
60.500 euros al Col·lectiu Ronda, de la qual només se sap que està en procés 
d’adjudicació, quan entén que aquesta partida s’hauria d’haver gastat abans del 31 
de desembre. 

Quant al projecte de Biciclot, al qual s’assignen més de 200.000 euros, creu que 
és un projecte interessant però que també hi manca concreció. 

Finalment, pel que fa als plans pilot a cinc barris, critica que es traslladi als veïns 
una responsabilitat del govern, i quant a la dotació econòmica alerta de la 
desigualtat entre barris que pot representar la dotació diferent que es fa al barri de 
la Barceloneta. 

 
La Sra. Capdevila agraeix la presentació de la mesura i el detall amb què s’ha 

fet. Esquerra Republicana entén que l’economia cooperativa, social i solidària és un 
sector estratègic en creixement, amb presència en tots els sectors de l’activitat 
econòmica, que representa entre el 7 i el 10 % del PIB de la ciutat i més del 6 % 
dels llocs de treball, i amb valors com la reinversió dels beneficis amb criteris 
socials. Per tant, creu que s’ha de fer una aposta decidida per l’economia social per 
tal d’eixamplar el sector fomentant l’emprenedoria, donant eines per garantir-ne 
l’eficàcia, la professionalització i facilitar-ne el finançament, i fomentant estratègies 
de creixement i cooperació empresarial. 

D’altra banda, creu que són positius els cinc projectes pilot als barris per fer 
créixer les cooperatives de dones, per combatre la discriminació quant a salaris i 
participació, i per fomentar l’economia verda, àmbit que considera estratègic en el 
disseny de la ciutat. 

Per acabar, tot i valorar positivament la mesura de govern, palesa que dels 
660.000 euros del pla de xoc se’n destina una tercera part a una sola entitat i, 
malgrat que està d’acord amb el projecte de Biciclot, entén que aquesta assignació 
és desproporcionada. 

 
La Sra. Ballarín agraeix al comissionat la presentació de l’informe, però 

qüestiona que aquest pla de xoc sigui realment una mesura de govern perquè, en 
plantejar una sèrie de projectes i de subvencions ja aprovats, l’informe sembla 
més un rendiment de comptes que no pas una mesura amb projecció de futur. En 
aquest sentit, considera que els projectes que es plantegen són potents i positius 
per a la ciutat, però no acaba de veure què aporten de nou perquè Barcelona té 
una llarga tradició de projectes d’economia social, cooperativa i solidària, i 
comenta que el comissionat hauria de fer una feina transversal, que aportés una 
visió global dels projectes de l’ajuntament i de la ciutat per tal de potenciar 
aquests àmbits de l’economia. 

A continuació, matisa que l’ampliació de crèdit a partir de la qual s’origina 
aquesta mesura no era de 96 milions d’euros, sinó de 101 milions, perquè s’hi va 
incloure, entre d’altres, una inversió de 2 milions d’euros a instància del PSC per al 
programa Làbora, adreçat a les persones amb risc d’exclusió social i gestionat per 
entitats i empreses de l’àmbit de l’economia social, solidària i cooperativa. 
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D’altra banda, reitera que un comissionat específic per a l’economia cooperativa, 
social i solidària tindria sentit en la mesura que aportés una visió global i 
transversal en les polítiques d’economia social, visió que de moment el seu grup no 
veu en el comissionat actual. 

Per acabar, insisteix que l’informe presentat recull un conjunt d’accions, que 
agraeixen, però continuen esperant una veritable mesura de govern per saber quin 
valor afegit aporten el govern i el comissionat en aquest sector econòmic, el qual 
consideren que és molt important per al futur. 

 
El Sr. Mulleras entén que aquesta mesura de govern vol donar un protagonisme 

important a l’economia cooperativa, la qual el seu grup considera que té recorregut 
i pot tenir més protagonisme del que té actualment. Tanmateix, opina que no 
s’haurien d’oblidar altres agents econòmics, com les pimes i els autònoms, que 
tenen un paper important en la promoció econòmica de la ciutat i que no es veuen 
reflectits en aquesta mesura. 

Tot seguit, manifesta que tota activitat econòmica genera beneficis i pèrdues, i 
pregunta què pensa fer l’ajuntament amb les cooperatives que generen beneficis i 
amb les que generen pèrdues. Per tant, pregunta on revertiran els beneficis 
generats per les cooperatives subvencionades pel govern i qui assumirà les 
pèrdues d’aquelles que en generin. 

D’altra banda, creu que el pla de xoc oblida el principal problema que tenen les 
cooperatives o qualsevol empresa que inicia l’activitat, que és el del finançament. 
Per tant, pregunta si el govern municipal preveu ajudar aquestes empreses amb 
microcrèdits o amb algun altre tipus d’ajuda. 

Finalment, pregunta què vol fomentar el govern municipal a través de les 
cooperatives i mostra preocupació per les primeres accions que ha dut a terme. En 
aquest sentit, esmenta la Fira de Consum Responsable, que es va fer per Nadal a 
la plaça de Catalunya, i qüestiona que en un esdeveniment adreçat als nens i a la 
promoció de l’activitat comercial de Nadal es venguessin samarretes del 
Movimiento Zapatista de Liberación o amb l’eslògan «tourist go home», o llibres 
com el Manifest comunista. Entén, doncs, que s’estan potenciant els amics del 
govern municipal que tenen cooperatives i discrepa profundament d’aquesta 
política de promoció econòmica. 

 
El Sr. Garganté considera que la mesura de govern va en la línia de promoure 

l’economia cooperativa, social i solidària, però lamenta que, pel volum de la 
inversió, sigui més una mostra simbòlica del que hauria de ser un pla ambiciós i 
transversal que un veritable pla de xoc. Afegeix que en el pressupost de 2016, 
pendent d’aprovació, es preveu una inversió de 4 milions d’euros per al foment 
d’aquest sector, però encara és inferior als 5 milions d’euros destinats a comprar la 
fidelitat del Congrés Mundial del Mòbil. 

També constata una certa incoherència en el fet de voler apostar per aquest 
tipus de cooperativa mentre es continua externalitzant el 23 % de la despesa no 
financera del pressupost mitjançant concessions i contractes amb empreses 
mercantils que no controla ningú, i entén que aquí sí que faria falta un pla de xoc. 

Seguidament, constata que l’Ajuntament de Barcelona és una de les primeres 
empreses de la ciutat, amb més de 20.000 treballadors entre la plantilla pròpia, la 
de les empreses i ens municipals, i els externalitzats. Opina, doncs, que s’hauria 
de reforçar el rol de l’ajuntament com a generador d’ocupació directa i no 
potenciar les empreses privades que busquen el lucre propi i no tenen res a veure 
amb l’economia cooperativa, social i solidària. En aquest sentit, assenyala que 
l’ajuntament ha de tornar a municipalitzar serveis per generar ocupació de qualitat 
i demana que els veïns i veïnes siguin informats dels impediments legals que ho 
prohibeixen i de la necessitat de trencar aquests impediments per tal que 
l’ajuntament no esdevingui un simple recaptador d’impostos que després es 
destinen a empreses privades que no són socials, solidàries ni cooperatives. 

Tot seguit, la CUP Capgirem Barcelona valora positivament la col·laboració de 
l’ajuntament amb el sector de l’economia cooperativa, social i solidària, però 
aprecia una certa indefinició dels objectius i una manca de criteris quantitatius 
objectivables. En aquest sentit, pregunta quants llocs de treball es crearan amb 
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aquestes subvencions, a quants usuaris i usuàries s’adreça el pla de xoc i quines 
són les situacions de desigualtat que es volen revertir. 

Per últim, creu que l’ajuntament no es pot desentendre de les obligacions que té 
en matèria social i que en el fons s’està fent una privatització amb cara amable. 

 
El Sr. Via assenyala que la col·laboració entre el sector públic i el comunitari i 

cooperatiu que plantegen connecta directament amb la nova política econòmica del 
govern, la qual pretén impulsar l’economia plural, sense detriment de la 
col·laboració del sector públic amb el sector mercantil convencional. En aquest 
sentit, aclareix que la tria d’empreses cooperatives per a la gestió del pla de xoc 
s’ha fet tenint en compte l’expertesa contrastada i el nivell d’especialitat 
d’aquestes empreses. 

Quant a Biciclot, comenta que és un projecte emblemàtic per l’interès públic que 
té, tant per a la ciutat com per al conjunt de l’economia social i solidària, i anuncia 
que formarà part dels projectes que es volen potenciar durant tot el mandat, que 
seran entre quatre i sis. 

Pel que fa a les consideracions de la Sra. Ballarín, matisa que el pla de xoc 
deriva dels criteris fonamentals del pla estratègic per al conjunt del mandat, però 
que no s’han de confondre l’un i l’altre. En aquest sentit, comenta que encara no 
han presentat el pla estratègic perquè s’està determinant quin serà el pressupost 
disponible per desenvolupar-lo, però anuncia que es presentarà properament, 
conjuntament amb un informe sobre la situació de l’economia social i solidària a la 
ciutat. 

 
El Sr. Sierra reclama que el govern concreti quin és el seu model econòmic, 

perquè en aquesta mesura no hi ha cap concreció i, per tant, no saben en què 
consisteix realment el pla. 

 
La Sra. Capdevila considera que la Fira de Consum Responsable que es va fer 

per Nadal a la plaça de Catalunya va representar un pas endavant per a les 
entitats que es dediquen al consum responsable i creu que si el Sr. Mulleras hi va 
trobar una sèrie de productes deuria ser perquè els buscava. 

Pel que fa a Biciclot, reitera que estan d’acord amb el projecte però troben 
desproporcionat que s’hi dediqui una tercera part dels 660.000 euros. Ara bé, si 
aquests 200.000 euros s’han de repartir entre els tres anys i mig que resten de 
mandat, ho trobaria correcte. 

 
La Sra. Ballarín demana que l’aposta del govern per l’economia cooperativa, 

social i solidària sigui més decidida, ambiciosa, amb visió global i transversal, i que 
tingui en compte tot el que ja existeix a la ciutat i a l’ajuntament. 

 
El Sr. Via, quant a la Fira de Consum Responsable, demana que no s’elevi 

l’anècdota a categoria i assegura que, segons els resultats de les enquestes que es 
van fer entre els assistents i els expositors, aquesta fira va ser un èxit. 

 
Es dóna per tractada. 
 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
 
2. Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona 

(2014). 
 
El Sr. Pisarello exposa que la qüestió de les desigualtats i com es combaten és 

prioritària, raó per la qual per primera vegada el govern porta a la comissió 
l’informe sobre renda familiar disponible, que ha elaborat el Gabinet Tècnic de 
Programació. Creu que un dels motius principals d’orgull de Barcelona és que el 
seu nivell de cohesió social és superior al d’altres ciutats europees, però l’informe 
alerta del risc de perdre aquesta situació. 
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En aquest sentit, remarca que la concentració de la riquesa s’ha accentuat, de 
tal manera que els rics són més rics, els pobres són més pobres i les classes 
mitjanes disminueixen. Tanmateix, constata que aquest problema no se 
circumscriu a la ciutat de Barcelona, sinó que és global, tal com constata el darrer 
informe d’Oxfam, en el qual s’adverteix que el 2016 l’1 % més ric del planeta 
disposarà de més recursos que el 99 % restant, situació que dóna una base 
empírica a l’eslògan «Volem una democràcia per al 99 %». 

Sense entrar en les causes concretes que han provocat aquestes situacions de 
desigualtat, proposa un debat conjunt sobre com es pot protegir la cohesió social i 
revertir les desigualtats. En aquest sentit, opina que el model econòmic actual ha 
fracassat i, adreçant-se al Sr. Mulleras, indica que no cal llegir Karl Marx per 
constatar-ho, sinó escoltar la denúncia que fa el Papa Francesc, el qual afirma que 
hi ha un «capitalisme finançat» que produeix desigualtats greus i que és 
insostenible. 

Per tant, el govern porta aquest debat a la Comissió d’Economia perquè creu 
que aquest serà un dels temes centrals no solament del mandat actual, sinó també 
de la propera dècada. 

 
La Sra. Recasens lamenta que el tinent d’alcalde no hagi explicat l’informe en 

profunditat, si bé reconeix que s’ha presentat als mitjans de comunicació i que, per 
tant, ja s’han pogut fer alguns debats sobre aquesta qüestió. 

A continuació, indica que no és el primer cop que aquest informe es porta a la 
comissió, i recorda que el govern anterior l’any 2014 va presentar l’informe 
corresponent a 2013. Així, doncs, creu que si es tinguessin en compte tots els 
informes que s’han fet el debat seria més centrat i més real, perquè si no es fa una 
bona diagnosi és segur que no s’encertarà la teràpia. 

En aquest sentit, recorda que entre els anys 2007 i 2011, mentre governaven el 
Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya, les rendes més baixes van passar 
de representar el 22 % del total al 39 %, i es van concentrar en els barris amb 
més atur, tendència que va començar a desaccelerar-se entre 2012 i 2014, si bé 
les desigualtats han continuat creixent perquè la crisi és mundial i no es poden 
contenir solament amb polítiques municipals. 

Tanmateix, comenta que en el període de 2007 a 2011 la renda familiar a Ciutat 
Vella va créixer 2,9 punts, mentre que en el període de 2012 a 2014, amb el 
govern de Convergència i Unió, el creixement va ser de 3,3 punts. I a l’Eixample, 
que durant el govern del PSC-Iniciativa la renda familiar havia perdut 4 punts, 
durant el govern de Convergència i Unió va créixer 4 punts. Afegeix que el govern 
anterior va aconseguir aturar les caigudes de renda a altres barris, com a Sants, 
on es va passar de caure 6,2 punts a 0,5, o a Sant Andreu, on es va passar d’11 
punts de caiguda de la renda a 0, o a Sant Martí, on també es va revertir la 
situació. 

Finalment, lamenta que la manca de temps no li hagi permès parlar de Nou 
Barris i insta el govern a continuar fent polítiques d’inversió, si bé creu que amb 
uns pressupostos prorrogats serà difícil tirar endavant aquestes polítiques. 

 
El Sr. Sierra entén que no es tracta de veure què van fer els governs anteriors, 

sinó de fer una radiografia de la ciutat. Així, remarca que la crisi ha colpejat 
brutalment la societat i la ciutat, ha fet que els rics siguin més rics, que els pobres 
siguin més pobres, i entén que la gran perjudicada n’ha estat la classe mitjana. 

Davant d’aquesta situació, proposa posar en comú allò que uneix les diferents 
forces polítiques i avantposar la lluita contra les desigualtats als interessos de 
partit. A tal fi, indica que s’han de crear les condicions necessàries per a la 
generació d’ocupació i, en aquest sentit, es mostra partidari que el govern continuï 
amb les inversions compromeses en mandats anteriors. 

Pel que fa als projectes adreçats als barris, els quals aplaudeix, però demana 
que es concretin amb una sèrie de mesures i amb el compromís del govern a lluitar 
contra aquestes desigualtats. 
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El Sr. Bosch exposa que en qüestions que afecten de forma profunda la vida dels 
ciutadans i que amenacen de partir la ciutat hi ha d’haver un acord ampli entre els 
grups polítics i s’han de cercar solucions conjuntament. 

En aquest sentit, proposa sobreposar els mapes del repartiment del turisme i de 
les desigualtats als barris per tal de constatar que els barris on no hi ha activitat 
turística coincideixen amb els més empobrits. Entén que això faria replantejar la 
moratòria hotelera general i permetria la generació de riquesa i ocupació en alguns 
barris. 

En segon lloc, recorda que temps enrere Esquerra Republicana va proposar el 
Pla nord, en el qual s’establien mesures per enfortir les oportunitats dels barris 
més afectats per la crisi, i celebra que el Pla de barris que va presentar el govern 
s’hi sembli. Demana, doncs, consensuar i tirar endavant aquestes mesures entre 
totes les formacions polítiques. 

Pel que fa a la política fiscal, creu que ja s’ha fet molta feina i que se n’ha de fer 
més, com per exemple reformes en l’IBI. Creu, doncs, que els grups polítics 
haurien de ser capaços de consensuar les polítiques fiscals per tal de no castigar 
encara més les classes mitjanes, punt que considera clau per canviar el mapa de 
les grans diferències de renda que hi ha a Barcelona. 

 
La Sra. Andrés exposa que la desigualtat és causada per la disminució de la 

renda familiar disponible i aquesta, a la vegada, està relacionada amb el fet de 
tenir feina i un salari just. En aquest sentit, assenyala que al juny de 2015 a 
Barcelona hi havia 90.000 persones aturades, de les quals 25.000 patien una 
situació d’atur superior als dos anys i que, per tant, ja no tenien cap tipus de 
prestació. Per tant, considera que no és casualitat que els deu barris amb menys 
renda familiar disponible coincideixen amb els barris on l’atur té un pes més 
important, i assenyala que vuit d’aquests deu barris pertanyen al districte de Nou 
Barris, mentre que els altres dos són la Marina i el Besós-Maresme. 

Davant d’aquesta situació, el Grup Socialista aposta per la reactivació econòmica 
i la redistribució de la renda. A tal fi, considera que el model econòmic impulsat 
des de l’ajuntament ha de ser generador de feina i recorda que el turisme ocupa 
100.000 treballadors. Així, doncs, el seu grup aposta per l’activitat turística i 
especialment pel turisme cultural. 

En segon lloc, creu que també s’han de generar llocs de treball en els sectors de 
serveis a les persones, serveis educatius i serveis sanitaris. Demana, doncs, 
fermesa al govern municipal davant dels governs de la Generalitat i de l’Estat 
perquè no passi com en el mandat anterior, en què el govern municipal de 
Convergència i Unió no va exigir a la Generalitat el finançament de les escoles 
bressol municipals mentre el deute de la Generalitat amb l’ajuntament ascendia a 
300 milions d’euros, va retallar les polítiques d’ocupació i va donar suport a la 
reforma laboral del Partit Popular. 

En tercer lloc, indica que la pròrroga pressupostària implica que es puguin 
invertir 200 milions d’euros menys que en l’exercici anterior i reclama inversió en 
obra pública, especialment en rehabilitació d’habitatges, perquè aquest és un 
sector que genera benestar i renda. 

Finalment, reclama al govern que sigui exigent per recuperar l’estat del 
benestar. En aquest sentit, recorda que, fruit de les retallades, s’han eliminat els 
ajuts al pagament de l’habitatge i que el 80 % dels desnonaments a la ciutat són 
causats per l’impagament de lloguers, que les beques per estudiar s’han reduït, 
que s’han privatitzat serveis sanitaris i s’han introduït els copagaments 
farmacèutics. 

 
El Sr. Mulleras considera que l’informe és superficial i no entra en el fons del 

problema. Pel que fa a la renda disponible, per exemple, afirma que no es tenen 
en compte els fluxos de població o la pressió fiscal, que a Barcelona i a Catalunya 
és de les més altes d’Espanya, qüestions que influeixen de forma directa en la 
renda disponible de les famílies. Critica que l’informe tampoc contempli els costos 
de la concentració urbana, de la prestació de serveis públics com l’educació, la 
sanitat o el transport públic. 
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Pel que fa a la desigualtat de les rendes, indica que la situació no és nova i que 
l’any 2011, després de trenta-dos anys de governs d’esquerres, en els quals havia 
participat Iniciativa per Catalunya, els cinc barris més rics de Barcelona eren 
exactament els mateixos que els anys 2014 i 2015: Pedralbes i els cinc barris del 
districte de Sarrià - Sant Gervasi. De la mateixa manera, apunta que tant el 2011 
com el 2015 els cinc barris més pobres majoritàriament eren al districte de Nou 
Barris. 

Insisteix, doncs, que la situació no es nova i que el govern d’Ada Colau vol fer-
ne publicitat per interès polític, perquè pretén substituir la lluita de classes per la 
lluita de barris, i acusa Barcelona en Comú de tenir Karl Marx com a font 
ideològica, el qual pregonava que la religió era l'opi del poble i, per tant, no se’l 
pot considerar una persona gaire religiosa, tal com ja havia esmentat en la 
discussió del punt anterior de l’ordre del dia. 

Finalment, assegura que el Grup Popular està d’acord a reduir les desigualtats i 
a implementar polítiques públiques que vagin en aquest sentit, però no des de la 
demagògia ni des del populisme. Per tant, reclama polítiques serioses per a la 
creació d’ocupació, inversió pública i privada, polítiques d’habitatge, garantia que 
els ascensors socials funcionin i un pla d’inclusió social potent que ajudi la gent que 
ha estat maltractada per la crisi. 

 
El Sr. Garganté assenyala que l’informe mostra clarament una situació 

d’emergència social, però creu que no s’ha de veure aïlladament, sinó en la 
panoràmica del que ha succeït als Països Catalans des de 2007 com a mínim. En 
aquest sentit, entén que les polítiques que s’han dut a terme han tingut com a 
objectiu no declarat el rescat dels més rics presentant com a inevitables les 
polítiques d’austeritat, adreçades a la contenció del dèficit públic i al pagament del 
deute. Apunta que aquestes polítiques han representat una redistribució dels 
recursos de baix cap a dalt i han tingut com a conseqüència que la responsabilitat 
de la recomposició del capitalisme recaigui sobre les classes populars. En aquest 
sentit, recorda que el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, havia manifestat 
que la crisi no va ser culpa dels bancs, sinó de la societat, criteri que defensen els 
rics, entre els quals no hi són ni la CUP, ni l’EZLN ni els proletaris dels quals 
parlaven Marx i Engels al Manifest comunista. En definitiva, remarca que les 
classes populars han vist com es destruïa la cohesió social a la vegada que les 
condicions laborals empitjoraven i que, fruit de les privatitzacions, es reduïa el 
patrimoni col·lectiu. Així, doncs, creu que la recuperació econòmica es basa en la 
intensificació dels nivells d’explotació i de despossessió, i en una gestió cada 
vegada menys democràtica, tot amb el suport legal de l’Estat. 

A continuació, afirma que estem vivint un període pronunciat de depauperació, 
on les rendes més baixes han passat de representar un 4,1 % al 15,5 % del total i 
les rendes molt altes han passat del 7,5 % a l’11,6 %. Per tant, constata que la 
ciutat és més pobra i més desigual, situació que s’accentua en els barris amb 
menys renda. 

Quant al pla de xoc, entén que s’hauria de prioritzar l’emergència habitacional, 
garantir el dret a l’habitatge i lluitar contra la pobresa energètica i les situacions de 
dependència, àmbits que haurien d’esdevenir nínxols de creació d’ocupació. Per 
tant, reclama que l’ajuntament assumeixi el rol de generador d’ocupació de 
qualitat i de proveïdor de serveis socials de qualitat a les classes populars. 

Davant d’aquesta situació, hi veu tres alternatives. La primera, defensada per la 
majoria de l’oposició, consisteix a cenyir-se a la legalitat vigent, externalitzar els 
serveis bàsics i prioritzar el pagament del deute. La segona alternativa, defensada 
pel govern i per algun grup de l’oposició, intenta demostrar que és possible una 
gestió progressista de la misèria posant l’accent en la transparència i la democràcia 
burgesa, però sense afectar el nucli productiu i financer del capitalisme actual. 
Finalment, la tercera alternativa, defensada per la CUP, és el xoc entre el model de 
societat propi de la reproducció del capital, agressiu, autoritari, explotador i 
desposseïdor de la riquesa col·lectiva, i el model d’una societat que aspira a 
construir un entorn social que trenqui amb el capitalisme. 
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El Sr. Pisarello exposa que vol defugir un debat demagògic i que la qüestió de 
fons és el fracàs del model econòmic actual, després de quaranta anys de 
dictadura franquista i quaranta anys més d’hegemonia neoliberal, model que ha 
generat moltes desigualtats i precarització perquè s’ha basat en el benefici a curt 
termini i a qualsevol preu. Tanmateix, admet que s’han fet polítiques socials que 
han permès tenir una societat relativament cohesionada, si bé alguns partits han 
intensificat les polítiques neoliberals i d’altres les han aturades parcialment. 

Davant d’aquesta situació, creu que cal fer un debat polític i repensar el model 
econòmic per fer una transició cap a un model més plural. En aquest sentit, per tal 
de trencar el nucli productiu i financer del capitalisme, comenta que cal fer alguna 
cosa més que declaracions com les que ha fet el Sr. Garganté, però afirma que hi 
ha les condicions necessàries per generar una economia més plural, amb més 
lideratge públic en els serveis bàsics, en la relació amb l’economia cooperativa, 
social i solidària, i en la lluita contra la precarització en les relacions laborals. 

En aquest sentit, assenyala que han pactat amb alguns grups de l’oposició una 
ampliació pressupostària que permet la implementació d’un pla de xoc, si bé admet 
que és insuficient perquè no ataca l’arrel del problema. Així, doncs, remarca que 
s’han de revertir les causes estructurals de la desigualtat per tal que en el futur no 
aparegui un altre informe que confirmi l’augment de les desigualtats, malgrat la 
bona voluntat dels diferents governs. 

 
El Sr. Sierra retreu al Sr. Mulleras que hagi afirmat que les circumstàncies de 

2011 i les actuals siguin les mateixes, perquè les desigualtats han augmentat i la 
crisi ha colpejat amb duresa la classe mitjana de Barcelona i de tot Espanya. 

 
El Sr. Bosch exposa que Barcelona s’ha caracteritzat, des de l’època del 

barraquisme, per no tenir guetos i creu que és responsabilitat de tots els grups 
mantenir la cohesió urbana. 

 
La Sra. Andrés també demana continuïtat en el model de cohesió de la ciutat i, a 

tal fi, aposta per la reactivació econòmica. 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Mulleras, li recrimina que la llei Wert, la 

reforma laboral i els decrets del ministre Guindos no són exemples de res i no 
s’han fet pensant en la gent de Nou Barris. 

 
El Sr. Pisarello, tot i admetre que les rendes mitjanes han patit per causa de la 

crisi, afirma que qui més ha patit han estat les classes populars. Per tant, creu que 
és un deure prioritzar aquests barris i apoderar la gent que hi viu perquè es pugui 
revertir la seva situació. Afegeix que l’informe demostra que el problema no es 
resol amb l’assistencialisme, sinó qüestionant les estructures de poder. Per tant, 
afirma que s’han de democratitzar la política i l’economia i, tot i que aquest repte 
no es pot entomar només des de l’ajuntament, han de fer tot el que estigui al seu 
abast per aconseguir-ho. 

 
Es dóna per tractat. 
 
La Presidenta, abans de passar a tractar el següent punt de l’ordre del dia, 

proposa el debat conjunt dels punts 7 i 18, sobre horaris comercials, i dels punts 8 
i 10, sobre turisme sanitari, proposta que és acceptada per tots els membres. 

 
d) Compareixences Govern municipal 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
3. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat, amb 
les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Turisme integrada 
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en la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme; resoldre les al·legacions 
presentades en tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 
amb els informes de valoració de les al·legacions; informes tots que consten a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; publicar el 
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
El Sr. Colom recorda que el 24 de juliol de 2015 el Consell Municipal va aprovar 

la creació del Consell de Turisme i Ciutat, el reglament del qual va ser inicialment 
aprovat a la sessió del 17 de novembre a la Comissió d’Economia i que el 8 de 
gener de 2016 finalitzava el període d’al·legacions. Informa que s’hi van presentar 
trenta-vuit al·legacions, de les quals s’han estimat totalment o parcialment vint-i-
una, que han permès ampliar la definició de la naturalesa del consell, se n’ha 
millorat l’especificació de les funcions i s’han precisat diversos aspectes de la seva 
composició. 

Finalment, adverteix que s’ha corregit el text que lliurat als grups per afegir-hi, 
tal com demanaven algunes al·legacions, que la vicepresidència segona serà 
ocupada per un representant del sector empresarial del turisme. 

 
La Sra. Recasens recorda que el seu grup va donar suport a l’aprovació inicial 

del reglament i remarca que una de les trenta-cinc mesures del Pacte local per a la 
gestió d’un turisme responsable i sostenible, impulsat pel govern anterior, 
contemplava precisament la creació d’aquest consell i que ja havia preparat un 
esborrany de reglament. Celebra, doncs, la continuïtat de les polítiques endegades 
durant el mandat anterior. 

Seguidament, assenyala la importància de fer un debat sobre el model turístic 
de la ciutat, tal com demana el 80 % dels Barcelonins. Tanmateix, en primer lloc 
discrepa de les dades que ha donat el Sr. Colom i afirma que, segons els seus 
càlculs, el percentatge d’esmenes acceptades és molt petit. Per tant, li sorprèn 
aquesta dinàmica participativa però no decisòria que practica el govern. 

En segon lloc, celebra que s’hagi acceptat que la vicepresidència del consell 
correspongui a una persona representant del sector turístic empresarial i esmenta 
que, també gràcies a una esmena, alguns dels experts integrants del consell seran 
escollits per votació. En aquest sentit, critica que la voluntat democràtica i 
participativa de què parla el govern inicialment no queda recollida en la redacció 
dels reglaments. 

Per acabar, denuncia que el govern ha frenat l’actuació inspectora en l’àmbit 
dels habitatges d’ús turístic i que, mentre el govern anterior en sis mesos va 
tancar 170 establiments il·legals, el govern actual només n’ha tancat 16, i afegeix 
que malgrat que hagin dictat 380 ordres de cessament aquestes no impliquen 
necessàriament el tancament de l’activitat. Demana, doncs, que, a més a més de 
practicar polítiques participatives, el govern acceleri l’activitat inspectora. 

 
El Sr. Sierra agraeix que s’hagin estimat parcialment algunes de les esmenes 

presentades, però que el problema de fons que veuen en el plantejament del 
reglament continua existint, que és el sobredimensionament dels poders de 
l’alcaldessa o del regidor en qui delegui les seves funcions i, per tant, el 
menyspreu cap als grups municipals que formen part del consell, que hi tenen veu 
però no vot. 

Per tant, anuncia la reserva de vot del seu grup per al plenari. 
 
El Sr. Bosch creu que s’ha d’aprovar el reglament perquè el més important és 

que el Consell de Turisme es pugui reunir i començar a treballar. D’altra banda, 
com ja van exposar en l’aprovació inicial del reglament, aquest els sembla correcte 
i assenyala que amb l’acceptació parcial de les al·legacions no hi ha hagut canvis 
substancials. Finalment, comenta que les aportacions fetes per diverses entitats ho 
han estat en sentit positiu i s’alegra que el consell pugui començar a treballar. 

 
La Sra. Ballarín s’afegeix al raonament del Sr. Bosch, si bé lamenta que el 

consell encara no s’hagi posat en funcionament, tot i que aquest organisme ja era 
previst al Pla estratègic de turisme 2010-2015. Recorda que el seu grup va votar 
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favorablement a l’aprovació inicial, però insisteix que els preocupa la lentitud del 
procés d’aprovació perquè convindria que aquest consell es posés a treballar 
ràpidament en l’actualització del Pla estratègic de turisme. 

 
El Sr. Mulleras discrepa del que qualifica d’entusiasme del Sr. Bosch i de la Sra. 

Ballarín, entusiasme que atribueix a afinitats ideològiques curioses d’aquests grups 
amb Barcelona en Comú. Remarca que la proposta que es presenta no es 
diferencia gaire de la que es va aprovar inicialment i critica que no s’hagi acceptat 
cap de les al·legacions substancials que havia fet el Grup del Partit Popular, com 
tampoc les d’altres grups o entitats. En aquest sentit, lamenta que no s’hagin 
acceptat algunes al·legacions per tal que el Consell de Turisme tingui en compte 
l’opinió del cos consular a Barcelona. 

En segon lloc, critica que la composició del consell la decidirà el govern, atès que 
fins i tot els dotze experts que s’escolliran per votació sortiran d’una llista 
confeccionada per la Secretaria Tècnica, que depèn del govern municipal. També 
lamenta que el govern no hagi acceptat una al·legació del Partit Popular per tal que 
una de les vicepresidències fos ocupada per representants del món turístic. 

En tercer lloc, critica que sigui exclusivament el govern qui decideixi els temes 
que ha de tractar el Consell de Turisme i Ciutat. En aquest sentit, indica que el 
Partit Popular havia presentat una al·legació per tal que els regidors del consistori, 
a partir d’un mínim de dotze, poguessin plantejar temes de debat en el consell, 
al·legació que també ha estat rebutjada. 

Finalment, atès que el govern decideix la composició del consell i els temes que 
s’hi tracten, entén que també adoptarà les conclusions que dicti el govern perquè 
ha dissenyat un organisme a imatge i semblança seva. Així, doncs, desitja que el 
Consell de Turisme i Ciutat funcioni, però entén que el reglament que es presenta 
és un mal començament. 

 
El Sr. Garganté anuncia la reserva de vot del seu grup perquè són escèptics 

sobre l’aportació que el consell pot fer per abordar els problemes plantejats els 
darrers anys i perquè pot esdevenir un òrgan per justificar la manca de presa de 
decisions o per justificar la preservació dels interessos econòmics privats. 

D’altra banda, creu que d’aquest reglament es deriva un funcionament 
burocràtic que no s’adiu amb el seu model de democràcia participativa, 
representativa i directa, i que posa en peu d’igualtat entitats veïnals que defensen 
l’interès general amb agents que defensen interessos privats. Entén, doncs, que 
s’hauria d’equilibrar la representació en aquest consell. També insisteix que la 
participació ciutadana hauria de ser decisiva, a diferència del que succeeix en els 
diferents consells de participació. 

Tot seguit, reclama que la informació sobre el turisme sigui desglossada per 
seccions censals, barris i districtes, perquè amb la informació disponible 
actualment no se’n pot fer una anàlisi acurada. Així, doncs, reclama que s’abordi el 
debat públic del model de ciutat i del model turístic per tal de garantir que es 
tinguin en compte els interessos dels veïns i de les veïnes i que les decisions siguin 
referendades per la ciutadania. 

Finalment, reitera que el seu grup aposta pel decreixement del turisme i perquè 
els beneficis que reporta passin de mans privades a mans públiques. 

 
El Sr. Colom exposa que el reglament està sotmès a la normativa vigent i que la 

voluntat del govern és modificar aquesta normativa perquè permeti que els òrgans 
tinguin major caràcter participatiu. Tanmateix, considera que aquest tema és 
massa important i no es podia esperar a tenir la normativa nova. Per tant, han 
avançat de la millor manera possible i insisteix que, un cop reformada la 
normativa, el consell s’adequarà a allò que s’entén com una vertadera participació. 

En segon lloc, matisa que el fet que l’alcaldessa tingui la potestat de nomenar 
els membres del consell no vol dir que sigui ella qui els tria. En aquest sentit, 
palesa que la majoria dels regidors del consistori formen part d’instituts municipals 
o d’empreses públiques i el fet que siguin nomenats per l’alcaldessa no vol dir que 
els hagi triat ella. Així, doncs, insisteix que el reglament diferencia clarament entre 
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l’elecció dels membres del consell i el tràmit purament administratiu del 
nomenament. 

Pel que fa a les adscripcions funcionals, entén que hi ha una confusió i aclareix 
que la iniciativa sobre l’assessorament de polítiques correspon al govern, la qual 
cosa no lleva que tots els membres del consell puguin proposar temes de debat. 

Quant a l’esmena del Partit Popular per tal que els regidors poguessin proposar 
iniciatives, comenta que es va desestimar perquè aquest és un consell de 
participació ciutadana i, per tant, és a les entitats ciutadanes a qui correspon 
deliberar i votar en el sentit que considerin oportú. Els grups municipals, afegeix, 
ja tenen els seus espais de debat i decisió, que són la mateixa Comissió 
d’Economia i el plenari del Consell Municipal. Creu, doncs, que fóra un error 
reproduir els debats de les comissions i dels plens en el Consell de Turisme i 
Ciutat, on tant el govern com l’oposició tenen dret a veu però no dret a vot. 

Finalment, retreu a la Sra. Recasens que hagi barrejat el tema del reglament i 
les ordres de cessament d’habitatges d’ús turístic, cosa que li sorprèn perquè 
entén que la situació greu de proliferació d’aquests establiments és atribuïble a la 
incapacitat del govern anterior per abordar el problema. 

 
La Sra. Recasens recorda la feina que la regidora Itziar González va fer a Ciutat 

Vella en relació amb els apartaments turístics il·legals i, per tant, remarca que no 
va ser el govern de Convergència i Unió qui va potenciar el creixement d’aquests 
establiments. Troba, doncs, sorprenent que el regidor Colom, a qui vincula amb 
Iniciativa per Catalunya, acusi Convergència i Unió de ser responsable de la 
proliferació dels apartaments turístics. 

 
El Sr. Colom replica que, si qualsevol problema es remunta a trenta anys enrere, 

fa l’efecte que els quatre anys anteriors no hi va haver govern municipal. Pregunta, 
doncs, què va fer el govern de Convergència i Unió durant el seu mandat i remarca 
que les 378 ordres de cessament que ha dictat el nou govern són més que les 170 
que va dictar el govern anterior. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona En Comú, ERC i PSC i 

amb la reserva de vot de CIU, Ciutadans, PP i CUP.  
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
c) Proposicions 
 

V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
4. La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a cedir parades 

buides dels mercats municipals a entitats socials de la ciutat per promoure la 
comercialització de productes de proximitat i "Km 0", així com d'empreses locals 
amb valor afegit de productors d'arreu de Catalunya, o producte d'elaboració propi, 
no necessàriament alimentari, sense trencar l'equilibri d'oferta comercial del 
mercat, i ajudant a aquestes entitats a fer un estudi de viabilitat. 

 
El Sr. Blasi anuncia que han acceptat una sèrie d’esmenes i que la redacció 

definitiva de la proposició ja ha estat lliurada als grups. 
A continuació, exposa que als mercats municipals hi ha parades buides, en 

alguns casos fruit d’amortitzacions realitzades per l’Institut Municipal de Mercats 
per fer-hi reformes o una reorganització comercial. Alhora, afegeix, hi ha entitats 
socials sense ànim de lucre i amb experiència en els àmbits de la producció i del 
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mercat que podrien ocupar aquestes parades buides. En aquest sentit, indica que 
s’ha cedit una parada al mercat de la Concepció al Consell Comarcal de les 
Garrigues, amb les mateixes condicions que als altres paradistes. 

Així, doncs, creu que caldria conjugar la disponibilitat de parades buides amb 
l’existència d’entitats socials disposades a ocupar-les, sempre amb les mateixes 
condicions que s’ofereixen als altres paradistes, de manera que els productes 
alimentaris es comercialitzin en l’espai reservat a tal fi i els no alimentaris en 
l’espai dels encants, que en el cas del mercat del Ninot, per exemple, són a 
l’interior i al perímetre exterior respectivament. 

Finalment, insisteix en la idea que aquestes entitats haurien de complir les 
mateixes condicions que la resta de paradistes per tal d’evitar la competència 
deslleial. 

Convergència i Unió sotmet, doncs, la proposició a consideració de la comissió 
perquè entenen que representa un benefici per a les entitats, per a la societat i per 
als mercats municipals. 

 
El Sr. Sierra exposa que el seu grup no podia votar favorablement a la proposta 

tal com estava redactada inicialment a causa de la competència deslleial però, un 
cop acceptada l’esmena, anuncia el vot favorable del seu grup perquè els mercats 
de Barcelona són una institució que s’ha de potenciar perquè cohesiona els barris, 
crea ciutat i afavoreix el comerç de proximitat. 

 
La Sra. Capdevila anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició de 

Convergència i Unió i agreix que s’hagi acceptat l’esmena presentada. 
A continuació, exposa que el seu grup aposta per potenciar els mercats 

municipals perquè donen vida als barris i fomenten el comerç de proximitat. En 
aquest sentit, esmenta el cas del mercat de Sant Andreu, en el qual cada vegada 
hi ha més parades tancades, la qual cosa fa que la gent hi vagi menys i s’hagin de 
tancar més parades. Entén, doncs, que aquesta és una bona proposta per revertir 
la situació, especialment en el cas dels mercats que estan pendents de reformes. 

D’altra banda, comenta que hi ha altres iniciatives, com el programa «Opera» de 
la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de cedir places buides en els mercats 
municipals a persones emprenedores, que ofereixen assessorament i 
acompanyament durant els primers anys d’activitat. 

Conclou que aquesta és una bona oportunitat per treballar en l’àmbit de la 
reinserció laboral i per promoure la venda de productes de proximitat, sense entrar 
en conflicte amb l’oferta existent. 

 
La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè en 

comparteixen l’objectiu i les mesures proposades. En aquest sentit, remarca que el 
foment dels productes de proximitat aprofitant la xarxa de mercats municipals és 
coherent amb els objectius de l’economia verda. Pel que fa als mitjans, també els 
considera correctes, sobretot després de l’acceptació de l’esmena, atès que no 
implica una cessió gratuïta dels espais. 

Tanmateix, adverteix que es podrien produir efectes indesitjables, com una 
competència deslleial amb els paradistes que paguen els cànons, que han 
contribuït a la reforma dels mercats i que en molts casos també ofereixen 
productes de proximitat. Alhora, reclama que el procediment de cessió sigui 
transparent, en condicions d’igualtat i absolutament legal per tal que no hi hagi 
cap tipus de discriminació entre les entitats en la cessió les parades buides. 

 
El Sr. Mulleras anuncia el vot favorable del seu grup, especialment després que 

s’hagi acceptat l’esmena presentada. 
Tot seguit, exposa que el projecte de quilòmetre zero, a més a més de 

promoure els productes de proximitat, beneficia el medi ambient, ajuda a 
augmentar els ingressos per la venda de productes locals i ofereix un producte 
més fresc i de més qualitat. En aquest sentit, esmenta l’experiència exitosa del 
mercat de Santa Caterina, amb el qual l’Institut Municipal de Mercats va signar un 
conveni l’any 2014 per potenciar els productes de quilòmetre zero. 
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D’altra banda, lamenta que als mercats de Barcelona hi hagi parades buides i 
creu que en primer lloc s’hauria de treballar per tal que aquestes parades 
tinguessin l’activitat pròpia dels mercats i, com a segona opció, que oferissin una 
activitat complementària per tal d’atraure clients. En tot cas, insisteix que això s’ha 
de fer sense que hi hagi competència deslleial, raó per la qual és important que les 
entitats que hi accedeixin no tinguin afany de lucre, i sense que es trenqui 
l’equilibri del mercat, que ha de continuar basant l’activitat en la venda de 
productes alimentaris. 

Finalment, destaca la importància de no hipotecar les parades buides i, per tant, 
que la cessió sigui temporal, perquè l’objectiu final ha de ser que les parades dels 
mercats s’omplin de paradistes. 

 
El Sr. Garganté exposa que caldria definir què s’entén per producte de 

quilòmetre zero i per valor afegit, perquè hi veu el perill que el producte gourmet i 
d’elit passi per davant del producte fresc, de proximitat i de productors petits. 
Entén, doncs, que caldria elaborar una llista de criteris per garantir que els 
productes ecològics i elaborats per cooperatives d’iniciativa social tinguessin 
prioritat, que el concurs públic per a la cessió de les parades tingués en compte la 
proximitat, que els circuits de comercialització fossin curts, o que els treballadors 
siguin joves o dones, entre d’altres. 

D’altra banda, considera que el grup que fa la proposta és el mateix que ha 
promogut el creixement de les grans superfícies, els horaris d’obertura de vint-i-
quatre hores i les cadenes multinacionals de menjar conegut com a «porqueria», 
model contrari al comerç de proximitat i arrelat al territori. 

Pel que fa a la sobirania alimentària, assenyala que no s’aconsegueix amb 
propostes com aquesta, sinó que requereix condicions més generals, com l’accés 
als mitjans de producció i a la terra, la creació i gestió de sòl publicoprivat, l’impuls 
i suport de bancs i fires d’intercanvi de llavors per a la conservació de la diversitat 
genètica, la recuperació de races d’animals adaptades al territori, o aspectes més 
generals com la gestió de l’aigua, l’energia i la mateixa ordenació territorial. En 
definitiva, indica que el grup que presenta la proposta va en direcció contrària a 
allò que proposaria la CUP. 

Finalment, apunta que no es pot caure en l’esquizofrènia de defensar, per un 
costat, el consum responsable i, per l’altre, el consumisme més descarnat perquè 
genera creixement econòmic i llocs de treball, com afirma que va passar durant la 
campanya de Nadal. 

 
El Sr. Colom anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició de 

Convergència i Unió després que aquest hagi acceptat l’esmena presentada, 
perquè coincideixen en la necessitat de millorar els mercats municipals com a 
centres del comerç de proximitat, del consum responsable i punts d’atracció de 
l’activitat econòmica i comercial als barris. 

Pel que fa a la reducció de parades buides, comenta que hi ha previstes 
actuacions de reforma als mercats del Bon Pastor, la Vall d’Hebrón, Sant Andreu i 
l’Abaceria, a més a més de la finalització de la reforma del mercat de Sant Antoni. 

D’altra banda, indica que en alguns casos és important redimensionar els 
mercats i, en d’altres, tornar a obrir les parades tancades. En aquest sentit, 
informa que el govern conjuntament amb els gremis han iniciat programes per a la 
reobertura de parades, però saluda la iniciativa de Convergència i Unió perquè 
permet accedir al mercats entitats socials sense afany de lucre i altres actors. 
Destaca, també, que aquest accés s’ha de fer amb condicions similars a les que té 
la resta de paradistes i creu que un altre element important de la proposició és que 
l’Institut Municipal de Mercats ajudi els diversos actors fent estudis de viabilitat 
dels projectes. 

 
El Sr. Blasi agraeix el posicionament dels grups. Tot seguit, insisteix que 

l’objectiu de la mesura és, per una banda, l’obertura de les parades tancades i, per 
l’altra, encarar les reformes dels mercats. En aquest sentit, esmenta l’experiència 
de diverses entitats socials com AREP o el TEB, o d’altres d’institucionals com el 
programa «Opera». Per tant, entén que cal generar activitat i admet que en alguns 
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casos s’ha de plantejar el redimensionament dels mercats a l’hora de remodelar-
los. 

Finalment, insisteix que la intenció de la proposició no és trencar la dinàmica 
pròpia dels mercats i torna a agrair el suport a la mesura. 

 
La Sra. Capdevila confia en el compromís del regidor Colom de començar durant 

el mandat present la remodelació dels mercats que ha anunciat. 
Adreçant-se al Sr. Mulleras, pregunta si el quilòmetre zero de què parla es 

refereix a la Puerta del Sol, perquè afirma que el Govern del Partit Popular no ha 
fet res per potenciar els productes de proximitat. 

 
El Sr. Colom reitera el vot favorable del seu grup a la proposició i el compromís 

del govern d’implementar-la, com també altres projectes per millorar els mercats 
municipals i reforçar-ne la funció d’atracció comercial, sota els principis de 
sostenibilitat, proximitat i consum responsable. 

Quant a la remodelació dels quatre mercats que havia esmentat anteriorment, 
reitera el compromís que en aquest exercici es començaran els primers treballs per 
a la licitació dels programes executius i també reitera el compromís d’acabar la 
remodelació del mercat de Sant Antoni durant l’any 2017. 

 
El Sr. Blasi demana a la CUP que abandoni els estereotips en què encasella 

Convergència i Unió i que s’adoni que hi ha propostes positives, tal com es 
demostra amb la valoració que en fan la resta de grups. 

Quant al mercat de Sant Andreu, no sap si hi ha parades tancades a causa de la 
reorganització o per manca de dinamització, com seria el cas del mercat de 
l’Abaceria, però, insta el govern a actuar i a no demorar-se amb més processos 
participatius, que considera que ja s’han fet. 

Finalment, s’alegra que s’aprovi la proposició perquè en sortiran beneficiades les 
entitats socials i també els paradistes i el conjunt de la societat. 

 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 
Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín 
expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i 
el Sr. Garganté expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA amb el redactat 
següent: 

 
La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a cedir, de forma 

temporal i amb les mateixes condicions de cànons i obligacions que la resta, 
parades buides dels mercats municipals a entitats socials sense afany de lucre de 
la ciutat per promoure la comercialització de productes de proximitat, i "Km 0", 
així com d'empreses locals amb valor afegit de productors d'arreu de Catalunya, o 
producte d'elaboració propi, no necessàriament alimentari, sense trencar l'equilibri 
d'oferta comercial del mercat, i ajudant a aquestes entitats a fer un estudi de 
viabilitat. 

 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
5. Que el govern municipal estableixi una partida pressupostària destinada a 

facilitar les condicions de viabilitat econòmica de cooperatives, petites i mitjanes 
empreses, i autònoms concretament les següents: - Compensant l'impost sobre 
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal) en 
transmissions de comerç i no únicament en el supòsit "mortis causa" entre 
familiars. - Augmentar la quantia del percentatge de bonificació que recull l'article 
7 de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions quan es refereix a 
circumstàncies de foment de l'ocupació fins a la quantia màxima. 

 
El Sr. Sierra exposa que aquesta és una proposició numerus apertus, que conté 

dues mesures concretes adreçades a empreses petites i mitjanes, cooperatives i 
autònoms, i que va en la línia del govern de democratitzar l’economia. Tanmateix, 
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assegura que solament amb l’economia cooperativa i social no es pot crear prou 
ocupació per combatre les desigualtats a la ciutat. En aquest sentit, considera que 
el primer problema de la societat barcelonina, tal com indiquen les enquestes i els 
sondejos d’opinió, és l’atur. 

Per lluitar contra l’atur i, per tant, contra les desigualtats, considera que els 
poders públics tenen l’obligació de crear les condicions necessàries perquè els 
empresaris petits i mitjans, les cooperatives i els autònoms generin llocs de treball 
perquè, a més a més, és en aquest tipus d’empreses on poden trobar feina 
segments de la població que tenen dificultats, com els joves o els majors de 
quaranta-cinc anys. Un cop aprovades les ordenances fiscals, afegeix, es fa palès 
que s’ha de salvar de la crisi les classes mitjanes i aquestes petites empreses 
creadores d’ocupació. 

La primera mesura que proposen és suprimir la plusvàlua municipal, cosa que 
no es pot fer directament de manera legal però sí mitjançant bonificacions, en la 
transmissió de negocis de pares a fills, per tal de preservar els llocs de treball i 
generar-ne de nous. 

La segona mesura consisteix a augmentar fins al 95 % la bonificació recollida a 
l’article 7 de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, atès que el 
sector de la construcció és un dels principals perjudicats per la crisi. 

Finalment, argumenta que el govern pot continuar impulsant diversos 
programes per dinamitzar l’economia, però creu que per ajudar aquests col·lectius 
més afectats per la crisi el més efectiu és ajudar els empresaris i els autònoms, 
que són els qui tenen capacitat per crear ocupació. 

 
La Sra. Recasens remarca el valor de la feina que fa la Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya i recorda que el 30 de novembre de 2011 
l’Ajuntament de Barcelona va fer una declaració institucional en aquest sentit i per 
donar suport a l’Any Internacional de les Cooperatives. 

Pel que fa a la proposició, assenyala que el govern de Convergència i Unió ja va 
introduir en les ordenances fiscals de 2012 bonificacions del 20 % en l’IAE i una 
bonificació del 30 % en l’impost de construccions per a aquelles empreses que 
complissin determinades condicions. 

Atès que el grup proposant demana augmentar aquestes bonificacions o els 
supòsits en els quals són aplicables, anuncia el suport de Convergència i Unió grup 
a la mesura. Tanmateix, pregunta al govern com està la negociació dels 
pressupostos, perquè al capdavall aquesta proposta implica una determinada 
dotació pressupostària. 

 
El Sr. Bosch critica que el grup proposant es retirés de les negociacions sobre les 

ordenances fiscals perquè entén que aquestes propostes es podrien haver plantejat 
en aquell moment i potser, si el govern les hagués pres en consideració, ara ja 
s’estarien aplicant. 

A continuació, planteja dubtes sobre l’oportunitat d’incrementar la bonificació en 
l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana perquè podria 
significar que l’ajuntament subvencionés el traspàs d’un comerç històric a una 
multinacional. Per tant, creu que s’hauria d’especificar en quines condicions es 
podrien fer aquests traspassos per tal de preservar el comerç de proximitat i 
emblemàtic, model que defensen tots els grups municipals. 

Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del seu grup i emplaça el Grup de Ciutadans 
a tornar a parlar d’aquestes mesures durant la negociació de les ordenances fiscals 
de 2017. En tot cas, assegura que el Grup d’Esquerra Republicana estarà encantat 
de col·laborar amb ells per contribuir a la millora de l'administració de la ciutat. 

Finalment, anuncia que si Ciutadans entra al Govern de Madrid els reclamaran 
que facin tota la feina que es pot fer des d’allà, si més no mentre el que es fa a 
Madrid tingui incidència a Catalunya. 

 
La Sra. Ballarín considera que no és el moment de plantejar aquestes mesures 

perquè impliquen partides pressupostàries i en aquest moment no s’està parlant ni 
d’ordenances fiscals ni de pressupostos. Recorda que el 29 de desembre es van 
aprovar les ordenances fiscals i que en les al·legacions que hi va fer el Grup de 
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Ciutadans no es plantejava cap de les qüestions que recull la proposició. Per tant, 
opina que la política fiscal ha de tenir un plantejament global, que contempli 
ingressos i despeses, i no es pot fer un degoteig de mesures com les que es 
proposen. 

Així, doncs, entén que s’ha de donar suport a les cooperatives, a les empreses 
petites i mitjanes i als autònoms, però opina que no totes són iguals i algunes no 
necessiten aquesta aportació de recursos públics. 

D’altra banda, exposa que durant la negociació de les ordenances fiscals van 
proposar l’exempció de tributs per al autònoms durant el primer any d’activitat i, 
atès que aquesta proposta es va acceptar, van donar suport a l’aprovació de les 
ordenances. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup perquè creu que no és el moment de 
parlar d’aquestes mesures, sinó que s’ha de fer durant la negociació dels 
pressupostos i de les ordenances fiscals de 2017. 

 
El Sr. Mulleras considera que la fiscalitat municipal a Barcelona és de les més 

altes d’Europa i, per tant, qualsevol rebaixa en els tributs la troba positiva. Per 
aquesta raó, el Grup del Partit Popular dóna suport a les bonificacions en la 
plusvàlua municipal i en l’impost de construccions per a cooperatives, empreses 
petites i mitjanes i autònoms. En aquest sentit, recorda que van presentar setanta-
cinc al·legacions a les ordenances fiscals per tal d’eximir aquestes empreses 
d’impostos com l’IAE i l’ICIO, i taxes com la de terrasses o serveis urbanístics, amb 
l’objectiu d’ajudar aquests agents econòmics especialment a l’inici de l’activitat. 

Finalment, anuncia el vot favorable a la proposta i pregunta al govern municipal 
com pensa articular aquestes mesures en el pressupost i si aquests temes 
formaran part d’alguna negociació bilateral amb el Grup de Ciutadans. 

 
El Sr. Garganté anuncia l’abstenció del seu grup. Exposa que, segons el directori 

central d’empreses de l’INE, l’1 de gener de 2015 a Barcelona hi havia 170.197 
empreses, de les quals el 57,5 % no tenen cap assalariat i el 40 % en tenen entre 
un i vint, i per tant aquesta mesura podria afectar moltes empreses. Creu, doncs, 
que a la proposta li falta concreció quant a l’impacte que podrien tenir aquestes 
mesures sobre els ingressos de l’ajuntament. 

Per poder canviar el sentit del vot, doncs, s’hauria de saber quants diners 
recapta l’ajuntament per aquests dos impostos, quin seria el cost de les 
bonificacions i quantes empreses s’han beneficiat el darrer any de les bonificacions 
que ja hi ha establertes. 

 
El Sr. Pisarello aprecia la bona voluntat de la proposta però anuncia que no li 

poden donar suport perquè, tot i que no hi discrepen en el fons, creu que caldria 
discutir quin tipus de feina generen les empreses perquè assenyala que les feines 
precàries no són útils per combatre les desigualtats. 

D’altra banda, entén que la proposta arriba tard i que s’hauria d’haver plantejat 
durant la discussió de les ordenances fiscals, moment en què, fruit de la negociació 
amb altres grups, ja s’hi van introduir propostes adreçades a l’estímul d’autònoms i 
comerços. 

Pel que fa a la transmissió de comerços i activitats econòmiques, indica que no 
es poden plantejar bonificacions de manera genèrica. I quant a la bonificació de 
l’impost de construccions a les empreses que generin ocupació, informa que durant 
el darrer exercici no s’hi va acollir cap empresa, raó per la qual dubta de la utilitat 
d’aquesta mesura. 

Finalment, assegura que, si el que planteja el Grup de Ciutadans és una 
discussió en el marc dels pressupostos, el govern estarà encantat d’obrir aquest 
debat, que creu que serà molt important per a la ciutat. 

 
El Sr. Sierra aclareix que no proposen bonificacions, sinó la devolució de l’impost 

pagat per empreses petites, mitjanes, cooperatives i autònoms, tal com es diu 
literalment en l’enunciat de la proposició i, per tant, no té cap sentit que es digui 
que aquesta mesura podria beneficiar multinacionals o grans empreses. Insisteix, 
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doncs, que no es tradueixin les seves proposicions per evitar males 
interpretacions. 

Pel que fa al moment en què es presenta la proposició, quan les ordenances 
fiscals ja s’han aprovat, lamenta que una qüestió procedimental pugui fer que es 
deixi d’ajudar els empresaris petits i mitjans i els autònoms. A més a més, quan es 
van aprovar les ordenances fiscals els varen dir que, si no hi estaven d’acord, 
presentessin esmenes als pressupostos, però de moment aquests estan prorrogats 
i entén que és el moment d’actuar per ajudar aquelles empreses que veritablement 
generen ocupació. 

 
La Sra. Recasens creu que hi ha un consens en matèria fiscal per a la promoció 

de l’ocupació. Per tant, entén que la proposició s’hauria d’aprovar perquè no 
introdueix modificacions substancials en les ordenances fiscals. En aquest sentit, 
recorda que durant el mandat anterior, en què les ordenances fiscals s’havien 
prorrogat diverses vegades, es van introduir modificacions en taxes com les 
d’alcoholèmia, caixers automàtics o plusvàlues en procediments de dació en 
pagament. 

D’altra banda, argumenta que, tot i que formalment els impostos han de quedar 
establerts a 31 de desembre, considera que s’hi poden fer modificacions puntuals 
sempre que no es modifiquin substancialment. Per aquesta raó, demana que els 
serveis jurídics o Secretaria facin un informe per establir si aquesta modificació 
que es proposa és substancial o no. 

Finalment, assenyala que el tinent d’alcalde no ha fet l’oferiment a Convergència 
i Unió de parlar dels pressupostos, però el seu grup s’oferirà com a interlocutor a 
cada oportunitat que es presenti. 

 
El Sr. Bosch insisteix que el text que presenta Ciutadans parla dels propietaris 

originals dels comerços emblemàtics i de petites i mitjanes empreses però no del 
destinatari del traspàs i, per tant, l’únic que demana és que s’especifiqui aquest 
detall. 

 
El Sr. Pisarello reitera que el seu grup no pot votar a favor de la proposició 

perquè tècnicament no s’ha presentat de manera correcta. Comenta que, fins i tot 
en el cas que s’aprovés, no podria entrar en vigor fins a 2017. També es mostra 
d’acord amb Esquerra Republicana pel que fa a la plusvàlua, en el sentit que a la 
proposició no s’especifica quin tipus d’empresa podria ser la destinatària d’una 
possible transmissió de negoci i, per tant, si fos una gran superfície aquesta 
mesura no tindria sentit. 

 
El Sr. Sierra demana fer una esmena in voce. 
 
El Sr. Pisarello replica que, a part d’aquest punt, també discrepen en la resta 

perquè, si el que es vol és parlar de subvencions, el govern està disposat a obrir 
un debat pressupostari, però entén que la proposició no s’ha presentat en aquests 
termes i, per tant, no hi poden votar a favor. 

 
El Sr. Sierra agraeix els vots favorables i replica al Sr. Bosch que potser té un 

problema de comprensió perquè en la proposició en cap moment es parla de 
comerç emblemàtic. 

 
El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 
Ciutadans, el Sr. Bosch expressa l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa 
l'abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. 
Garganté expressa l'abstenció de la CUP. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
6. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) 

Impulsar la signatura d'un conveni amb CONSTA, la Fundació Privada per a 
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l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, per tal de garantir que les 
empreses del sector de la construcció i rehabilitació que operen a la ciutat ho facin, 
com a mínim, complint tots els requisits que regula el segell CONSTA. 2) Exigir la 
identificació del constructor que efectua les obres, en un lloc visible a on es faci 
l'obra, amb l'obligatorietat d'informar del nom de l'empresa, número de llicència i 
nom del promotor amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors i la qualitat 
del servei. 

 
El Sr. Bosch anuncia que s’accepten les esmenes transaccionals presentades per 

Convergència i Unió i Barcelona en Comú, atès que no alteren substancialment la 
proposta. 

A continuació, saluda les persones que puguin estar seguint la retransmissió de 
la sessió i exposa que la intenció de la proposta és treballar en favor del teixit 
productiu de la ciutat i en defensa de les empreses petites i mitjanes i dels 
autònoms dels sectors de la rehabilitació o auxiliars de la construcció, les quals 
després de l’esclat de la bombolla immobiliària han patit problemes, bàsicament 
provocats per les grans empreses constructores. 

Seguidament, creu que s’ha de reactivar el sector per assolir l’excel·lència i 
enfocar-lo cap a l’economia verda, la sostenibilitat i la rehabilitació energètica. En 
aquest sentit, remarca que a partir del Pacte nacional per a l’habitatge es va crear 
el segell CONSTA, impulsat pel Gremi de Constructors d’Obres i la Cambra Oficial 
de Contractistes d’Obres, el qual, amb una filosofia senzilla però efectiva i 
transparent, ajuda les empreses petites i mitjanes i els autònoms a complir els 
requisits de sostenibilitat i transparència. 

Per tant, la proposició demana que l’ajuntament signi un conveni amb la 
Fundació Consta amb l’objectiu de posar en valor les empreses que compleixen els 
requisits legals per actuar contra les males pràctiques, l’economia submergida, les 
subcontractes i altres anomalies del mercat que afecten greument el sector. 

Finalment, s’exigeix que la identificació de l’empresa constructora figuri de 
manera clara i visible en qualsevol obra per tal de detectar possibles 
transgressions de la normativa i identificar-ne els responsables. 

 
La Sra. Recasens anuncia el suport del seu grup a la proposició i exposa que 

havien presentat una esmena, que ha estat acceptada, per tal que les empreses 
del sector compleixin els requisits que estableix el segell CONSTA en matèria de 
seguretat en els llocs de treball, entre d’altres. Afegeix que mitjançant l’esmena 
també pretenen afavorir la simplificació administrativa i, per tant, reclama al 
govern que amb la signatura del conveni no s’afegeixin tràmits burocràtics per a 
l’obtenció del segell de qualitat, en tant que la llicència ja garanteix el compliment 
de determinats requisits. 

A continuació, insisteix que s’ha de donar suport a les bones pràctiques en tots 
els àmbits, també en el de la construcció, i creu que la signatura d’aquest conveni 
pot donar visibilitat a les empreses i als professionals que aposten per la formació 
del seu personal o per la prevenció dels riscos laborals. 

Finalment, també està d’acord que les empreses constructores quedin ben 
identificades per tal de vetllar pels drets dels consumidors i per la qualitat del 
servei. 

 
El Sr. Sierra entén que la intenció de la proposta és lluitar contra l’economia 

submergida, tal com ha manifestat el Sr. Bosch, però, tot i coincidir en aquest 
objectiu, anuncia que no hi poden donar suport perquè considera que la protecció 
de les classes mitjanes, que són les que creen ocupació, és la millor manera de 
protegir les classes baixes, i opina que no es poden afegir més exigències a un 
sector que ja té les mateixes obligacions tributàries i administratives que d’altres, 
a més a més de les que comporta la Llei d’edificació, els plans urbanístics o la 
responsabilitat durant deu anys per a arquitectes i promotors. 

Opina, doncs, que amb aquesta proposició s’introdueixen més traves a les 
empreses del sector, raó per la qual anuncia l’abstenció del seu grup. 
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La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del seu grup, després de l’acceptació de 
les esmenes. Tanmateix, demana als grups municipals que siguin curosos a l’hora 
de tramitar les proposicions, perquè entén que aquesta té més a veure amb temes 
d’urbanisme que no pas pròpiament d’economia, si bé admet que aquesta qüestió 
és competència de la presidenta. 

D’altra banda, s’alegra pel fet que Esquerra Republicana torni a reivindicar 
mesures a les quals el tripartit a la Generalitat de Catalunya havia donat suport. 

Tot seguit, mostra el suport del seu grup a les mesures adreçades a augmentar 
la qualitat en la construcció, a afavorir les bones pràctiques empresarials, a evitar 
els riscos laborals dels treballadors i a lluitar contra l’economia submergida, raó 
per la qual considera positiva l’existència d’un segell de qualitat, que en aquest cas 
és impulsat des del mateix sector i que forma part de les mesures contemplades al 
Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016. 

En tot cas, reclama que s’accepti la proposició i després s’implementi, però 
evitant exclusivismes a l’hora de certificar la qualitat de les empreses i evitant 
també l’augment dels tràmits burocràtics. 

Finalment, apunta que aquesta proposició hauria de servir per fomentar la 
qualitat en la rehabilitació i la generació de nous llocs de treball a Barcelona. 

Per tot plegat, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
El Sr. Mulleras mostra l’acord del seu grup amb l’esperit de la proposició però 

discrepa en la forma en què es vol dur a la pràctica. En aquest sentit, coincideix en 
els objectius del segell de qualitat CONSTA i des del Grup Popular estan disposats 
a impulsar-lo, però no creuen que formar part d’aquest registre hagi de ser 
obligatori per a totes les empreses que volen treballar a Barcelona. A tall 
d’exemple, proposa que en els plecs de clàusules per a la contractació d’obres es 
pugui valorar que les empreses estiguin inscrites en aquest registre, de manera 
que això significaria un incentiu però no pas una obligació. Altrament, considera 
que es cauria en l’intervencionisme en el sector privat i s’augmentaria la burocràcia 
en el sector que més ha patit la crisi dels darrers anys. 

Per acabar, anuncia l’abstenció del seu grup i reitera que, si bé comparteixen 
l’esperit de la proposició, discrepen que la mesura hagi de ser obligatòria. 

 
El Sr. Garganté anuncia l’abstenció del seu grup. Exposa que hi ha cap a dues-

centes empreses adherides al segell CONSTA i, segons alguns treballadors 
d’aquestes empreses, a la pràctica aquest segell té poca repercussió perquè els 
criteris de qualitat ja estan regulats en els processos de contractació, en el 
Registre d’empreses acreditades, en els llibres de contractació i de centres de 
treball o pels certificats d’hisenda i seguretat social. 

Per tant, planteja que si es vol entrar a fons en la qualitat del servei, de les 
condicions laborals i mediambientals, caldria obrir un procés de debat entre tots 
els actors del sector de la rehabilitació i les reparacions, especialment empreses 
petites, microempreses i autònoms, perquè les grans empreses no solen tenir 
personal d’obra. Creu que també s’hauria de demanar l’opinió dels instal·ladors i 
no solament dels constructors, i dels treballadors i treballadores de l’economia 
submergida, els quals afirma que si hi són no és perquè els vingui de gust. 

Finalment, pensa que es podria caure en la divinització de les polítiques de 
responsabilitat social corporativa i creure que amb un segell se solucionen els 
problemes, quan en realitat no és una mesura real que ajudi a millorar les 
condicions dels serveis, laborals i mediambientals. En aquest sentit, opina que les 
millores sempre s’aconsegueixen mitjançant la mobilització dels usuaris i usuàries 
dels serveis o dels treballadors i treballadores. 

 
El Sr. Colom exposa que, abans d’impulsar la firma d’un conveni amb Consta 

s’han d’estudiar altres aspectes, i aquest era el sentit de l’esmena presentada pel 
govern. 

 
A continuació, puntualitza que CONSTA és un registre voluntari d’empreses i 

que, per tant, no hi ha cap obligació d’adherir-s’hi.  
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Tot seguit, creu que fóra bo unificar els segells de qualitat de la ciutat i per 
aquesta raó el govern proposa la creació d’un segell de qualitat contractual. D’altra 
banda, considera que el segell CONSTA va significar un avenç pel que fa a les 
bones pràctiques en les relacions entre proveïdors i clients, però quedava limitat 
en aspectes com les condicions laborals, seguretat i salut laboral, o sostenibilitat, 
entre d’altres, aspectes que són importants en aquest sector i que caldria millorar. 

Finalment, assenyala que també s’hauria de valorar l’impacte econòmic que 
aquesta mesura tindria sobre les finances municipals. 

 
El Sr. Bosch agraeix que hi hagi sintonia en aquest tema i afirma que els 

professionals i les petites empreses de la construcció, que fa anys que passen un 
moment difícil, ho agrairan. 

Pel que fa al Partit Popular, que ha manifestat el seu acord amb l’esperit de la 
proposta, lamenta que aquest acord no es tradueixi en aspectes més materials, 
però tanmateix celebra que en comparteixin l’esperit. 

També celebra la coincidència amb el PSC i comenta que Esquerra Republicana 
mai no ha renegat del pas endavant que van significar els tripartits, tant a la 
Generalitat com a l’Ajuntament de Barcelona, però considera que a partir d’aquell 
moment alguns van triar de fer un pas enrere i d’altres van decidir anar cap 
endavant. Tanmateix, opina que en determinades qüestions en què s’havia fet 
bona feina, com la de les bones pràctiques empresarials, s’hauria d’haver avançat 
més. 

Amb referència a Ciutadans, assenyala que l’adhesió al segell CONSTA estableix 
que les empreses estiguin al corrent en els pagaments a Hisenda, que compleixin 
la normativa laboral o que estiguin adherides a tribunals d’arbitratge, i els 
pregunta si estan en contra d’aquestes mesures. A més a més, apunta que 
aquesta iniciativa prové del sector i no d’Esquerra Republicana i, per tant, titllar-la 
d’intervencionisme creu que és una contradicció. 

 
El Sr. Sierra replica que la coherència del seu grup és absoluta perquè sempre 

han defensat que no es posin traves a les empreses ni als autònoms per facilitar la 
creació d’ocupació, la regeneració de l’economia i la simplificació de 
l'Administració. D’altra banda, discrepa que el segell CONSTA sigui una iniciativa 
del sector perquè, tal com ha admès el mateix Sr. Bosch, sorgeix del Pacte 
nacional per a l’habitatge. 

 
La Sra. Ballarín no ha entès a què es referia el Sr. Bosch amb la referència a 

anar endavant o endarrere, però comenta que ja en parlaran en un altre moment. 
 
El Sr. Colom expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de Ciutadans, 
el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarín expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté 
expressa l'abstenció de la CUP. S'aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) 

Estudiar la signatura d'un conveni amb CONSTA, la Fundació Privada per a 
l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, per tal de fomentar que les 
empreses del sector de la construcció i rehabilitació que operen a la ciutat ho facin, 
com a mínim, complint tots els requisits que regula el segell CONSTA. 2) Exigir la 
identificació del constructor que efectua les obres, en un lloc visible a on es faci 
l'obra, amb l'obligatorietat d'informar del nom de l'empresa, número de llicència i 
nom del promotor amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors i la qualitat 
del servei. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
7. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1) Fer 

tot el necessari per evitar retards en l'execució i finalització del procés consultiu 
sobre horaris comercials per tal de garantir un escenari raonable de planificació al 
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sector comercial de la ciutat durant aquest exercici 2016. 2) Lliurar als grups 
municipals durant aquesta sessió de la Comissió d'Economia i Hisenda els resultats 
i les conclusions obtingudes en la primera fase (consulta) del procés consultiu 
sobre horaris comercials. 

 
La Sra. Ballarín exposa que presenten aquesta proposició amb l’objectiu de 

donar seguretat jurídica al sector comercial i per tal que quedi clar que cal prendre 
decisions sobre l’obertura d’establiments en dies festius durant l’any 2016, 
decisions que entén que arriben tard perquè no s’està complint el calendari 
plantejat pel govern municipal mateix. En aquest sentit, afirma que el govern no té 
un model clar en aquesta matèria i, per tant, li falta criteri i lideratge, qüestió que 
consideren greu. 

Per tant, acusa el govern d’obrir un procés participatiu per tal de no haver de 
prendre decisions, procés que qualifica de decebedor ja que, quantitativament, 
només hi han participat 1.543 veïns i 370 empreses i, qualitativament, encara 
esperen la valoració que en fa el govern, tot i que era prevista per al mes de 
desembre. En la primera part de la proposició, doncs, demana que es lliurin en 
aquesta mateixa sessió les conclusions del procés participatiu, el qual dubta que 
serveixi per res més que per endarrerir la presa de decisions sobre qui podrà obrir 
els festius dels mesos d’estiu, i com i quan ho podran fer. 

A continuació, admet que aquesta decisió no és fàcil, però indica que governar 
vol dir dialogar i, en aquest sentit, el sector es queixa de manca de diàleg, i també 
implica prendre decisions tenint en compte l’interès general. Així, doncs, la 
proposició planteja establir un termini raonable per planificar les obertures de 
comerços durant els dies festius i que la decisió no s’endarrereixi més enllà del 
mes de febrer, perquè els comerciants, els treballadors i les treballadores 
necessiten saber amb temps suficient quines seran les dates d’obertura per poder 
planificar les vacances del personal, les compres, els estocs i les despeses 
operatives. 

Per acabar, reitera que els treballadors i treballadores i els veïns i veïnes 
necessiten saber cap a quin model es vol avançar i, per tant, es necessiten normes 
clares i models estables. Per aquestes raons, demana el suport dels grups a la 
proposició. 

 
La Sra. Capdevila llegeix el text de la pregunta formulada pel seu grup. Exposa 

que el mes de juny de 2014 Convergència i Unió i Partit Popular van arribar a un 
acord per establir els horaris d’obertura del comerç en festius, acord que va tenir 
els vots contraris del PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i que entre altres mesures demanava al Departament 
d’Empresa i Ocupació que declarés Barcelona com a municipi turístic per tal de 
permetre en les zones més turístiques de la ciutat l’obertura de comerços en dies 
festius, amb un horari i calendari determinats. Assenyala, també, que el període de 
vigència d’aquesta mesura era d’un any. L’arribada del nou govern a mitjan 2015 
la mesura va continuar essent vigent i es va plantejar un procés participatiu que 
havia de concloure el desembre anterior. 

Entén, doncs, que el govern va lent i en aquest moment ni els grups polítics de 
l’ajuntament ni el sector saben quines decisions s’han pres, si es considera que 
setanta-dues hores d’obertura setmanals són suficients, si durant la temporada 
d’estiu es permetrà que els establiments obrin els dies festius o si s’ampliarà la 
declaració de zona turística a tota la ciutat. 

Per aquestes raons, demana que el govern expliciti quin projecte té i què ha 
decidit respecte dels horaris comercials. 

 
El Sr. Blasi argumenta que el fet que diversos grups municipals s’interessin per 

aquest tema evidencia la manca de lideratge i la lentitud del govern, cosa que 
genera incertesa i inseguretat jurídica en el sector del comerç. 

Tot seguit, reivindica les competències pròpies de Catalunya i denuncia la 
invasió competencial que ha exercit el Govern espanyol en l’àmbit del comerç, raó 
per la qual el govern municipal de Convergència i Unió va propiciar un consens 
amb el sector per poder prendre la iniciativa en la qüestió dels horaris comercials. 



1276 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 29-2-2016 
 

D’altra banda, critica que el nou equip de govern suspengués els estudis que 
s’estaven realitzant, la qual cosa ha impedit poder contrastar l’efectivitat de la 
mesura, i considera que el procés participatiu ha estat un fracàs. 

Per tant, anuncia el suport del seu grup a la proposició del Grup Socialista. 
 
El Sr. Sierra comparteix l’esperit de la proposició perquè, en primer lloc, 

considera que hi ha una situació d’inseguretat jurídica i els establiments comercials 
necessiten saber quines campanyes poden fer i quins diumenges i dies festius 
podran obrir. 

En segon lloc, critica que el govern obri procés participatius com a excusa per no 
prendre decisions, de manera que traslladen la responsabilitat a la ciutadania. En 
aquest cas, atès que el criteri del sector no és uniforme, augura el fracàs del 
procés participatiu. 

En tercer lloc, assenyala que el grup que dóna suport al govern té onze regidors 
i els grups de l’oposició en tenen trenta i, per tant, haurien de tenir en compte la 
correlació de forces en aquest model de democràcia representativa fruit de la 
Constitució de 1978. 

Finalment, reclama que es resolgui de manera immediata la qüestió dels horaris 
comercials en benefici de la seguretat jurídica del sector. 

 
El Sr. Mulleras argumenta que el govern fa processos participatius quan no sap 

què ha de fer, com ha passat amb les terrasses, la moratòria hotelera o la 
normativa turística, però assegura que amb aquesta política els problemes es 
perpetuen i no es resolen. Considera que la seguretat jurídica és important per a 
l’economia i critica que els comerços de Barcelona encara no sàpiguen quins 
horaris podran fer l’estiu proper. 

A continuació, recorda que el regidor Colom es molestava quan des del Partit 
Popular li preguntaven insistentment sobre la consulta online, però palesa que 
encara no han obtingut resposta, tot i que hi ha molts grups preocupats per 
aquesta qüestió. Per tant, pregunta per què no donen el resultat de la consulta, 
que es va acabar el 8 de novembre. 

D’altra banda, afirma que la consulta va ser tendenciosa perquè només es 
preguntava el que volia el govern i, a més a més, una mateixa persona podia votar 
diverses vegades. També constata que solament hi varen participar 1.543 veïns, 
que representen el 0,05 % de la població de Barcelona. Per tant, assegura que ha 
estat un procés opac i reclama que el govern n’expliqui les conclusions, tal com es 
demana a la proposició. 

Per acabar, remarca que la jornada d’anàlisi dels resultats que el govern s’havia 
compromès a fer el mes de desembre no s’ha realitzat. 

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. 
 
El Sr. Garganté comenta que en l’informe sobre el comerç que es va presentar 

en la sessió anterior de la comissió es reflectia que el 52,6 % del comerç era 
contrari a obrir els diumenges mentre que el 24,4 % n’era favorable. 

Seguidament, assenyala que el seu grup, per coincidència de classe, parla més 
amb els treballadors i treballadores que amb la patronal, i concretament els que 
estan organitzats a la CGT els comenten que en aquesta qüestió s’ha de triar entre 
estar al costat dels treballadors i de les treballadores o al costat de les empreses 
que esclafen el petit comerç de proximitat. 

 
En segon lloc, afirmen que l’obertura en diumenge no genera llocs de treball ni 

dóna diners als treballadors i treballadores habituals, que es veuen obligats a 
treballar un dia festiu a canvi de fer festa un dia laborable. Per tant, no representa 
cap despesa per a l’empresa i sí la pèrdua d’un dia festiu per als treballadors. 

En tercer lloc, l’ajuntament no pot obligar les empreses a contractar persones 
aturades ni a pagar als treballadors perquè treballin en dia festiu, raó per la qual 
l’única solució és no obrir cap diumenge ni festiu. 

En quart lloc, consideren que el procés participatiu ha estat un insult a les 
classes populars, que precisament són les que han dut Barcelona en Comú al 
govern. 
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En cinquè lloc, qualifiquen el procés participatiu de tendenciós, trampós i covard 
perquè donava l’opció d’obrir tots els diumenges i festius però no pas de tancar 
tots aquests dies, i considera que l’opció «altres» simplement era una disfressa. 

I en sisè lloc, prefereixen un adversari declarat amb relació a aquest tema que 
no pas les mitges tintes. 

A part de les consideracions anteriors, manifestades pels treballadors i 
treballadores de la CGT, la CUP - Capgirem Barcelona es compromet a ser al costat 
del govern per tal que el comerç no obri cap diumenge ni cap dia festiu, tot i que 
entén que Barcelona en Comú no sap com ho ha de fer per quedar bé amb els 
treballadors que pateixen aquesta situació. 

Finalment, comparteix amb els treballadors de la CGT que aquest procés 
participatiu ha estat una vergonya. 

 
El Sr. Colom discrepa que hi hagi hagut lentitud perquè l’acord entre 

Convergència i Unió i Partit Popular es va aprovar el 27 de juny de 2014 i, quan al 
maig següent Barcelona en Comú va guanyar les eleccions, es van veure obligats a 
prorrogar la mesura. 

Quant a la primera part de la proposició, assegura que el govern està treballant 
per definir els horaris comercials i quins comerços seran afectats per la declaració 
de zona turística. 

Quant a la segona part, anuncia que el 2 de febrer es realitzarà la jornada 
prevista per analitzar el resultat del procés participatiu i per comunicar-ne les 
conclusions a les entitats i a les persones que hi van participar. 

 
Finalment, admet que aquest és un tema sensible en el qual els actors 

econòmics de la ciutat no tenen posicions coincidents. Per tant, creuen que s’hi ha 
de continuar treballant, i això és el que està fent el govern. 

 
La Sra. Ballarín constata que hi ha molt de retard en l’establiment dels horaris 

comercials respecte a la previsió del govern. Admet que si es compara amb anys 
anteriors no hi ha retard, però apunta que la creació de nova ocupació té molt a 
veure amb les previsions. 

D’altra banda, assegura que el seu grup també parla amb les classes populars i 
amb els sindicats de classe, i tothom reconeix que, a causa de la improvisació, no 
es van crear llocs de treball nous, però que es podrien generar noves 
contractacions si hi hagués temps per planificar quins dies es pot obrir i quins no. 
En aquest sentit, esmenta que hi ha un marc normatiu, que es pot treballar per 
canviar-lo però que no es pot desobeir, i és en aquest marc on s’ha d’actuar i 
donar respostes. 

Finalment, espera que a partir del 2 de febrer, en què es farà la jornada d’anàlisi 
anunciada, el govern tingui les bases per poder decidir quin serà el model que 
pretén impulsar durant l’any proper, perquè hi ha molts aspectes a concretar i 
confien que la decisió no s’allargarà més enllà del mes de febrer. 

 
La Sra. Capdevila exposa que, duran el mandat anterior, el 24 de maig de 2015 

encara no s’havien establert els horaris comercials potser perquè Convergència i 
Unió confiava a guanyar les eleccions. Però creu que en aquests moments aquesta 
qüestió s’ha de resoldre perquè afecta un sector molt important com és el del 
comerç i considera que els grups municipals tenen dret a conèixer quina és la 
decisió del govern. Per tant, tot i acceptar que es puguin donar les explicacions 
pertinents en la jornada del 2 de febrer, reclama que el govern informi de les 
decisions que ha pres respecte a aquesta qüestió. 

 
El Sr. Blasi insisteix que el govern ha actuat amb lentitud perquè no ha complert 

el calendari establert i afirma que hi ha incertesa en el sector. A més a més, 
afegeix que els comerciants i la ciutadania confiaven que es mantindria el calendari 
anterior i torna a criticar que no s’acabessin els estudis per poder contrastar la 
situació actual amb l’anterior. 

Seguidament, reitera que hi ha hagut una invasió de l’Estat en les competències 
de la Generalitat i que, per tant, el govern municipal de Convergència i Unió va fer 
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un treball conjunt amb el sector per trobar una solució abans que els arribés 
imposada, i la decisió que varen prendre es va aplicar durant dos anys. 

Finalment, demana que es comuniqui als grups municipals la convocatòria de la 
jornada d’anàlisi per poder-hi participar i constata que la informació requerida no 
es lliurarà en aquesta sessió, tal com demana la proposició, sinó que es posposarà 
fins al 2 de febrer. 

 
El Sr. Mulleras remarca que va ser el govern municipal qui va obrir el procés 

participatiu, qui va establir un calendari i, per tant, és aquest mateix govern qui 
l’ha incomplert. Pregunta, doncs, de què tenen por i per què no donen el resultat 
de la consulta. 

 
El Sr. Colom manifesta que el govern es va comprometre amb la ciutadania, que 

va participar en aquest procés de forma voluntària, a fer un retorn dels resultats 
del procés participatiu, en el qual els grups municipals també són convidats. 
Tanmateix, diferencia entre procés participatiu i procés de decisió, i afirma que 
aquest darrer es farà a l’ajuntament, que és on pertoca. Entén, doncs, que no hi 
ha opacitat, sinó el compliment d’un compromís i normalitat. Així, doncs, assenyala 
que el seu grup creu en els processos deliberatius i assumeixen els compromisos i 
les obligacions que se’n deriven, i afegeix que a continuació es faran els processos 
corresponents. 

D’altra banda, indica que en el programa electoral Barcelona en Comú exposava 
la seva posició sobre els horaris comercials i que ell mateix, com a regidor de 
Comerç, ha estat en contacte amb les entitats del sector i en coneix les inquietuds. 
Per tant, suposa que no deuen tenir els mateixos interlocutors que els grups de 
l’oposició perquè el govern no detecta nerviosisme ni sensació d’inseguretat 
jurídica en el sector. 

Per tant, reitera el compromís adquirit pel govern en el procés participatiu, 
sabent que dintre del sector hi ha posicions diferents, i anuncia que buscaran el 
consens necessari per implementar la seva proposta programàtica en el marc de la 
declaració de Barcelona com a zona turística. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup perquè si bé estan d’acord en el 
primer punt, pel que fa al segon reitera que el 2 de febrer es lliurarà la 
documentació que es reclama. 

 
El Sr. Colom expressa l'abstenció de Barcelona En Comú, el Sr. Blasi expressa el 

vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Ciutadans, la Sra. 
Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Ballarin expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté 
expressa l'abstenció de la CUP. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
8. Instar al Govern municipal a rectificar i seguir promocionant el turisme 

sanitari en benefici de la ciutat, potenciant el turisme amb les sinèrgies del model 
sanitari públic i privat. 

 
El Sr. Mulleras exposa que fa anys que a Barcelona es fan programes per 

promoure el turisme de salut, com el Barcelona Health, i que l’alcaldessa Colau, 
com a presidenta de Turisme de Barcelona, i el regidor Colom, com a 
vicepresident, coneixen les polítiques de turisme i el conveni Barcelona Medical 
Destination. Assegura que els diners destinats a la promoció d’aquest turisme no 
són subvencions a cap organisme, hospital o clínica. 

A continuació, afirma que des del començament el govern municipal ha fet 
demagògia i populisme i ha intentat enfrontar la sanitat pública amb la privada, 
cosa que mai s’hauria d’haver fet perquè el model sanitari català i de Barcelona és 
un referent internacional, un model de qualitat que ha sabut generar sinèrgies 
entre el sistema públic i el privat. Atribueix l’èxit del model, en primer lloc, als 
milers de professionals del sector, entre els quals destaca Trueta, Gil-Vernet, 
Barraquer, Baselga o Massagué. En segon lloc, remarca que el model es beneficia 
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de la situació geoestratègica de Barcelona. I, en tercer lloc, indica que hospitals 
com el Clínic, el Sant Joan de Déu o la clínica Platón, que pertanyen a la xarxa 
hospitalària d’utilització pública, també es beneficien del flux de turisme de salut 
que té Barcelona. 

D’altra banda, si bé reconeix que la sanitat pública té problemes, com les llistes 
d’espera o les condicions laborals dels professionals, opina que no són causats pel 
turisme de salut, sinó per una mala gestió i per la manca de recursos. Així, doncs, 
entén que el turisme de salut pot generar recursos a través dels impostos per fer 
minvar aquests problemes, tal com s’ha demostrat amb la inversió que s’ha fet a 
l’Hospital del Mar. 

Al cap i a la fi, argumenta, el turisme de salut és un turisme de qualitat, que 
aporta valor afegit i minimitza els costos. En aquest sentit, assenyala que aquest 
turisme durant 2015 ha mogut arreu del món 7.000 milions d’euros i a Barcelona 
deixa entre sis i deu vegades més diners que qualsevol altra mena de turisme. 

Finalment, exposa que el Partit Popular ha presentat aquesta proposició perquè 
creu que el turisme de salut és bo per a Barcelona i que pot ajudar a crear 
sinergies positives entre la sanitat pública i la privada. Creu, doncs, que el govern 
municipal ha de rectificar en la seva actitud cap a aquesta qüestió. 

 
La Sra. Recasens explica que han presentat una esmena a la proposició del 

Partit Popular perquè es parli de «destí salut» per comptes de «turisme sanitari». 
Quant al prec del seu grup, davant de les declaracions i contradeclaracions que 

havia fet el govern sobre l’adhesió al conveni Barcelona Medical Destination, 
demana es mantingui l’acord del 7 de gener signat per Barcelona Medical Agency, 
Barcelona Centre Mèdic, la Generalitat de Catalunya i el Consorci de Turisme de 
Barcelona. 

En aquest sentit, no entén per què el govern està en contra d’aquest projecte 
impulsat pel sector sanitari i acompanyat per les administracions, quan en altres 
fòrums parlen de col·laboració publicoprivada, com passa amb el turisme de 
compres, el gastronòmic, el de neu, el de platja, el de wedding o el de congressos. 
Pregunta, doncs, per què no es pot focalitzar el turisme també al voltant d’un 
sector que promou el talent, la recerca, la innovació i el benestar. Afegeix que 
durant anys s’han fet esforços per fer de Barcelona una ciutat saludable, de 
benestar, on la qualitat de vida fos un atractiu, i considera que aquesta seria una 
altra manera de promoure un turisme de qualitat, que gasta a la ciutat quatre 
vegades més que altres tipus de turisme. D’altra banda, opina que hi ha una falsa 
demagògia en el debat entre sector públic i sector privat, i afirma que l’acord 
esmentat promouria les places concertades que ofereixen les clíniques privades. 

Finalment, retreu al govern municipal que, per una banda, defensi la 
col·laboració publicoprivada i, per l’altra, digui a Turisme de Barcelona què pot i 
què no pot promoure. En aquest sentit, esmenta el viatge fallit del regidor Colom a 
la London Travel Market i pregunta si evitarà que en les fires internacionals es 
defensi la promoció de Barcelona com a ciutat de benestar. 

 
El Sr. Sierra anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta del Partit 

Popular perquè Barcelona té un paper protagonista en el model sanitari, que fa 
d’Espanya un país de referència i d’alt valor afegit. En aquest sentit, esmenta el 
prestigi internacional de Barcelona en diferents especialitats, com oftalmologia, 
oncologia, patologia terciària, transplantaments diversos o cirurgia cardíaca, entre 
d’altres, i que atrau a la ciutat un turisme de qualitat que gasta tres o quatre 
vegades més que els altres tipus de turisme, atès que es tracta d’un visitant d’alt 
poder adquisitiu i que hi fa estades llargues. Opina, doncs, que aquests ingressos 
s’han de canalitzar per tal que beneficiïn el conjunt dels barcelonins. 

D’altra banda, afegeix que el turisme sanitari aporta valor afegit al sector en 
tant que atrau inversions i investigadors, la qual cosa fa augmentar la formació 
dels metges i del personal sanitari, tant de les clíniques privades com dels centres 
públics de salut. 

Finalment, indica que el turisme en si no representa cap problema, sinó que els 
problemes els genera un determinat tipus de turisme i, per tant, s’ha d’aprofitar 
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aquell turisme de qualitat que genera riquesa i ocupació, i a més reverteix en la 
qualitat sanitària de Barcelona. 

 
La Sra. Capdevila entén que la promoció de productes de qualitat com l’atenció 

mèdica en clíniques i hospitals de titularitat privada és una línia estratègica dels 
ens de promoció turística de Barcelona. Pel que fa al turisme sanitari, manifesta 
que, malgrat que aquests turistes siguin pocs, generen un impacte econòmic alt. 
En aquest sentit, assenyala que s’havia previst destinar recursos públics a la marca 
Barcelona Medical Destination per tal d’augmentar el nombre d’usuaris estrangers 
dels centres sanitaris, hospitals i clíniques de qualitat i de prestigi que hi ha a 
Barcelona. 

D’una banda, entén que el govern tingui recels per promoure la sanitat privada 
amb recursos públics, atesa la situació delicada de la sanitat pública a causa de la 
reducció pressupostària a què s’ha vist abocada la Generalitat, però, per altra 
banda, no entendrien que es paralitzés la promoció d’un dels sectors turístics que 
aporta més valor afegit a la ciutat, sempre que això no vagi en detriment de cap 
provisió del sistema públic de salut. 

A continuació, considera que la promoció que es fa de les sinergies entre els 
models de sanitat pública i privada no és la més adequada. En aquest sentit, el seu 
grup defensa un model de sanitat pública i universal, finançada íntegrament amb 
fons públics per tal que la cobertura arribi al conjunt de la població sense dependre 
del finançament privat, perquè això perjudicaria el dret universal a la sanitat 
pública, que és un dels pilars bàsics de la societat moderna i que cal protegir i 
fomentar. 

Per aquestes raons, atès que hi ha motius a favor i en contra de la proposició, 
anuncia l’abstenció del seu grup. 

 
La Sra. Ballarín exposa que la proposició que presenta el Partit Popular conté 

dos temes diferents, la salut i la promoció econòmica. Quant al primer, el Grup 
Municipal Socialista defensa una sanitat universal, gratuïta i de qualitat i, en 
aquest sentit, recorda la figura d’Ernest Lluch i el fet que quan van donar suport a 
l’ampliació de crèdit d’uns 100 milions d’euros van posar com a condició que 4 
milions es destinessin a acabar les urgències de l’Hospital del Mar. 

Quant a l’aspecte de promoció econòmica de la ciutat, considera que és positiu 
que vinguin persones de fora i paguin els serveis mèdics, perquè això genera 
activitat econòmica i ocupació, i també és beneficiós per a la sanitat pública perquè 
genera recursos que es poden destinar a recerca i a pagar professionals. 

D’altra banda, recorda que el Pla de turisme 2010-2015 contemplava el turisme 
sanitari com una de les línies de treball, i assenyala que aquest pla va ser 
consensuat entre tots els grups. 

Tanmateix, mostra preocupació perquè, després de les retallades que ha patit la 
sanitat pública els darrers anys, l’arribada de persones de fora podria perjudicar 
els serveis, públics i privats, que presten determinats centres concertats. 

Finalment, proposa dues esmenes consistents a canviar «turisme sanitari» per 
«destinació sanitària d’excel·lència» i, en segon lloc, afegir al final del paràgraf 
«sempre que aquesta activitat mai no perjudiqui de cap manera la sanitat pública 
o l’atenció sanitària dels barcelonins o barcelonines». Anuncia el vot favorable a la 
proposició si s’accepten les esmenes i, en cas contrari, el vot en contra. 

 
El Sr. Garganté anuncia que la CUP té previst presentar una pregunta sobre 

aquest mateix tema, però en sentit contrari al de la proposició del Partit Popular. 
Seguidament, diu que l’expressió «turisme de qualitat» és molt classista i 

recorda l’informe sobre renda familiar que s’ha discutit en un punt anterior de 
l’ordre del dia, segons el qual les rendes més altres representen el 16,6 % de la 
població de Barcelona mentre que el 83,4 % correspondria a les rendes més 
baixes. 

A continuació, defensa la propietat i la gestió públiques de la sanitat i, per tant, 
entén que els recursos públics que es destinen a promoció de la sanitat privada 
signifiquen una minva per al sector públic. 
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Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició i rebutja 
els consorcis publicoprivats de la sanitat perquè la part pública hi posa la 
infraestructura, els mitjans, el personal i els diners, i el benefici se l’endú la part 
privada. 

Finalment, ironitza sobre com ha funcionat aquest model a Reus, on molts 
representants del consistori han estat encausats per les corrupteles dels consorcis 
sanitaris. 

 
El Sr. Colom explica que el govern no comparteix que es destinin recursos 

públics a la promoció de la sanitat privada, especialment en el context actual de 
retallades, que fa que no es puguin satisfer les necessitats dels veïns i veïnes de 
Barcelona. Per aquestes raons, van acordar congelar de manera temporal els 
recursos destinats a aquesta iniciativa. 

 
El Sr. Mulleras accepta la segona esmena proposada pel Grup Socialista. Pel que 

fa a la primera, anuncia que ja havia acceptat una esmena de Convergència i Unió 
en el sentit de canviar l’expressió «turisme sanitari» per «turisme amb destí 
salut». 

 
La Sra. Ballarín insisteix a introduir-hi l’expressió «destinació sanitària 

d’excel·lència», tal com recull el Pla estratègic de turisme. 
 
El Sr. Mulleras accepta també aquesta esmena i es disculpa perquè no havia 

esmentat l’esmena presentada per Convergència i Unió, la qual també accepta. 
Finalment, agraeix el suport dels grups que s’han manifestat en aquest sentit i 
espera que, un cop aprovada la proposició, el govern municipal rectifiqui i continuï 
promovent aquest tipus de turisme. 

 
La Sra. Recasens pregunta per què Iniciativa per Catalunya Verds ha desistit de 

l’objectiu que perseguia el Pla estratègic de turisme pel que fa a la destinació 
sanitària d’excel·lència. 

En segon lloc, pregunta què ha volgut dir exactament el Sr. Colom quan ha 
anunciat que es congelaven les aportacions en el marc d’aquest conveni, perquè 
creu que Turisme de Barcelona ja havia deixat d’aportar-hi 300.000 euros i escaig, 
i només restava la part procedent de l’impost turístic, la qual s’ha de destinar 
precisament a promoció turística. 

En tercer lloc, pregunta si el govern obligarà Turisme de Barcelona a no 
promoure el conveni i, si això és així, pregunta quin tipus de turisme promouran 
quan vagin a fires internacionals. 

 
El Sr. Sierra comenta que la marca Barcelona Medical Destination ha estat una 

iniciativa de Convergència des de la Generalitat de Catalunya i, per tant, si la CUP 
està en contra d’aquest model els diu irònicament que gaudeixin d’allò que voten. 

 
La Sra. Capdevila reitera que s’abstindran en la votació perquè, tot i que hi 

veuen un guany per a la ciutat, també hi troben aspectes negatius, com ara 
destinar diners públics a promoure la medicina privada. 

 
La Sra. Ballarín agraeix l’acceptació de l’esmena perquè garanteix que la sanitat 

pública no serà perjudicada pel fet que Barcelona sigui destinació sanitària 
d’excel·lència i, per contra, hi haurà més recursos, més especialistes, més massa 
crítica i, en definitiva, una millora per al sector sanitari de la ciutat. 

 
El Sr. Garganté replica irònicament al Sr. Sierra que es pensava que estarien 

contents perquè el Sr. Artur Mas ja no fos president el Sr. Boi Ruiz ja no fos 
conseller, i suposa que no deu saber qui és el nou conseller de Salut, el Sr. Comín, 
que ve del PSC, la qual cosa afirma que el fa tremolar. 

 
El Sr. Colom lamenta que es parli de destinació sanitària de qualitat referida al 

sector privat quan és el sector públic el que sustenta tota la sanitat i el que és 
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excel·lent. També lamenta que es digui que el sector privat és eficient i el que 
genera ocupació, quan diverses vegades s’ha hagut de rescatar, com ara en el cas 
de l’Hospital General de Catalunya o de l’Hospital del Sagrat Cor, amb un cost molt 
elevat per als ciutadans i de vegades amb una derivació irregular de pacients del 
sector públic cap al sector privat. Per tant, tot i que no és contrari a l’activitat 
sanitària privada, creu que alguns dels arguments de l’oposició no se sustenten. 

Contràriament, comenta el cas de la Clínica Barraquer, que atrau pacients amb 
rendes molt altes i alhora dóna servei a pacients amb rendes molt baixes. Per tant, 
fa una tasca social molt important sense subvencions de l’ajuntament. 

Tot seguit, considera que s’hauria de replantejar com s’utilitzen els diners del 
sector públic perquè no té sentit ajudar a promoure una activitat que només 
beneficia uns centres privats, que en molts casos formen part de grans grups 
empresarials prou forts econòmicament. En aquest sentit, entén que cal distingir 
entre pacients i clients, perquè quan es parla de turisme sanitari es fa referència a 
clients, mentre que per exemple una persona que ve a Barcelona per seguir un 
tractament oncològic, perquè al seu país no l’hi ofereixen o per qualsevol altra raó, 
no es pot considerar que sigui un turista. 

Així, doncs, assenyala que mentre a Barcelona hi ha 139.000 persones que 
estan en llista d’espera els recursos s’han de destinar a millorar aquesta situació i 
no pas a atraure més persones al sector sanitari. Afegeix, fent referència a 
l’informe sobre desigualtat discutit anteriorment i a l’informe publicat per Oxfam el 
dia anterior, que els grups haurien de ser coherents en les iniciatives que 
presenten, perquè no es poden corregir les situacions de desigualtat i alhora 
afavorir amb els recursos de l’ajuntament aquells que tenen més poder econòmic. 
Per tant, indica que Turisme de Barcelona és un ens instrumental de l’ajuntament, 
consorciat amb la Cambra de Comerç i amb la Fundació Barcelona Promoció, i el 
que farà el govern és estudiar el conveni i prendre una resolució al respecte. 

Finalment, remarca que algú s’hauria d’estranyar pel fet que l’Ajuntament de 
Barcelona com a tal, que té les competències de promoció turística a la ciutat, no 
figurés en la firma del conveni. Per aquesta raó, assegura que el govern exerceix 
la seva capacitat de codecisió a Turisme de Barcelona d’acord amb la Llei de 
turisme i amb la Llei de bases de règim local i, per tant, ha congelat la seva 
participació en aquest projecte mentre s’estudia i es pren la decisió corresponent. 

 
El Sr. Colom expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, la Sra. Recasens 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 
Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa l'abstenció d'ERC, la Sra. Ballarín expressa 
el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. 
Garganté expressa el vot contrari de la CUP. S'aprova amb el redactat següent: 

 
Instar al Govern municipal a rectificar i seguir promocionant la destinació 

sanitària d'excel·lència en benefici de la ciutat, potenciant el turisme amb les 
sinèrgies del model sanitari públic i privat, sempre que aquesta activitat mai no 
perjudiqui de cap manera la sanitat pública o l'atenció sanitària dels barcelonins o 
barcelonines. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
9. La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern a elaborar en el termini de 

tres mesos un cens públic de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin 
tots els béns i immobles de la ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i 
l'Estat espanyol gaudeixen de l'exempció del pagament de l'IBI per tal de 
determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi realitzen els dóna dret a tal 
exempció. Al seu torn realitzarà el càlcul del que s'estalvia l'església catòlica de 
pagar a dia d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement pels veïns i 
veïnes de la ciutat. També elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que 
s'haja apropiat l'església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació. 
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El Sr. Garganté exposa que amb aquesta proposició pretenen que es faci pública 
la quantitat que s’estalvia de pagar l’Església catòlica en concepte d’impost de 
béns immobles. 

Atès que el Sr. Mulleras en un punt anterior havia explicat que a la fira de Nadal 
es venia el Manifest comunista, del qual diu que ha estat el llibre més venut de la 
història, després de la Bíblia, en llegeix el fragment en el qual Marx es refereix a la 
religió i la qualifica d’opi del poble. En aquest sentit, remarca el paper que la 
jerarquia eclesiàstica ha tingut històricament de control social, legitimador del 
poder polític i econòmic, repressor de les dones i de la sexualitat, i també de 
suport al bàndol feixista. Per un altre costat, esmenta l’actitud de bona part de les 
classes populars en relació amb la religió catòlica, que qualifica d’escapisme social, 
si bé també reconeix excepcions entre el clergat, que en ocasions s’ha unit a les 
lluites del poble, com en el cas de l’Església de l’alliberament o de les Joventuts 
Obreres Catòliques. 

A continuació, comenta que l’Estat espanyol, a l’article 16.3 de la Constitució, es 
declara aconfessional, si bé s’estableix un concordat amb la Santa Seu perquè 
l’Església gaudeixi d’una exempció en el pagament de l’IBI. De la mateixa manera, 
s’atorguen subvencions a diverses organitzacions perquè donin serveis que 
correspondrien a les administracions públiques, la qual cosa fa que qüestions de 
justícia social es caracteritzin de caritat cristiana. 

Per aquestes raons, la CUP proposa que l’ajuntament elabori en el termini de 
tres mesos un cens de les propietats immobiliàries de l’Església catòlica a 
Barcelona per tal de determinar si les activitats que s’hi realitzen els dóna dret a 
l’exempció de l’impost. En aquest sentit, assenyala que, segons els han informat 
des de l’ajuntament, per qüestions legals aquest cens no es pot fer públic, però sí 
que es podria fer pública la quantitat econòmica que l’Església s’estalvia en el 
pagament de l’IBI. També demana que s’elabori un cens, encara que no es pugui 
fer públic, de les propietats urbanes de què l’Església catòlica s’ha apropiat 
mitjançant el sistema d’immatriculació. 

Finalment, doncs, demana que s’elabori aquest cens i que es faci pública la 
quantitat que l’Església catòlica s’estalvia en impostos, a l’espera de conquerir una 
república catalana que sigui realment laica, que acabi amb els privilegis de 
l’Església catòlica per tal que pagui allò que li pertoca com a negoci que és. 

 
La Sra. Recasens comenta que inicialment la proposició, que no es va poder 

discutir en la sessió anterior per absència del ponent, instava el govern a no donar 
exempcions fiscals a les infraestructures o activitats de les institucions religioses. 
Després de retirar aquest punt, també retiren la petició que aquest cens es faci 
públic. I finalment comencen parlant de l’Església i acaben parlant de república 
catalana. Per tot plegat, creu que és una proposta demagògica i populista, però tot 
i així té interès a saber l’opinió del govern, especialment en tot allò que té a veure 
amb temes fiscals. 

D’altra banda, afirma que no s’entén que plantegin una qüestió relacionada amb 
l’IBI i les institucions de l’Església quan en l’anterior sessió plenària del Consell 
Municipal van votar a favor de les ordenances fiscals sense negociar cap 
contrapartida, quan aquell era el moment per poder incidir en les decisions 
polítiques. 

Tot seguit, recorda que aquest tema ja es va plantejar durant el mandat 
anterior, i el seu grup entén que el tractament fiscal que rep l’Església és el mateix 
que es dóna a totes les entitats sense ànim de lucre. Indica, doncs, que la laïcitat 
no es garanteix des de la fiscalitat i demana seriositat al Sr. Garganté en aquest 
tema. 

Finalment, apunta que l’exempció prevista als tractats internacionals entre 
l’Estat espanyol i la Santa Seu es contempla a la Llei reguladora d’hisendes locals i, 
per tant, considera que la proposició que presenta la CUP no porta enlloc, que és 
populista, i demana responsabilitat al Sr. Garganté. També mostra curiositat per 
saber el sentit del vot dels altres grups i del govern. 
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El Sr. Sierra diu que li és indiferent que el Sr. Garganté es negui a saludar-lo 
quan es creuen a les dependències municipals, però li agrairia que els donés una 
resposta quan presenten una esmena a una proposició de la CUP. 

Exposa, doncs, que el Grup de Ciutadans ha presentat una esmena a la 
proposició per tal d’incloure-hi altres confessions religioses, partits polítics, 
fundacions i associacions, i, atès que no han rebut resposta sobre l’esmena, 
anuncia l’abstenció del seu grup. 

 
La Sra. Capdevila anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició perquè, 

com a partit republicà, sempre han defensat una societat laica, la separació entre 
govern i confessions religioses, la llibertat religiosa i de pensament i el 
reconeixement de la diversitat de religions que conviuen a la ciutat. En aquest 
sentit, critica que l’Estat, malgrat que es declara laic, mantingui el concordat signat 
amb la Santa Seu l’any 1979, que eximeix l’Església catòlica del pagament de 
tributs. 

Tot seguit, calcula que l’Església catòlica ingressa cada any 10.000 milions 
d’euros entre subvencions, donacions, cessions de terrenys i exempcions 
d’impostos, i que els ajuntaments de l’Estat, fruit d’aquest acord, deixen 
d’ingressar uns 1.500 milions d’euros en concepte d’IBI. 

Quant a les immatriculacions, assenyala que l’Església al llarg dels anys s’ha 
apropiat de més de 5.000 edificis i terrenys, com ara la mesquita de Còrdova, que 
es va quedar per una quantitat simbòlica de 30 euros. En aquest sentit, critica 
l’actitud del PSOE, que quan va ser al govern va renegociar el concordat i no va 
aprovar un projecte de llei de llibertat religiosa, malgrat que era un compromís 
electoral, i va esperar a ser a l’oposició per tornar a fer propostes en l’àmbit de la 
laïcitat. 

Per acabar, tot i que els aspectes que planteja la proposició escapen a les 
competències de l’ajuntament, atès que el que es demana és informació sobre 
aquesta qüestió, reitera que el seu grup hi votarà favorablement. 

 
La Sra. Ballarín exposa que la proposició versa sobre ordenances fiscals, les 

quals ja es van discutir dies enrere, i prové d’una proposició que es va presentar el 
mes anterior que plantejava modificacions legislatives sobre competències 
municipals a les quals no es podia donar compliment. En aquest sentit, apunta que 
han desaparegut els temes que no eren competència municipal i, per tant, no 
veuen inconvenient a donar suport a la mesura. 

Tanmateix, al seu grup li preocupa la confidencialitat de les dades tributàries, 
qüestió sobre la qual s’ha de tenir cautela. Per tant, considera que s’hauria 
d’estudiar com es pot implementar la iniciativa, perquè el seu grup comparteix 
l’objectiu que cap immoble propietat de l’Església catòlica no destinat al culte 
estigui exempt de l’IBI. També considera escandaloses les immatriculacions que 
s’han produït els darrers anys. Així, doncs, creu que aquest no és un tema que es 
pugui resoldre des de l’Ajuntament de Barcelona i que s’hauria de treballar 
conjuntament amb el futur Govern d’Espanya, que hauria de revisar el concordat 
amb la Santa Seu i aquest sistema d’immatriculacions. 

D’altra banda, pensa que aquells béns immobles on es desenvolupi algun tipus 
d’activitat lucrativa han de pagar els impostos corresponents, independentment de 
la seva titularitat, motiu pel qual troben rebutjable que l’Església catòlica no hagi 
de pagar l’IBI per immobles on es desenvolupa activitat econòmica. 

 
El Sr. Mulleras manifesta, irònicament, que no ha esgotat la capacitat de 

sorpresa i han assistit a una competència entre el Sr. Pisarello i el Sr. Garganté per 
veure qui és millor seguidor de Karl Marx, debat que veu propi d’un museu. En 
aquest sentit, assenyala que el problema no és que es pugui vendre el Manifest 
comunista de Karl Marx –i apunta que en els països marxistes, anteriors i actuals, 
no es permet la venda de llibres que discrepin de la realitat oficial–, sinó que es 
vengui en una fira organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i pagada per tots els 
barcelonins. 

Pel que fa a l’exempció del pagament de l’IBI a l’Església catòlica, recorda que 
prové d’un concordat i d’una llei estatal, però que no és una excepció perquè 
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també s’aplica a d’altres confessions i entitats sense afany de lucre, i constata que 
en la proposició no s’esmenten aquestes altres exempcions. 

D’altra banda, assenyala que l’Església catòlica fa una tasca molt important en 
els àmbits socials, culturals i educatius. A més a més, té unes obligacions pel que 
fa al manteniment del patrimoni, a diferència de França, per exemple, on l’Església 
no té propietats i l’obligació de mantenir el patrimoni és de l’Estat. Entén, doncs, 
que l’exempció de l’IBI està relacionada amb aquesta qüestió. 

Finalment, insisteix en la tasca social que ha fet l’Església per donar resposta a 
la crisi, des de Càritas i des de les parròquies, que a Barcelona n’hi ha més de 
dues-centes, i per tant es podria considerar que l’Església és una gran ONG, raó 
per la qual no troba malament que es pugui ajudar aquesta entitat. 

 
El Sr. Pisarello comparteix l’esperit laic de la proposició i explica que el sistema 

constitucional espanyol estableix la aconfessionalitat de l’Estat però no la laïcitat, 
atès el vincle de cooperació preferent que té amb l’Església catòlica. En aquest 
sentit, es mostra d’acord amb el document de la Lliga per la Laïcitat que 
acompanya el text de la proposició i destaca la importància de la separació entre el 
poder polític i les creences religioses perquè permet assegurar la pluralitat de 
creences i la llibertat ideològica. Per tant, li sembla inacceptable concedir privilegis 
fiscals desproporcionats en un sistema que pretén incorporar aquests principis 
laics. 

En segon lloc, assegura que hi ha un deure amb la transparència i, malgrat que 
els municipis tenen una autonomia limitada per decidir la política fiscal i que la 
legalitat vigent impedeix fer públics quins són els immobles que pertanyen a 
l’Església catòlica, sí que es pot saber quin és l’import global que s’estalvia gràcies 
a les exempcions de l’IBI, que valora en 927.700 euros. 

Quant a fundacions i centres educatius, esmenta que n’hi ha molts que estan 
exempts de pagar l’IBI i, sense entrar a discutir la funció social que fan, no pot 
donar xifres globals perquè no té la informació de si aquests centres pertanyen o 
no a l’Església. Tanmateix, reitera la xifra de prop d’un milió d’euros que l’Església 
s’estalvia en concepte d’IBI i li sembla que s’ha de fer pública i fins i tot encetar un 
debat social sobre la justificació d’aquestes exempcions en una societat laica. 

Finalment, anuncia el suport del seu grup a la proposició i demana que la 
votació sigui nominal perquè el Sr. Garganté ha parlat de república catalana laica i 
voldria saber si té companys de viatge per aconseguir aquest objectiu. 

 
El Sr. Garganté troba simbòlic que en nom del Grup de Convergència i Unió 

respongui la portaveu d’Unió Democràtica de Catalunya, que és el sector més 
conservador de la coalició i que es defineix com a democratacristiana. Afirma que 
és obvi que no estan per fer pagar l’Església ni per la república catalana. 

En segon lloc, informa que, per causa de malaltia, no va poder defensar la 
proposició en l’anterior sessió de la comissió i que, un cop aprovades les 
ordenances fiscals, van considerar que la primera part de la proposició no tenia 
sentit i la van retirar. 

Quant a la proposta de Ciutadans d’incloure-hi altres entitats, afirma que el 
plantejament que fa la CUP no és revertir aquestes exempcions, perquè es 
trobarien amb un impediment legal per fer-ho, sinó que simplement que es faci la 
llista dels béns immobles propietat de l’Església catòlica i que es faci públic el 
còmput total dels diners que s’estalvia en concepte d’IBI. 

 
La Sra. Recasens afirma que Unió Democràtica de Catalunya pertany a la família 

de la democràcia cristiana, també anomenada socialcristiana, i defensen amb 
orgull les seves posicions. 

 
La Sra. Capdevila puntualitza que s’ha de respectar la confidencialitat de la 

informació, tal com exigeix la llei. 
 
La Sra. Ballarín reitera el suport a la proposició en els termes que ha exposat 

anteriorment. 
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El Sr. Mulleras demana que el govern els doni per escrit la xifra que ha esmentat 
el Sr. Colom per tal de poder saber exactament a què es refereix. 

 
El Sr. Garganté, a petició del Sr. Pisarello, explica com queda finalment la 

proposició que es duu a votació, que consisteix a fer un cens de les propietats i a 
fer pública la quantitat que l’Església catòlica s’estalvia de pagar. 

 
El Sr. Blasi pregunta per quins motius no es pot fer públic aquest cens, atès que 

el Registre de la propietat sí que és públic, i recorda que durant el mandat anterior 
Esquerra Republicana va plantejar una qüestió semblant relativa a les propietats 
de l’Estat a Catalunya. 

 
El Sr. Ayala aclareix que el que prohibeix l’article 95.1 de la Llei general 

tributària és fer públiques les dades fiscals. Per tant, es pot saber quines són les 
propietats de l’Església, però no quines d’aquestes estan exemptes del pagament 
de l’IBI. 

 
El Sr. Blasi pregunta si, amb la consulta del Registre de la propietat, es pot 

deduir l’exempció de l’impost o no en funció de la naturalesa del bé o de la finalitat 
a la qual es destina. 

 
El Sr. Pisarello reitera la petició que la votació sigui nominal. 
 
La Presidenta aclareix que el vot serà ponderat, que és tal com es vota a les 

comissions, però que el Reglament no impedeix que cadascun dels regidors 
presents expressi el seu vot personal. 

 
El Sr. Garganté discrepa d’aquest criteri i assenyala que en una sessió de la 

Comissió de Presidència es va produir un cas semblant i Secretaria General va dir 
que podien votar els regidors que assistien a la sessió, de manera que el resultat 
de la votació no seria ponderat. 

 
El Sr. Sierra discrepa del Sr. Garganté i diu que es posiciona cada regidor però 

que el vot continua sent ponderat. 
 
La Presidenta anuncia que s’efectua la votació nominal, que aquesta quedarà 

enregistrada i que posteriorment la secretària els facilitarà l’informe de Secretaria 
General sobre aquesta qüestió. 

 
Votació nominal: Vots a favor de les Sres. Ballarín, Capdevila i Pin i dels Srs. 

Pisarello, Colom i Garganté. Vots en contra de la Sra. Recasens i el Sr. Mulleras i 
abstencions de la Sra. Mejias i els Srs Ciurana, Blasi i Sierra. S'aprova amb el 
redactat següent: 

 
La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern a elaborar en el termini de 

tres mesos un cens de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els 
béns i immobles de la ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat 
espanyol gaudeixen de l'exempció del pagament de l'IBI per tal de determinar si, a 
dia d'avui, les activitats que s'hi realitzen els dóna dret a tal exempció. Al seu torn 
realitzarà el càlcul del que s'estalvia l'església catòlica de pagar a dia d'avui per 
aquest impost i el farà de públic coneixement pels veïns i veïnes de la ciutat. 
També elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que s'haja apropiat 
l'església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal CIU: 
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10. Demanem al Govern municipal que s'adhereixi a l'acord de la creació de la 
marca "Barcelona Medical Destination", així com que es mantingui l'acord ja signat 
el passat dia 7 de gener entre Barcelona Medical Agency, Barcelona Centre Mèdic, 
la Generalitat de Catalunya i el Consorci de Turisme de Barcelona. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 8 de l’ordre del dia. 
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
11. Estudiar la viabilitat de transformar l'actual CC El Centre de la Vila, al barri 

de la Vila Olímpica, en un mercat municipal. 
 
La Sra. Capdevila exposa que l’objectiu del prec és la dinamització i la millora de 

l’oferta comercial de la Vila Olímpica perquè, a més a més de ser un dels barris 
amb menor densitat de població, la discontinuïtat de les edificacions ha fet que el 
comerç es trobi concentrat al centre comercial i que s’hagi produït un declivi de 
l’oferta i una progressiva reorientació cap a activitats d’oci i restauració. 

 
Proposa, doncs, estudiar la viabilitat de reconvertir l’actual centre comercial en 

mercat municipal, la qual cosa implicaria que l’ajuntament adquirís del Centre de la 
Vila a l’empresa Mercasa, tal com fa temps que reivindica l’Associació de Veïns de 
la Vila Olímpica. Esquerra Republicana entén que aquesta operació tindria efectes 
positius per al barri perquè, en primer lloc, incrementaria l’oferta comercial de la 
zona i revitalitzaria l’espai públic, i, en segon lloc, perquè convertiria aquest espai 
en un centre d’atracció de nous comerços. 

A continuació, insisteix que a la Vila Olímpica costa trobar botigues de productes 
frescos o forns i els veïns no tenen més opció que anar al supermercat del centre 
comercial. D’altra banda, assenyala que l’increment de negocis dedicats a 
l’hostaleria dificulta la convivència amb els veïns i veïnes, especialment a l’estiu i a 
les nits, i opina que aquesta activitat disminuiria si l’oferta comercial fos més 
variada. 

Finalment, indica que el nou mercat també podria donar servei al barri del Parc i 
de la Llacuna del Poblenou, zona relativament allunyada dels mercats de l’entorn. 

 
El Sr. Colom anuncia que accepta el prec, en tant que es tracta d’un espai públic 

però no municipal i, per tant, s’hauria de valorar la possibilitat d’adquirir-lo. 
Tanmateix, apunta que l’espai és massa gran per a les necessitats d’un mercat 
municipal i, a més, creu que la massa crítica de consumidors potencials no és gaire 
elevada, aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar la viabilitat 
econòmica del projecte. Tanmateix, el govern es compromet a fer l’anàlisi 
corresponent i fins i tot a considerar la possibilitat de trobar altres espais de 
dimensions més adequades per realitzar aquest projecte. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
12. Que el Govern municipal: - Ens informi sobre l'estat d'execució de l'encàrrec 

extern per a l'elaboració d'un estudi sobre la creació d'un fons per a possibles 
adquisicions de comerços emblemàtics, singulars i culturals en zones amb risc de 
monocultiu comercial. - Ens lliuri l'informe durant aquesta sessió de la Comissió 
d'Economia i Hisenda, en cas que l'informe ja estigui realitzat. 

 
La Sra. Ballarín recorda que quan es va fer la modificació de crèdit pressupostari 

el Grup Socialista va proposar destinar una partida a crear un fons per adquirir 
establiments emblemàtics en zones amb risc de monocultiu comercial, amb un 
model semblant al que va adoptar París l’any 1983 i que li ha permès invertir 150 
milions d’euros per preservar la mixtura d’usos comercials en determinades zones. 
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Tot i que la proposta no es va aprovar, es va acceptar fer un estudi, per un import 
de 21.780 euros, sobre aquesta proposta. Pregunta, doncs, en quin punt es troba 
aquest estudi. 

 
El Sr. Colom accepta el prec. Exposa que el 30 d’octubre el plenari del Consell 

Municipal va acordar dotar una partida per tal d’encarregar l’estudi que esmentava 
la Sra. Ballarín. Posteriorment, la Gerència municipal, el comissionat de Comerç i 
l’ICUP van iniciar els treballs per realitzar una proposta d’encàrrec, que ja està 
força definida i que es materialitzarà dintre de poques setmanes. Afegeix que amb 
aquesta proposta d’encàrrec es pretén establir les bases conceptuals de les accions 
que s’han de portar a terme, definir el model de governança i tenir una primera 
aproximació de quant costaria implementar aquest instrument. Finalment, informa 
que, un cop fet l’encàrrec, la previsió per tenir l’informe és d’uns quatre mesos. 

 
La Sra. Ballarín diu que no està gaire satisfeta amb la lentitud d’aquest procés 

perquè, si només per tenir l’estudi necessiten més de quatre mesos, no vol pensar 
quant es trigarà a començar a treballar en aquesta línia. Finalment, insisteix que 
és preocupant la lentitud amb la qual el govern està actuant en molts temes. 

 
El Sr. Colom argumenta que s’ha limitat a informar de quin és el tràmit i, si bé 

reconeix que en aquest cas el govern podria haver estat més àgil, creu que no es 
pot fer de l’anècdota categoria. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
13. Que el Govern municipal ens informi sobre l'import del deute vençut i no 

vençut del Grup Generalitat de Catalunya amb el Grup Ajuntament de Barcelona a 
31 de desembre de 2015, detallat per concepte, any d'antiguitat i organisme 
deutor; així com que s'actualitzi l'informe corresponent a 31 de desembre de 2015 
en la web de la Transparència de l'Ajuntament i que se'ns lliuri còpia escrita en 
aquesta Comissió. Sol·licitem que se'ns lliuri còpia per escrit de la resposta al prec 
formulat. 

 
El Sr. Mulleras anuncia que si el govern els facilita per escrit les dades que 

demanen renuncien a fer el debat d’aquest punt. 
 
El Sr. Pisarello accepta el prec i es compromet a facilitar les dades al Grup 

Popular. 
 
El Sr. Mulleras demana que els siguin lliurades en aquesta mateixa sessió. 
 
Es dóna per tractat. 
 
14. Que se'ns faciliti el grau d'execució de cadascuna de les dotacions 

econòmiques de la modificació de crèdit de 101,6 milions d'euros aprovada en la 
sessió de 30 d'octubre del Plenari Municipal, especificant l'import, pressupostat, 
disposat, obligat i pagat, fins a 31 de desembre de 2015 i fins a dia d'avui; així 
com l'import i el concepte pagat per part dels organismes o empreses municipals a 
tercers en el cas d'haver rebut transferències a càrrec d'aquesta modificació de 
crèdit; i, per últim, l'import de les dotacions econòmiques que no s'han pogut 
gastar en els conceptes de la modificació pressupostària, la raó per la qual no s'ha 
pogut fer efectiva, i quin ha estat el seu destí final. Sol·licitem que se'ns lliuri còpia 
per escrit de la resposta al prec formulat. 

 
El Sr. Mulleras anuncia que si el govern els facilita les dades que sol·liciten en el 

prec renuncien a fer el debat d’aquest punt. 
 
El Sr. Pisarello accepta el prec. 
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La Presidenta indica que aquesta informació i la sol·licitada en el punt anterior 

es lliurarà a tots els grups municipals. 
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
15. Quin és l'import total que s'ha rebut de la taxa turística pel 2015? S'ha 

executat el 100% d'aquest import? Quin és l'estat de negociació dels 2 milions 
d'euros extraordinaris que l'Ajuntament i la Generalitat van negociar durant el 
2015? Quin és el contingut del Conveni i quins són els requisits dels projectes que 
es podran finançar amb aquests 2 milions d'euros? Quin import de la taxa turística 
s'ha destinat al Circuit de Catalunya pel 2015, i quin es destinarà pel 2016, 2017, 
2018? Demanem còpia del conveni durant el transcurs de la Comissió. 

 
La Sra. Recasens recorda que durant el mandat anterior hi va haver 

negociacions dures amb la Generalitat respecte de la gestió de l’impost turístic, en 
les quals Barcelona reclamava que es reconegués la seva especificitat com a 
capital del país i també excepcionalitat per poder destinar la recaptació de l’impost 
a preservar l’entorn, a la protecció, recuperació i millora dels recursos turístics, a 
reforçar els serveis de neteja o al pagament dels agents cívics. Fruit de les 
negociacions, afegeix, es va acordar que 2 milions d’euros es podrien destinar a 
aquests altres usos i pregunta en quin estat es troba la firma d’aquest conveni. 
Quant al Circuit de Catalunya, han sabut per la premsa que el govern hi vol 
destinar 4 milions el 2015 i 2 milions el 2016, i pregunta quina serà l’aportació per 
a 2017 i 2018. 

 
El Sr. Colom comenta que la pregunta oral no s’ha formulat en els mateixos 

termes que l’escrita. Pel que fa a l’import total que s’ha rebut per la taxa turística, 
informa que ha estat de 7.228.130,55 euros, el 50 % dels quals l’ha de gestionar 
l’ajuntament i l’altre 50 % Turisme de Barcelona. Puntualitza que, d’aquesta xifra 
total, 3,8 milions corresponen a la recaptació del segon semestre de 2014 i 3,4 
milions a la del primer semestre de 2015. 

Pel que fa als 3,6 milions d’euros que gestiona directament l’Ajuntament de 
Barcelona, informa que la Comissió de Govern ja ha aprovat la destinació del 71 % 
i la resta s’aprovarà en properes comissions de govern. 

Quant al conveni d’assignació extraordinària de 2 milions d’euros, informa que 
l’alcaldessa el va signar el 12 de desembre i diu que en lliurarà una còpia a tots els 
grups. Afegeix que un milió s’havia de cobrar abans d’acabar 2015, cosa que no ha 
succeït, i l’altre dins de l’exercici de 2016. 

Tot seguit, explica que les aportacions al Circuit de Catalunya no estan 
vinculades a la taxa turística. En tot cas, informa que s’han pagat 2,5 milions el 
2015 i els primers mesos de 2016 es pagaran 1,5 milions, per completar el 
compromís de 4 milions que s’havien d’aportar el 2015, i al llarg del 2016 es 
pagaran els 2 milions compromesos per a aquest any. Pel que fa als anys 2017 i 
2018, puntualitza que l’aportació que es pugui fer formaria part d’un possible 
conveni i, per tant, no en pot anticipar les quantitats. 

Finalment, reitera que aquests convenis amb el Circuit de Catalunya no tenen 
res a veure amb l’impost turístic i que hi ha un conveni per als anys 2015-2016 i 
se n’ha de signar un altre per als anys 2017-2018. 

 
Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
16. La inversió per al Pla de Barris de Barcelona de 150 milions de euros està ja 

incorporada i prevista en el programa d'inversions del projecte de Pressupost, o 
requerirà d'una partida addicional?  

 
El Sr. Sierra pregunta si la partida de 150 milions d’euros del Pla de barris que 

va anunciar la Sra. Colau pomposament a la premsa és una partida addicional o si 
ja està incorporada en el programa d’inversions del govern. 

 
El Sr. Pisarello explica que el Pla de barris s’ha de desplegar durant deu anys i 

que la inversió que s’ha de realitzar en una primera fase és de 150 milions d’euros. 
Tanmateix, puntualitza que aquest pla inclou un conjunt de mesures transversals i, 
per tant, una part de la despesa, com ara tot el que té a veure amb programes de 
formació i ocupació, no prové del capítol 6 i no forma part del programa 
d’inversions. D’altra banda, assenyala que hi ha la voluntat que en aquest pla 
col·laborin altres administracions, com la Diputació de Barcelona, el Ministeri 
d’Hisenda o l’Àrea Metropolitana i, per tant, no tots els 150 milions provindran del 
pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, comenta que la previsió 
d’inversions per als propers quatre anys és de 1.650 milions d’euros i que en una 
primera fase es contempla invertir-hi 150 milions, quantitat que considera 
raonable. 

 
El Sr. Sierra pregunta si aquests 150 milions estan contemplats en el pla 

d’inversions. 
 
El Sr. Pisarello puntualitza que el pla d’inversions encara s’està discutint i de 

moment el que han fet és una primera previsió de 150 milions per a una primera 
fase i que no tots seran aportats per l’ajuntament. 

 
El Sr. Sierra entén que això són mesures de cara a la galeria, que ja estan 

contemplades en els pressupostos prorrogats, i demana que el govern s’estalviï 
d’anunciar-les pomposament a la premsa. Creu, doncs, que el que ha de fer el 
govern és posar-se a treballar a partir de l’informe sobre les desigualtats i 
implementar el Pla de barris. 

 
El Sr. Pisarello comenta que el Pla de barris és un pla de ciutat i convida tots els 

grups municipals a participar-hi. 
 
El Sr. Sierra reclama que amb aquest Pla de barris no passi el mateix que amb 

la modificació de crèdit, que es va anunciar com a política social quan el seu grup 
considera que no ho és. Per tant, afirma que no es pot anunciar que s’invertiran 
150 milions en plans de barris com una mesura nova quan són mesures que ja 
estan previstes. 

 
El Sr. Pisarello insisteix que es tracta realment d’un pla. Quant a la modificació 

pressupostària, afirma que la majoria de grups municipals hi van votar a favor i, 
per tant, no en fan la mateixa interpretació que el Grup de Ciutadans. Finalment, 
reitera que s’ha anunciat un pla de barris, s’ha fet un càlcul raonable de les 
inversions que es poden fer i, a partir d’aquí, el pla s’ha d’enriquir amb les 
aportacions que hi puguin fer totes les forces polítiques. 

 
Es dóna per tractada. 
 
17. Existeix justificant que Barcelona Activa hagi assumit competències de 

Turisme de Barcelona, i quin és el paper que tindrà Barcelona Activa en aquest 
àmbit? 
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El Sr. Sierra llegeix el text de la pregunta. 
 
El Sr. Colom respon que Barcelona Activa no fa cap tasca de promoció ni de 

gestió turística, competències que l’ajuntament exerceix des del consorci Turisme 
de Barcelona pel que fa a la promoció i des de la Direcció de Turisme, integrada a 
la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, pel que fa a la gestió. Aclareix que 
físicament aquesta gerència està ubicada a les dependències de Barcelona Activa, 
però no hi té cap relació funcional ni orgànica. D’altra banda, explica que la 
Comissió de Govern va encarregar a Barcelona Activa les tasques d’assistència 
tècnica per a la implementació del Consell de Turisme i Ciutat i del Pla estratègic 
de turisme. 

 
El Sr. Sierra pregunta per què Barcelona Activa s’ha d’encarregar d’implementar 

el Consell de Turisme i Ciutat, de la revisió del Pla estratègic de turisme i de posar 
en marxa un observatori de l’activitat turística. 

 
El Sr. Colom argumenta que Barcelona Activa fa allò que li encarrega la Gerència 

d’Ocupació, Empresa i Turisme, perquè té els recursos humans i tècnics suficients 
per dur a terme aquestes tasques. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
18. Quan presentarà el Govern municipal els resultats del procés participatiu 

sobre els horaris comercials a les zones turístiques de la ciutat i quin calendari té 
previst de cara a adoptar una posició sobre aquest assumpte? 

 
Tractada conjuntament amb el punt 7 de l’ordre del dia. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
19. Quina és la justificació i la posició del Govern municipal sobre els nous 

imports acordats per Comissió de Govern pel Conveni entre l'Ajuntament de 
Barcelona i Circuits de Catalunya, SL per a la col·laboració en l'àmbit de la 
promoció del món del motor, la projecció internacional de Barcelona i la promoció 
econòmica al voltant del Circuit de Barcelona-Catalunya? 

 
La Sra. Ballarín llegeix el text de la pregunta. 
 
El Sr. Pisarello exposa que durant la campanya electoral ja havien dit que el 

Circuit de Catalunya no era una prioritat i que aquests recursos s’havien de 
destinar a la ciutadania. Tanmateix, entén que Barcelona ha d’assumir la 
responsabilitat que té com a capital de Catalunya i, per tant, ha de tenir en compte 
l’impacte que té el circuit en diferents municipis. En aquest sentit, informa que es 
van reunir amb tres alcaldes de municipis afectats, que precisament pertanyen al 
Partit dels Socialistes, i que van acordar reduir de manera progressiva la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en el Circuit de Catalunya, per tal de 
donar l’oportunitat al territori de reconvertir un sector tan important com el del 
motor, amb l’objectiu que el circuit sigui autosuficient. 

 
La Sra. Ballarín agraeix l’explicació i troba que la posició del govern és raonable, 

mentre es compleixin les obligacions adquirides prèviament. D’altra banda, 
pregunta si han tingut converses amb la Generalitat de Catalunya per tal que 
s’impliqui en aquest tema. 

 
El Sr. Colom informa que han tingut converses tant amb el Circuit de Catalunya 

com amb la Generalitat, concretament amb el conseller Puig, i entén que la 
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Generalitat hi ha aportat la part que li corresponia. En tot cas, confirma que 
l’Ajuntament de Barcelona ha complert el seu compromís i que el deute que es 
pugui generar l’hauran d’assumir la Generalitat i el Circuit de Catalunya. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
20. Sol·licitem conèixer la quantitat econòmica que el consorci Turisme de 

Barcelona aportava en aquest conveni, així com si s'exigirà la derogació immediata 
d'aquest conveni i la dimissió dels responsables de la signatura d'aquest conveni 
sense coneixement dels responsables polítics de l'Ajuntament? 

 
El Sr. Garganté exposa que els càrrecs de l’Ajuntament de Barcelona que hi ha 

al consorci Barcelona Medical Destination no van tenir coneixement de la signatura 
del conveni i posteriorment s’ha sabut per la premsa que el govern ha congelat la 
seva aportació i que està estudiant què farà amb l’aportació prevista inicialment de 
100.000 euros. Per tant, demana confirmació de la quantitat esmentada i si 
s’exigirà la derogació del conveni i la dimissió dels responsables de la signatura 
perquè es va fer sense el coneixement del govern. 

 
El Sr. Colom explica que la decisió final la prendran conjuntament ell i la 

comissionada de Salut, que també està afectada per aquesta qüestió. Quant al 
conveni, indica que no estableix cap aportació econòmica concreta, sinó les 
activitats que es comprometen a fer l’Agència Catalana de Turisme i el consorci 
Turisme de Barcelona, i que bàsicament consisteixen a afavorir l’assistència a 
diversos congressos internacionals, l’elaboració de diverses publicacions sobre 
turisme mèdic i a redissenyar una web a extranet. Afegeix que el govern no s’ha 
quantificat el cost d’aquestes actuacions, si bé des de Turisme de Barcelona 
consideren que pot ser al voltant de 100.000 euros, que sortirien dels recursos 
subministrats. 

 
El Sr. Garganté pregunta quan es preveu prendre la decisió i si el govern 

demanarà la dimissió dels responsables de la signatura del conveni. 
 
El Sr. Colom creu que, més que demanar responsabilitats, cal adoptar les 

mesures pertinents perquè això no torni a succeir i per garantir que l’ajuntament 
no solament estigui informat, sinó que tingui capacitat de decisió i lideratge en les 
polítiques de promoció turística en el marc de la col·laboració publicoprivada que 
representa en consorci. 

 
Es dóna per tractada. 
 
21. Aquesta licitació a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

es va acabar el mes de desembre de 2015 i donat que el tancament, revisió i 
supervisió de justificació d'aquesta recau al govern municipal actual, sol·licitem 
saber quines són les accions que pensa prendre tenint en compte els punts 
exposats, que la Cambra participa en diferents ens municipals i que aquest servei 
es podria realitzar mitjançant gestió directa? 

 
El Sr. Garganté exposa que el mes de desembre de 2013 Barcelona Activa va 

adjudicar a la Cambra de Comerç la prestació de serveis a l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa per valor de més de 2 milions d’euros. Posteriorment, el govern actual 
va informar als mitjans de comunicació que aquest servei es va adjudicar 
directament, sense concurs. Afegeix que l’Oficina d’Atenció a l’Empresa va entrar 
en funcionament a l’octubre de 2014 i que l’adjudicació es va prorrogar durant 
2015 per una quantitat de 1.500.000 euros més, mentre que la quantitat aprovada 
per a 2016 va ser de 350.000 euros. Pregunta, doncs, quines accions pensa 
emprendre el govern, tenint en compte que ja havia manifestat que aquesta 
dotació era sobredimensionada, que la Cambra de Comerç participa en diferents 
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ens municipals i que, a més a més, aquest servei es podria gestionar directament 
des de l’ajuntament. 

 
El Sr. Colom confirma que el 2013 es va adjudicar directament a la Cambra de 

Comerç la prestació dels serveis d’atenció a través de l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa i que, segons el contracte, les aportacions per al període 2013-2015 
sumarien 3.600.000 euros. Malgrat això, la facturació final ha estat de 2.175.000 
euros. 

A continuació, comenta que a parer del govern aquesta adjudicació no s’havia 
fet conforme a la normativa i en vèncer el contracte no es va prorrogar, sinó que 
es va fer una licitació pública per dos anys, perquè en aquests moments no es 
podia assegurar la internalització dels treballadors a causa dels impediments que hi 
posa la normativa estatal vigent. Espera que aquesta situació es pugui resoldre en 
pocs anys i que es pugui plantejar la internalització dels treballadors. 

Finalment, assenyala que el govern va fer una valoració de les necessitats de 
Barcelona Activa i van arribar a la conclusió que amb set persones es podrien 
cobrir aquestes prestacions, quan anteriorment es cobrien amb onze. Així, doncs, 
la licitació es va obrir amb un import de 350.000 euros i l’oferta guanyadora, que 
va ser la de la Cambra de Comerç, en va oferir 296.000. Afegeix que aquesta, a 
més a més, també va ser la millor oferta tècnica quant a condicions laborals i sou 
mínim dels treballadors. 

 
El Sr. Garganté pregunta si el govern no troba curiós que durant tres anys es 

facturessin 2.175.000 euros i que ara per dos anys l’oferta sigui de 350.000. 
 
El Sr. Colom matisa que els 350.000 euros són anuals, però tot i així la quantitat 

anterior li sembla desproporcionada. Comenta que, comparat amb el període 2014-
2015, l’import per treballador seria entre el 50 % i el 56 % inferior. En vista 
d’això, diu que ha demanat els estudis econòmics justificatius d’aquests imports i 
assegura que si hi veu cap irregularitat prendrà les mesures que pertoqui. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
22. Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 17 de novembre de 2015, amb el 
contingut següent: La Comissió d'Economia i Hisenda insta al govern municipal a 
fer les gestions oportunes per tal que les empreses operadores en l'àmbit dels 
serveis funeraris a la ciutat s'adhereixin a la Junta Arbitral de Consum de 
Barcelona. 

 
El Sr. Blasi pregunta quines gestions ha fet el govern perquè les empreses 

operadores en l’àmbit dels serveis funeraris s’adhereixin a la Junta Arbitral de 
Consum de Barcelona, i comenta que si la resposta és satisfactòria s’estalviaran fer 
el seguiment de la proposició en el plenari del Consell Municipal. 

 
El Sr. Via informa que la societat anònima Cementiris de Barcelona s’adhereix a 

la Junta Arbitral, la qual està pendent de rebre i formalitzar els poders de la 
direcció general, que és qui signa l’adhesió. Pel que fa a l’empresa Serveis 
Funeraris de Barcelona, participada en un 15 % per l’ajuntament i que gestiona un 
80 % dels serveis funeraris de la ciutat, informa que en el proper consell 
d’administració es tractarà aquesta adhesió. Quant a les dues altres empreses que 
operen a Barcelona, Àltima i Interfuneraria, el govern està esbrinant quina és la 
posició dels respectius consells d’administració respecte a aquesta adhesió. 
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El Sr. Blasi agraeix la resposta i anima el govern a continuar fomentant la 
utilització de la Junta Arbitral de Consum. 

 
Es dóna per tractada. 
 

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

21.20 h. 
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Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció 

 
Acta de la sessió de 20 de gener de 2016, aprovada el 17 de febrer de 
2016 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de gener de 

2016, s’hi reuneix la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens 
Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 
Recasens i Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francisco Sierra López, Trini Capdevila i 
Burniol, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas, 
Josep Garganté i Closa, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, 
que actua per delegació del secreterari general i que certifica. 

 
També hi són presents les Imes. Sres. Montserrat Ballarín Espuña i Maria 

Magdalena Barceló Verea; la Sra. Àgueda Bañón Pérez, directora de Comunicació, i 
els Srs. Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat, i Ferran Daroca 
Esquirol, gerent de Recursos Humans i Organització.  

 
Excusa la seva absència la Ima. Sra. Sonia Sierra Infante. 
 
S’obre la sessió a les 10:05 h. 
 

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

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 

resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 27 de novembre de 2015, que aprova els Plecs de 

clàusules i inicia l’expedient de contractació del subministrament mitjançant 
arrendament de 40 vehicles tipus turisme per al servei de la GUB, i adjudica 
l’esmentat contracte a BBVA Autorenting, SA, per als exercicis 2015-2016, i per un 
import de 277.786,48 euros. 

 
2. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que aprova els Plecs de 

clàusules i inicia l’expedient de contractació del servei de seguretat dels accessos 
de la sala conjunta de comandament al carrer Lleida, núm. 28, per als exercicis 
2016-2018, i per un import de 377.458,00 euros. 

 
3. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a Canon 

España, S.A. el contracte núm. 15004827 relatiu al subministrament de paper per 
a impressió i escriptura derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 2011/01 - 
Gerència de Presidència i Economia), per als exercicis 2015-2016, i per un import 
de 2.071,06 euros. 

 
4. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a Canon 

España, S.A. el contracte núm. 15004919 relatiu al subministrament de paper per 
a impressió i escriptura derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 2011/01 - 
Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme), per als exercicis 2015-2016, i per un 
import de 1.984,32 euros. 
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5. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a Lyreco 
España, S.A. el contracte núm. 15005052 relatiu al subministrament de paper de 
fibra reciclada per a impressió i escriptura derivat de l’Acord marc de la Generalitat 
(Lot 1 - Exp. 2011/10 - Gerència de Presidència i Economia), per als exercicis 
2015-2016, i per un import de 3.551,66 euros. 

 
6. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a Lyreco 

España, S.A. el contracte núm. 15005049 relatiu al subministrament de paper per 
a impressió i escriptura derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Lot 1 - Exp. 
2011/10 - Gerència de Presidència i Economia), per als exercicis 2015-2016, i per 
un import de 904,80 euros. 

 
7. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a PMC Grup 

1985, SA el contracte núm. 15004927 relatiu al subministrament de consumibles 
d’informàtica derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 0141/15 - Gerència de 
Presidència i Economia), per als exercicis 2015-2016, i per un import de 7.468,77 
euros. 

 
8. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a PMC Grup 

1985, SA el contracte núm. 15005004 relatiu al subministrament de consumibles 
d’informàtica derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 0141/15 - Gerència 
d’Ocupació, Empresa i Turisme), per als exercicis 2015-2016, i per un import de 
1.842,07 euros. 

 
9. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a PMC Grup 

1985, S.A. el contracte núm. 15005014 relatiu al subministrament de material 
d’oficina derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 2014/10 - Gerència 
d’Ocupació, Empresa i Turisme), per als exercicis 2015-2016, i per un import de 
3.801,68 euros. 

 
10. Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a PMC Grup 

1985, S.A. el contracte núm. 15005038 relatiu al subministrament de material 
d’oficina derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 2014/10 - Gerència de 
Presidència i Economia), per als exercicis 2015-2016, i per un import de 3.897,40 
euros. 

 
11. Districte de l’Eixample 
Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a Lyreco 

España, S.A. el contracte núm. 15004816 relatiu al subministrament de paper de 
fibra reciclada per a impressió i escriptura derivat de l’Acord marc de la Generalitat 
(Exp. 2011/01 - Dep. de Recursos Interns), per als exercicis 2015-2016, i per un 
import de 3.121,59 euros. 

 
12. Districte de l’Eixample 
Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a Canon 

España, S.A. el contracte núm. 15004809 relatiu al subministrament de paper per 
a impressió i escriptura derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 2011/01 - 
Dep. de Recursos Interns), per als exercicis 2015-2016, i per un import de 
3.540,77 euros. 

 
13. Districte de l’Eixample 
Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a PMC Grup 

1985, SA el contracte núm. 150014820 relatiu al subministrament de consumibles 
d’informàtica derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 0141/15 - Dep. de 
Recursos Interns), per als exercicis 2015-2016, i per un import de 4.487,95 euros. 

 
14. Districte de l’Eixample 
Del gerent municipal, de 18 de desembre de 2015, que adjudica a PMC Grup 

1985, SA el contracte núm. 15004843 relatiu al subministrament de material 
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d’oficina derivat de l’Acord marc de la Generalitat (Exp. 2014/10 - Dep. de 
Recursos Interns), per als exercicis 2015-2016, i per un import de 1.950,92 euros. 

 
15. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 
(família Serveis Jurídics) adscrit al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
(Gerència del Districte de Sant Andreu). 

 
16. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de 
projecte 2 (família General) adscrit al Departament de Contractació de la Direcció 
de Serveis de Gestió Econòmica (Gerència de Recursos). 

 
17. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de 
projecte 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica 
(Gerència de Recursos). 

 
18. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de direcció 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori (Gerència del Districte de Ciutat Vella). 

 
19. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de gestió de projectes 2, adscrit a la Gerència del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. 

 
20. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de direcció 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis de Gestió de 
Patrimoni (Gerència de Presidència i Economia). 

 
21. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de direcció 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis Generals 
(Gerència del Districte de Nou Barris). 

 
22.-  (115/2015-L)  
Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de novembre de 2015, que 

convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball 
de suport 3 (família General) adscrit al Comissionat/ada d’Immigració i Diversitat. 

 
23. Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament d’Obres i 
Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (Gerència del 
Districte de les Corts). 

 
24. Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament 
d’Associacionisme i Iniciativa Ciutadana de la Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència). 

 
25. Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Xarxa 
d’Equipaments de Proximitat de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 
(Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència). 
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26. Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit a Comunicació (Gerència 
del Districte d’Horta-Guinardó). 

 
27. Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de direcció 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori (Gerència del Districte d’Horta-Guinardó). 

 
28. Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de 
foment de la Participació de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència). 

 
29. Del gerent de recursos humans i organització, de 4 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Drets 
de Ciutadania de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i d’Immigració 
(Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència). 

 
30. Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2015, 

que convoca i aprova les bases per a la provisió per lliure designació d’un lloc de 
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit a Comunicació (Gerència 
del Districte de les Corts). 

 
31. De l’alcaldessa, de 30 de desembre de 2015, que cessa com a personal 

eventual, la Sra. Amèlia Pascual Cairol en el lloc de treball de tècnica 1 del Grup 
Polític Municipal de Convergència i Unió (família Serveis de Suport Polític). 

 
Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2015: 

 
32. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Anton Sánchez de Juan 

(mat. 26580), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva 
activitat municipal com a Cap de Departament (40.20.PO.10) al Grup Municipal de 
Convergència i Unió i l’ activitat privada consistent en la recerca i formació a través 
de la societat Barcelona Circles, SCCL. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
33. Excloure l’oferta presentada per Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada, 

per no ajustar-se als requisits de solvència econòmica i tècnica establerts en el 
plec de clàusules administratives particulars del contracte. Adjudicar el contracte 
núm. 15003185, que té per objecte intervenció per la convivència espai públic i 
comunitats de veïns al Districte de Sant Martí, per un import de 392.980,31 euros, 
exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l’expedient a Serveis a les Persones Encís, SCCL amb NIF 
F60137411, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest 
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contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva formalització. Disposar a favor de 
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document. Requerir l’adjudicatari 
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 
dependències del Districte de Sant Martí. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2015: 

 
34. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Scarle Daneuris Medina 

Frias (mat. 805406) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 
amb la categoria professional de d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a 
l’EBM L’Aliança de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el 
lloc de treball de Tècnica 5 – 80.50.SE.10, i l’activitat privada a Sigla Ibérica S.A., 
com a cambrera. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
35. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pagès Massó (mat. 

26826) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació a la Direcció de 
Serveis Tècnics-Jurídics de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnic 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat pública com a professor 
associat a la Universitat Autònoma de Barcelona a temps parcial, per al curs 
acadèmic, 2015-16 des del 1 de setembre de 2015 fins al 29 de febrer de 2016. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
36. Adjudicar a Bancsabadell Renting, SLU, amb NIF B60854932, el contracte 

15004990, que té per objecte el Lot 1 (corresponent a 6 vehicles monovolum) del 
contracte de subministrament, mitjançant arrendament, de 12 vehicles turisme 
sense distintiu per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 
48 mesos i un màxim de 100.000 quilòmetres, desglossat en 2 lots, d’acord amb 
les previsions del plec de prescripcions tècniques, per un import de 215.158,52 
euros, IVA inclòs, dels quals 177.816,96 euros corresponen al pressupost net i 
37.341,56 euros a l’IVA, al 21%, per haver presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. Adjudicar a Alphabet España Fleet Management, SA, amb NIF 
A91001438, el contracte 15004991, que té per objecte el Lot 2 (corresponent a 6 
vehicles híbrids) del contracte de subministrament, mitjançant arrendament, de 12 
vehicles turisme sense distintiu per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
per un període de 48 mesos i un màxim de 100.000 quilòmetres, desglossat en 2 
lots, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, per un import 
de 245.013,94 euros, IVA inclòs, dels quals 202.490,86 euros corresponen al 
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pressupost net i 42.523,08 euros a l’IVA, al 21%, per haver presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. Excloure l’empresa Andacar 2000, SA, amb NIF 
A12363529, de les licitacions del lot 1 i del lot 2 (contractes 15004990 i 15004991 
respectivament), per haver presentat ambdues ofertes amb error manifest en els 
imports de les proposicions, d’acord amb els informes que consten a l’expedient. 
Aprovar el reajustament d’anualitats del contracte número 15002126, en el sentit 
d’anul·lar part de l’autorització de la despesa per un import de 35.767,33 euros 
(dels quals 29.559,78 euros corresponen a l’import net i els restants 6.207,55 
euros a l’IVA al 21%) amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos 
de 2015 i 2016; i ampliar l’autorització de la despesa pel mateix import i la 
mateixa partida, amb càrrec als pressupostos de 2019 i 2020, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. Disposar la despesa per import de 
460.172,46 euros (dels quals 380.307,82 euros corresponen a l’import net i els 
restants 79.864,64 euros, a l’IVA al 21%) amb càrrec a la partida 0401 20400 
13211, dels pressupostos de 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, subordinada la seva 
disposició al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. Anul·lar part de l’autorització de la despesa del contracte número 
15002126, per import de 112.104,88 euros, per baixa per adjudicacions. Requerir 
els adjudicataris dels contractes núm. 15004990 i 15004991 per tal de formalitzar-
los un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils, des de la notificació d’aquesta 
resolució, sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació 
que comporti la suspensió de la formalització. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
37. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Salvador Illa Roca (mat. 

27991), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva activitat 
municipal com a Director 2 del Grup Municipal Socialista i l’activitat pública de 
docència universitària a la Universitat de Barcelona, amb un contracte de durada 
determinada i a temps parcial, des del 22 de setembre de 2015 fins al 20 de gener 
de 2016. La seva dedicació serà a temps parcial, en horari no coincident amb el 
municipal i tenint en compte que la suma de la dedicació a aquesta activitat i a la 
municipal no podrà superar la jornada màxima de l’Administració.  

Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel senyor Salvador Illa Roca (mat. 
27991), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva activitat 
municipal com a Director 2 del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Barcelona i l’activitat privada de docència universitària a la Fundació Blanquerna de 
la Universitat Ramon Llull, amb contracte temporal a temps parcial, des del 14 de 
setembre de 2015 fins al 9 de febrer de 2016, i des del 9 de juny fins al 17 de 
juliol de 2016, en tant que aquesta activitat secundària no figura compresa en les 
causes d’incompatibilitat previstes legalment i no resulta afectat l’interès públic. La 
seva dedicació no podrà superar la meitat de la jornada laboral vigent a 
l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal. Les presents 
autoritzacions resten condicionades a l’estricte compliment dels deures públics, a 
les prohibicions, limitacions de jornada i altres previsions que es contenen en la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa 
aplicable. I, en tot cas, perdran vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
38. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Alberto De Gregorio Prieto 

(mat. 36558) entre la seva activitat municipal com a personal d’alta direcció, amb 
destinació a la Gerència d’Ocupació Empresa i Turisme de la Gerència de 
Presidència i Economia, on desenvolupa el lloc de treball de Gerent (10.10.GE.10), 
i l’activitat pública com a professor associat a la Universitat de Barcelona, per al 
curs acadèmic 2015-16, des del 15 de setembre de 2015 fins al 14 de setembre de 
2016. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. D’altra banda, la 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
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a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
39. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a l’Oficina de 

la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona i; aprovar les bases que han de 
regir aquesta convocatòria (I.D. S08014192). Publicar aquest acord i l’annex a la 
Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de 
l’Ajuntament de Barcelona. Donar compte de la present resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
40. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció 

de Serveis de Relacions Internacionals de la Gerència de Presidència i Economia de 
l’Ajuntament de Barcelona i; aprovar les bases que han de regir aquesta 
convocatòria (I.D. S08009530). Publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta 
Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament 
de Barcelona. Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
El Sr. Sierra comenta que Ciutadans alguna vegada presenta les propostes en 

castellà, que és tan oficial com el català, i que se’n fa una traducció al català que 
sovint fa que es perdi l’esperit de la proposta. Demana, doncs, que apareguin les 
proposicions del seu Grup tal com es presenten, en castellà, si és el cas. 

 
La presidenta recull la petició i diu que ho comentarà amb Secretaria. 
 
La Sra. Esteller assenyala que el Grup Popular també va presentar una proposta 

en castellà, la del .cat, i que també s’ha traduït al català. Demana al govern, tot i 
que ja ho ha fet per escrit, que les intervencions que es facin en castellà en una 
comissió es recullin també en castellà, ja que sempre es tradueixen. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
1. Que comparegui el responsable del govern municipal en matèria de relacions 

internacionals per donar compte de les accions i iniciatives que el govern pensa 
impulsar al llarg d’aquest mandat, amb l’objectiu de mantenir i incrementar el 
posicionament i la projecció internacional de la ciutat de Barcelona. 

 
El Sr. Pisarello indica que per a aquest govern l’acció exterior és un element 

fonamental, i és plenament conscient de la creixent importància que les ciutats 
tenen en el context polític global. Constata que per al 2050 s’estima que el 70% de 
la població viurà en àrees urbanes, segons l’ONU. Conclou, per tant, que les 
relacions exteriors i les polítiques de col·laboració entre ciutats són crucials per 
garantir el benestar dels ciutadans i abordar reptes com el canvi climàtic, la 
mobilitat forçada, la justícia internacional o l’increment de les desigualtats. 
Comenta que no és fàcil explicar tota una estratègia en poc temps, però reivindica 
el lideratge de les ciutats per donar resposta a aquests reptes. 

Recorda que l’alcaldessa ja va expressar aquest convenciment amb la 
participació de Barcelona al COP21, i comenta que ja s’està mantenint diàleg amb 
ciutats com París, Nova York, Milà o Torí per impulsar respostes a aquests 
problemes globals. Informa que en alguns casos també s’estan coordinant amb el 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, que porta l’Àrea de Relacions 
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Internacionals a l’àrea metropolitana, amb una estratègia de coincidència amb 
molts aspectes. 

Considera que Barcelona ha d’estar al capdavant de la xarxa de ciutats europees 
i del món que impulsen el dret a la cultura i a la pau, el desenvolupament, la lluita 
contra les desigualtats, la contaminació i el canvi climàtic. Recorda que Barcelona 
va tenir en el seu moment un paper de lideratge indiscutible en moltes xarxes 
internacionals, i diu que ara es vol recuperar. Afegeix que la participació a 
Eurocities, les CGLU, Metrópolis o el projecte Ciutats Educadores és una prioritat 
per al govern. 

Informa que al novembre l’alcaldessa va ser a Malmö a l’Assemblea General 
d’Eurocities, en què Barcelona va ser reelegida membre del Comitè Executiu per 
als propers 3 anys. 

Comenta que al govern li importa reforçar amb veu pròpia els debats 
internacionals i la projecció exterior de Barcelona en el món econòmic. Indica que 
l’alcaldessa va ser a Milà a l’octubre, en què es va signar el Milan Urban Food 
Policy Pact, en matèria d’agroalimentació, i que també hi va haver una delegació 
de Barcelona a la Business of Design Week de Nova York, que va ser una 
oportunitat important per donar impuls als petits emprenedors emergents. Afegeix 
que a l’abril s’acollirà la cimera temàtica d’Habitat 3, centrada en l’espai públic i el 
dret a la ciutat; que hi ha una mirada posada a la Cimera de Quito, i que a l’agost 
Barcelona participarà en el Fòrum Social que se celebrarà a Mont-real. 

Assenyala que l’acció exterior ha d’acompanyar el projecte de transició 
econòmica, social, ambiental i energètica que la ciutat necessita, i que des 
d’aquest punt de vista el govern manté relacions amb ciutats que són referent en 
mobilitat sostenible, com Copenhaguen o Friburg, o en rehabilitació energètica com 
Berlín. Diu que el govern vol que Barcelona Activa, el Consorci de Turisme i la Fira 
esdevinguin instruments per garantir l’exportació de les empreses locals. 

Comenta que el govern està convençut que, a més, s’ha d’impulsar un model de 
relacions internacionals que es basi en la defensa dels drets humans i de la justícia 
global. Explica que el govern va aprofitar un viatge a Hong Kong per reunir-se amb 
activistes de drets humans i conèixer de primera mà els moviments 
democratitzadors que s’hi estan produint. 

Assenyala que Barcelona ha destinat el 0,7% dels ingressos de la política pública 
a cooperació del desenvolupament i que ha acollit la Cimera de Premis Nobel de la 
Pau. També destaca el paper de la ciutat com a capital del Mediterrani i europea. 

Indica que en aquest marc s’inscriu el pla de Barcelona com a ciutat refugi, com 
a resposta a la crisi humanitària internacional i a la deserció de l’Estat de les seves 
obligacions. 

Finalment, remarca el paper de Barcelona no només com a capital de Catalunya, 
sinó com a ciutat europeista, ja que una de les línies estratègiques del govern és 
contribuir que hi hagi un projecte europeu realment democràtic i integrador, ja que 
aquest vol una Europa més fraterna, igualitària i diversa. Comenta que per això es 
va aprovar en el Ple l’oposició al TTIP, perquè li sembla que aquests tractats 
internacionals no contribueixen a aquest objectiu. 

 
El Sr. Martí agraeix les explicacions forçosament resumides del tinent d’alcalde, 

ja que després de set mesos de govern esperava que es plantegés no només 
l’activitat que el govern està duent a terme, sinó també quines són les prioritats 
del mandat. Creu que calia que el responsable de Relacions Internacionals 
expliqués el seu full de ruta per tal que no tan sols els Grups municipals, sinó 
també la ciutadania i totes les entitats que fan política internacional sabessin cap a 
on vol anar el nou govern municipal en l’àmbit de la projecció europea i 
internacional de Barcelona com a capital de Catalunya. 

Constata que el Sr. Pisarello ha fet una relació ràpida d’activitats i viatges que el 
govern ha dut a terme, i creu que tothom estarà d’acord que qualsevol viatge, ben 
plantejat, és enriquidor i serveix per reforçar aquesta projecció. 

Diu que no es pot perdre de vista el gran capital que té i ha tingut Barcelona en 
l’àmbit internacional quant a la seva posició internacional els darrers 20 anys, 
especialment després dels Jocs Olímpics, cosa que vol que s’intensifiqui i no es 
perdi per la inèrcia o per fer moltes coses però sense estratègies concretes. Indica 
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que la ciutat és la seu permanent de la Secretaria General de la Unió per la 
Mediterrània, i es pregunta quin paper ha de jugar Barcelona en aquest àmbit 
tenint en compte això. Considera que cal fer més esforços perquè aquesta entitat 
tingui més projecció i que la Mediterrània brilli molt més amb la capitalitat de 
Barcelona. 

Comenta que la ciutat té situacions privilegiades en xarxes com l’IEMed, les 
Ciutats Educadores o el CIDOB, i que hi ha moltes entitats amb què projectar la 
ciutat. Vol, doncs, que el tinent d’alcalde doni més informació sobre els eixos 
principals i les prioritats del mandat, no tan sols els que s’ha fet durant aquests 7 
mesos, que els Grups ja saben perquè s’han explicat alguns dels viatges. 

 
El Sr. Sierra creu que cap Grup s’oposa a mantenir i incrementar el 

posicionament i la projecció internacional de Barcelona. Diu que cal que la ciutat 
sigui un referent internacional pel que fa a cooperació i a política internacional amb 
l’assumpció d’aquesta funció per part de tots els Grups municipals. 

Opina que el govern ha de definir les àrees i els criteris per portar a terme la 
política internacional, cosa que no ha fet encara, i constata que els esdeveniments 
que ha citat el tinent d’alcalde ja s’havien assumit en el mandat anterior. Diu que 
si el govern vol un projecte europeu cal que revisi les seves manifestacions 
respecte al procés constituent, ja que aquest separa Catalunya de la resta 
d’Espanya i també d’Europa, cosa que treu Barcelona de la Unió Europea. 

Finalment, comenta que en aquest mig any de mandat ha vist posar en qüestió 
una sèrie d’esdeveniments culturals, esportius i econòmics que posen en risc la 
projecció internacional de la ciutat. 

 
La Sra. Capdevila creu que la societat catalana ha d’estar oberta al món i que 

Barcelona, com a capital del país, ha de liderar aquesta projecció d’obertura. 
Considera que s’han d’explicar els valors que han convertit la societat catalana 

en una societat avançada, lliure i amb ànsies de participar en el concert 
internacional, i que cal fer servir tota la potència de la marca Barcelona i de la 
marca Catalunya perquè aquesta projecció tingui un retorn efectiu en forma 
d’inversions, atracció de coneixement i noves oportunitats per a empreses i 
treballadors. 

Insisteix que l’Ajuntament s’ha de posar al capdavant d’aquest anhel i aprofitar 
la imatge que té la ciutat al món per establir una veritable acció exterior, enfocada 
a explicar l’aportació de Barcelona a la democratització de les ciutats, i també per 
a la projecció econòmica de la ciutat. 

Es queixa que mig any després de la constitució de l’Ajuntament els Grups 
encara no saben quines són les prioritats quant a la projecció internacional ni els 
àmbits geopolítics que el govern vol potenciar, ni els espais sectorials en què es 
vol centrar l’activitat. 

La preocupa que l’alcaldessa no participés en el Bussines of Design Week de 
Hong Kong, en què per primera vegada es convidada no un estat, sinó una ciutat, 
en aquest cas Barcelona. 

Opina que una bona acció internacional comença per endreçar bé la casa, i tot i 
que el govern actual ha heretat aquesta situació de manca de coordinació interna 
en l’àmbit de projecció internacional per internacionalitzar la promoció econòmica i 
hàbitat urbà, vol saber com pensa estructurar aquesta acció internament. 

També pregunta quina estratègia se seguirà per mantenir i potenciar les fires i 
els congressos internacionals a la ciutat, ja que aquests generen beneficis directes 
per a la ciutadania i són un motor econòmic per a la ciutat. Considera que 
l’Ajuntament no pot ser passiu i veure si cau algun congrés, sinó que ha de sortir 
al món a buscar-los. 

Finalment, vol saber quines actuacions s’estan fent per millorar la relació directa 
amb el cos consular que hi ha a la ciutat i els organismes internacionals. 

En resum, pregunta què pensa fer el govern per afavorir els interessos socials, 
culturals i econòmics de Barcelona al món, ja que el seu Grup creu que són temes 
que afecten directament la vida dels barcelonins. 
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La Sra. Ballarín agraeix la compareixença. Com que entén que les relacions 
internacionals són un aspecte molt important, li agradaria disposar d’aquesta 
informació amb més temps i tenir un informe o una mesura de govern, ja que en 
una compareixença les explicacions són molt limitades. 

Reivindica el paper de Barcelona en l’intent de liderar un moviment en què les 
ciutats siguin protagonistes i tinguin veu pròpia en les relacions internacionals, ja 
que normalment l’han tingut els estats. 

Pensa que és des d’aquesta base que cal tirar endavant la política de relacions 
internacionals, i coincideix amb moltes coses que s’han dit, ja que són positives, 
com ara la projecció de Barcelona en temes d’educació, arquitectura, mobilitat 
sostenible, etc., endegades de fa temps, però que és bo continuar en aquesta línia. 

Li agradaria que es concretés si el govern té establertes prioritats per a les 
diferents zones geogràfiques, ja que s’ha parlat d’Europa, però també hi ha 
Amèrica Llatina, etc. 

Tot i que coincideix en la teoria, comenta que en la pràctica hi ha hagut errades, 
com ara el tema del Congrés del Mobile o el que va passar amb el tema de les 
ciutats refugi, en què primer es va contactar amb les ciutats i després amb les 
xarxes locals. Pensa que s’hauria d’haver començat per ciutats i governs locals 
units i per les xarxes de la ciutat. 

També la preocupa la marca Barcelona, i pensa que caldria treballar 
coordinadament amb l’Àrea Metropolitana, que li agradaria que tingués més 
visibilitat. Explica que hi ha entitats que han anat a veure el seu Grup per demanar 
que els donessin suport, atès que no han trobat el departament de relacions 
internacionals dins l’Ajuntament. Comenta que ha hagut de cercar a Google i a la 
web de l’Ajuntament els responsables de relacions internacionals. Opina que 
l’Ajuntament ha de tenir aquest paper facilitador que les entitats es puguin 
relacionar i tenir un paper al món. 

 
La Sra. Esteller diu que el Grup Popular dóna molta importància a les relacions 

internacionals. Constata que Barcelona és una gran capital, ja que és global i no és 
només capital de Catalunya, sinó una gran capital d’Espanya, d’Europa i del món. 
Considera, doncs, que cal articular una estratègia política internacional que 
afavoreixi la ciutat i que li faci guanyar prestigi. Diu que hi ha moltes ciutats que 
tenen més força que molts estats a l’hora de poder interrelacionar-se, i per això 
pensa que és molt important que Barcelona es relacioni amb ciutats pioneres al 
món. 

Troba a faltar que el govern informi de les seves prioritats en política 
internacional, com ara amb quins països es vol relacionar, per què, quins objectius 
persegueix i com ho pensa fer, si directament o a través del Diplocat. Recorda que 
l’Ajuntament forma part d’aquest organisme, malgrat que el seu Grup ha demanat 
moltes vegades que se’n retiri, ja que la marca Barcelona és potent al món i el 
Diplocat genera divisió i pot perjudicar-la. 

Pregunta què pensa fer la ciutat amb els agermanaments, ja que n’hi ha molts, i 
si es pensa afavorir les accions exteriors a través dels convenis. 

Considera que el Mediterrani és cabdal, però que no funciona, i per això pensa 
que Barcelona ha de ser motor. Pregunta quines accions hi ha previstes per 
enfortir la ciutat pel Mediterrani, què es pensa fer amb Sant Pau i si es pensa 
dinamitzar la capacitat per atraure institucions europees internacionals a Sant Pau. 

Finalment, demana que el tinent d’alcalde no faci demagògia amb els refugiats 
dient que l’Estat no actua, ja que l’Estat fa el que ha de fer i aquest és un tema de 
política internacional. Diu que el govern va fer unes previsions que no s’han 
complert i que no se’n pot responsabilitzar l’Estat. 

 
El Sr. Garganté diu que entén la projecció internacional de Barcelona en clau de 

tres eixos: en primer lloc, com s’aconsegueix la independència i el procés 
constituent d’una part del país; en segon lloc, com es construeixen els Països 
Catalans, i, en tercer lloc, com es pot fer un paper internacionalista com a ciutat. 

En el primer eix, entén que cal impulsar accions de desobediència institucional i 
popular que accelerin la ruptura democràtica amb l’Estat, sigui amb la LRSAL, amb 
la Llei de pressupostos de l’Estat espanyol o amb els símbols de la presó de pobles 
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que és l’Estat espanyol. També entén que cal vetllar perquè el procés 
d’alliberament nacional estigui sempre connectat a la defensa dels interessos i 
drets de les classes populars, i evitar que des de la dreta sobiranista s’utilitzi el 
procés com una cortina de fum per tapar les polítiques antisocials o imposar un 
model que continuï beneficiant una minoria enriquida. Finalment, pensa que cal 
propiciar un posicionament públic clar de l’Ajuntament a favor de l’obertura d’un 
procés constituent que impliqui la convocatòria d’una assemblea constituent amb 
una forta participació de les classes populars. 

En l’eix de la construcció dels Països Catalans, entén que cal impulsar polítiques 
de normalització del català i suport a les diferents expressions de cultura popular o 
almenys tenir present la diversitat lingüística dels territoris, amb especial atenció a 
la Vall d’Aran i l’occità. Afegeix que cal donar suport a les iniciatives que treballen 
en la construcció dels Països Catalans, com ara la plataforma Som Països Catalans 
o Escola Valenciana, o impulsar la formació d’estructures organitzatives comunes 
dels Països Catalans, com l’Assemblea de Regidors i Regidores dels Països 
Catalans. 

I en l’eix de Barcelona internacionalista, opina que cal restituir de l’espoli dels 
països nord-centrals als del sud-perifèria, en què es basa la globalització 
imperialista; que cal donar suport als moviments que lluiten per un futur amb 
dignitat, llibertat, pau i justícia social i contra el capitalisme; que cal respectar les 
diferències, la pluralitat de cultures i pobles i vincular la lluita contra el TTIP a la 
lluita contra el sistema; que cal enfortir la lluita contra el model imperial 
transatlàntic, que pretén enfrontar les classes treballadores dels diferents blocs 
econòmics dominants al món; que cal posar recursos econòmics a disposició de la 
cooperació del moviment de solidaritat, com ara en el lloguer de sales d’actes, 
permisos i llicències per fer actes públics o cedir espais als mitjans de comunicació 
de l’Administració, així com potenciar la sensibilització i l’educació per la solidaritat 
a les escoles, universitats i centres de treball. També entén que l’Ajuntament s’ha 
d’adherir a la plataforma Prou Complicitat amb Israel i denunciar sempre el 
bloqueig genocida a Gaza i Cuba. Així mateix, opina que cal denunciar la violació 
dels drets humans de les empreses transnacionals catalanes, treballar per abolir el 
deute extern i reivindicar el deute ecològic, social i històric del nord respecte al 
sud, a més d’impulsar auditories sobre el deute. 

 
El Sr. Pisarello reconeix que en una compareixença hi ha poc temps per explicar 

tot això i que segurament hauria de ser objecte d’un informe més detallat. 
Informa, però, que a la web de l’Ajuntament s’hi pot trobar quines són les 
relacions internacionals, ja que està actualitzada i té molta informació. Indica que 
el govern s’ha reunit amb molts actors, com ara CIDOB, Metrópolis, CGLU, el cos 
consular, etc. Afegeix que també ha rebut organitzacions d’activistes pels drets 
humans, i que, per tant, l’Ajuntament té una activitat permanent en aquest tema. 

Creu que Barcelona no es pot reduir només a una marca comercial, sinó que la 
política internacional ha d’estar vinculada a un model de ciutat en què relacions 
internacionals i cooperació internacional han de ser dues polítiques compatibles. 
Indica que aquest és un dels objectius del govern i que, per tant, en matèria de 
relacions internacionals, tot el que té a veure amb el desenvolupament d’un model 
econòmic diferent de l’àmbit internacional ha de tenir el seu correlat amb el que es 
fa en l’àmbit de la cooperació. 

 
El Sr. Martí se suma a la petició que el govern presenti un informe o una mesura 

de govern. 
També li interessa saber què està fent el govern per captar nous esdeveniments, 

tant culturals com tecnològics, econòmics, etc. Així mateix, vol saber les inversions 
que està intentant captar l’Ajuntament en els àmbits prioritaris i vol informació 
sobre el nou Pla director de cooperació 2016-2019, que s’hauria de començar a 
elaborar amb el procés participatiu pertinent, ja que el pla vigent s’està acabant. 

 
La Sra. Capdevila es queixa que el Sr. Pisarello no ha contestat la pregunta de 

com pensa el govern potenciar els esdeveniments que tenen una aportació 
econòmica molt important a la ciutat. 
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Finalment, li diu a la Sra. Esteller que el Grup d’ERC pensa que Barcelona, com a 
capital del país, és motor de l’economia, de la llengua, dels valors i que per això té 
tot el sentit que formi part del Diplocat. 

 
La Sra. Esteller diu al Sr. Pisarello que espera l’informe. Vol conèixer, a part de 

les reunions, les prioritats, països prioritaris, accions a fer, estratègia per conèixer 
aquesta activitat de l’Ajuntament, perquè la política internacional és generar 
oportunitats per als barcelonins en creació de llocs de treball. Conclou, doncs, que 
aquesta política no és només de marca, sinó d’activitat econòmica. 

També demana que li respongui el tema del Diplocat, ja que pel seu Grup és 
molt important que l’Ajuntament no en formi part, perquè genera una imatge de 
divisió, independentista, que perjudica i pot treure oportunitats. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre els 

criteris i les instruccions del Govern a la Guàrdia Urbana i a altres àmbits 
municipals en la persecució de l’activitat il·legal del “top manta”. 

 
El Sr. Recasens recorda que el problema del top manta no és només de 

seguretat pública, sinó bàsicament de convivència i social, i com a tal s’ha de 
resoldre. Reconeix, però, que cal una intervenció policial perquè s’hi produeixen 
il·lícits que no poden quedar sense resposta. Insisteix en la necessitat que tots els 
cossos policials amb competències s’hi puguin implicar. 

Comenta que els criteris i les instruccions que es donen a la Guàrdia Urbana no 
es poden canviar cada dia i que per això es manté en vigor l’ordre Víctor Alfa, 
vigent des de l’octubre de 2015, que va substituir l’antiga ordre Mestral. 

Explica que aquest document es va pactar amb els tres sindicats representatius 
de la Guàrdia Urbana i que intenta aclarir els criteris policials que han d’imperar en 
el complex abordatge d’aquesta problemàtica. 

D’altra banda, constata que no es pot donar un tractament homogeni a totes les 
situacions, perquè calen criteris generals i adaptar la resposta policial a cada 
circumstància. Manifesta, doncs, que cal una certa dosi de discrecionalitat policial 
per adequar la resposta a la situació amb què es troben. 

Explica que els objectius essencials d’aquesta ordre són prioritzar la seguretat 
dels ciutadans i els agents i maximitzar les garanties de seguretat de cada 
intervenció. Comenta que en aquestes prioritats l’ordre Víctor Alfa defineix una 
progressiva actuació policial segons l’escenari i la seqüència d’intervenció. 

Informa que hi ha dues fases segons la quantitat de venedors que hi hagi i 
l’afluència, i tres nivells d’actuació. Explica que el primer és més preventiu, que el 
segon és una resposta una mica més avançada respecte a possibles conflictes lleus 
i que hi ha un tercer nivell quan el risc de conflicte és imminent, que és una 
resposta més contundent. 

Assenyala que s’intenten coordinar bé aquestes unitats, com s’ha vist en 
algunes intervencions en el port. 

Conclou que l’ordre Víctor Alfa dóna resposta modulada a aquest fenomen des 
del punt de vista policial, però insisteix que la resposta policial no és l’única ni 
suficient. 

Explica que hi ha una Taula de Ciutat per a l’abordatge de la venda irregular al 
carrer, presidida pel regidor Coronas, que pensa que és l’espai on cal buscar 
solucions. Comenta que la Guàrdia Urbana no es pot concentrar només en aquesta 
matèria i només en el Districte de Ciutat Vella, ja que hi ha altres preocupacions 
de convivència. Constata que el tema del top manta s’està convertint en un «top 
mantra», quan no és l’única preocupació en matèria de convivència que hi ha a 
Barcelona. Informa que l’últim baròmetre de Barcelona indica que només un 1,3% 
de la població considera aquest problema entre els principals que té la ciutat. 

Insisteix que l’Ajuntament seguirà actiu i actuant amb aquesta ordre Víctor Alfa, 
que és la instrucció principal que ha rebut la Guàrdia Urbana per part seva. 
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La Sra. Esteller diu que, sempre que presenta una proposta sobre el top manta, 

confia que compareixerà l’alcaldessa, que és la realment responsable del tema i qui 
deu donar les directrius, però es queixa que no compareix mai. 

Al marge de les directrius que dóna el Sr. Recasens a la Guàrdia Urbana, 
pregunta quines directrius li dóna l’alcaldessa a ell en aquest tema, perquè 
constata que el que ha dit el comissionat és el que ja va dir en la Comissió 
anterior. Es queixa que el fenomen creix i que últimament s’ha vist a plaça 
Catalunya, al passeig de Gràcia, a la Rambla, etc., que els manters venen amb 
absoluta tranquil·litat mentre la Guàrdia Urbana és a prop i no fa res. 

Vol saber quines ordres ha donat el Sr. Recasens, ja que aquests manters estan 
cometent un delicte i s’ha de perseguir. 

Pel que fa al que deia el Sr. Recasens que espera que s’hi impliquin tots els 
cossos policials, constata que la resta de cossos actuen a demanda i que és la 
Guàrdia Urbana la que ha de posar a disposició els Mossos per a seguretat, la 
Guàrdia Civil per a mercaderia il·legal i la Policia Nacional per a estrangeria. 
Pregunta quantes vegades ha reclamat l’Ajuntament la col·laboració d’aquests 
cossos policials per al top manta. 

Insisteix que vol saber les directrius que ha donat el comissionat quan hi ha una 
concentració de top manta, i pregunta per què no actua la Guàrdia Urbana quan és 
allà. Considera que la taula que aborda aquestes qüestions és un altre tema, però 
que l’acció immediata és quan es comet un delicte. Reitera que vol saber quines 
directrius li ha donat l’alcaldessa al Sr. Recasens o a la Guàrdia Urbana, si ho fa 
directament. 

Considera que el top manta perjudica a tothom. 
 
El Sr. Forn diu que té poca cosa a afegir, atès que ja s’han expressat reiterades 

vegades sobre el tema. Pel que fa a l’ordre Víctor Alfa, constata que el primer 
nivell diu que les patrulles uniformades, amb la seva presència preventiva, 
dissuadeixen els venedors de manera que les infraccions no es materialitzen i els 
venedors ambulants desisteixen i abandonen el lloc. 

Diu que això ho ha vist i que els darrers dies ha constatat una presència intensa 
de venedors pels carrers de la ciutat. Comenta que alguna vegada ha vist com 
se’ls acostava una patrulla i aquests venedors, amb tota tranquil·litat, carregaven i 
marxaven uns metres més enllà. Creu que aquesta no és la funció ni la voluntat 
d’aquesta instrucció. 

Parla del nivell 2 d’aquesta ordre, que diu que abans de començar l’actuació la 
patrulla ha d’informar el cap de sala i que es demanarà la col·laboració de suport 
de la Guàrdia Urbana més propera, i del nivell 3, que es posa en marxa quan hi ha 
un risc imminent per l’actitud hostil dels venedors. Li agradaria saber quan s’ha 
incrementat el nivell, és a dir, quan, a més de gairebé donar un cop de mà als 
venedors perquè carreguin els productes, s’ha intervingut, per exemple, ja no diu 
sancionant, però decomissant, fent una mica la tasca que se li requereix a la 
Guàrdia Urbana d’una actuació molt més intensa. 

Creu que és el que pertoca a aquest cos amb la intensitat de presència de 
manters dels darrers dies en Grups molt ben organitzats, però que malauradament 
no ha vist. 

Pregunta, doncs, quantes actuacions de nivell 2 i nivell 3 de Víctor Alfa s’han 
desenvolupat aquests dies a la ciutat. 

 
El Sr. Sierra està d’acord amb el Sr. Recasens que la solució no és tan sols 

policial, però constata que l’àrea de competència del comissionat és la seguretat i 
una resposta quan es produeixen activitats il·lícites, i en aquest cas es produeixen 
en curs d’infraccions, ja que s’ocupa il·legalment la via pública, es produeix una 
competència deslleial, en certs casos receptació, delictes contra la propietat 
industrial i intel·lectual i també infraccions en la Llei d’estrangeria. 

Comenta que la solució que dóna el govern amb l’ordre Víctor Alfa és que la 
millor manera d’intervenir és no intervenir, de manera que treu autoritat a la 
Guàrdia Urbana i la col·loca en una situació de vergonya. Diu que qualsevol ciutadà 
que hagi vist intervenir la Guàrdia Urbana ha pogut comprovar com els venedors 
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il·legals s’amaguen en un carreró i quan aquesta ha passat es tornen a col·locar. 
Mostra una foto de l’espai públic on hi ha el despatx del comissionat en què hi ha 
venda il·legal a la porta, amb samarretes del Barça, que tenen una protecció de 
marca i de drets. 

Demana, doncs, que l’Ajuntament actuï perquè no es produeixin activitats 
il·lícites a la ciutat, encara que no sigui la solució completa, ja que el govern està 
arribant gairebé a la prevaricació. 

 
El Sr. Coronas comenta que ja estava informat que hi ha aquests tres nivells 

d’intervenció de l’ordre Víctor Alfa, que inclou la prevenció i absència de risc, la 
intervenció amb unitats de suport i un nivell 3 d’intervencions amb risc. 

Li consta que durant el període de Nadal s’han decomissat mercaderies en 
diverses actuacions perquè li ho han dit els mateixos manters, si bé la resposta la 
majoria dels casos és abandonar el lloc on són. 

Creu que això ha portat a un escenari en què el nivell 3 de Víctor Alfa 
segurament no s’ha hagut d’aplicar gràcies al diàleg. Reivindica, doncs, el diàleg 
com una de les accions importants per evitar problemes en l’espai públic. 

Constata que el Partit Popular té molt d’interès per saber quines són les 
intervencions policials previstes i afegir pressió a aquesta qüestió, però molt poc 
per saber les mesures socials que s’implantaran. Troba que és una llàstima, perquè 
té la sensació que el PP està instal·lat ja no en un top manta, sinó en un «top 
mantra» perpetu. 

Reivindica la Taula de Ciutat d’abordatge per a la venda ambulant irregular, que 
presideix i en què tots els Grups estan convidats a assistir, malgrat que el PP ha 
declinat sempre la invitació. Anuncia que la taula es tornarà a convocar en breu, 
tot i que durant el període en què s’ha convocat hi ha hagut converses i s’han 
preparat les mesures que el govern ha de tirar endavant. 

Comenta que hi ha voluntat d’aplicar el Pla d’inserció sociolaboral amb mesures 
concretes per part del govern, amb la complicitat d’altres forces polítiques i també 
de sectors de la ciutat, com els comerciants, amb qui s’han reunit. 

Afegeix que també hi ha voluntat del col·lectiu de manters per assolir 
compromisos pel que fa a solucions socials i per no ocupar l’espai públic de manera 
il·legal ni vendre productes il·legals, conscients que les intervencions seran més 
nombroses. 

Reconeix que cal la implicació d’altres administracions, de Mossos i de cossos de 
seguretat de l’Estat, i diu que cal treballar en la línia de definir convenis i protocols 
d’actuació, qüestió que, com a president de la taula, ja ha traslladat al Sr. 
Recasens. 

Afegeix que, com a president de la taula, després d’escoltar tots els agents 
implicats, fins i tot els que presencialment no hi han volgut ser, comença a tenir la 
sensació agradable que aquesta qüestió acabarà tenint una resolució que garantirà 
el consens suficient, cosa que es podrà dir per primer cop en la història d’aquest 
fenomen, i diu que això el fa sentir optimista. 

 
La Sra. Andrés, en primer lloc, defensa el model de ciutat i de convivència a 

l’espai públic, ja que ha costat molts anys que fos així. En segon lloc, defensa la 
legalitat de les activitats que es realitzen a la ciutat, també les comercials. I, en 
tercer lloc, reivindica el paper que ha d’exercir l’Ajuntament, ja que en una 
activitat com la venda irregular hi ha una dimensió social que no es pot oblidar en 
cap debat. Considera que no es poden fer debats segregats de seguretat i socials, 
perquè sempre hi ha un valor afegit a tot el que es fa des d’un punt de vista social 
i comunitari. 

Considera que el fenomen de la venda irregular és molt complex, i diu que el 
seu Grup ho sap bé, ja que ha governat a la ciutat. Constata que una actuació de 
la Guàrdia Urbana en aquest aspecte és especialment complexa, perquè són 
persones que, a part de fer una activitat il·legal, s’estan guanyant la vida; perquè 
s’està produint a l’espai públic, compartit per moltes persones, i perquè el tema 
està en el punt de mira mediàtic. Diu que tot això complica molt la feina de la 
Guàrdia Urbana i que no és fàcil aixecar la manta i posar aquestes persones en 
aquest context. 
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Reconeix, doncs, la tasca de la Guàrdia Urbana, i diu que cal fer el possible 
perquè pugui fer la seva feina, i la faci, com decomissar, perquè ho diu 
l’Ordenança. Comenta que quan es produeix la compra i venda de productes 
il·legals és una responsabilitat tant per qui compra com per qui ven, i que potser 
caldria aplicar l’Ordenança a tothom i no només a una part. 

Considera que han de deixar la demagògia i començar a treballar les coses des 
del punt de vista de la responsabilitat i no fer contínuament debats d’aquest estil. 
Aclareix que no està a favor de la venda irregular, però sí de regularitzar totes les 
activitats que es fan a la ciutat. 

Demana al president de la Taula que intenti incorporar-hi els comerciants i que 
es comenci a treballar en el que realment donarà la solució, que és donar 
alternatives a aquestes persones i que la Guàrdia Urbana pugui treballar en els 
casos puntuals que es produeixin, amb la seguretat i tranquil·litat amb què han de 
treballar tots els empleats de l’Ajuntament. 

 
El Sr. Garganté diu que, davant l’enèsim intent de criminalització dels venedors 

ambulants, llegirà la declaració que li ha fet arribar el col·lectiu Tras la Manta. 
«- Primer, que l’activitat en si d’aquests venedors està sent tractada en una 

taula constituïda per tots els Grups municipals, a excepció del Partit Popular, en el 
nivell polític, i diverses institucions implicades, que intenta conciliar interessos per 
donar una solució a les diferents posicions existents sobre el tema. 

- Segon. No està demostrat que aquesta activitat perjudiqui un sector 
determinat de la població, excepte afirmacions arbitràries no basades en cap 
estudi seriós. Per contra, sí que existeixen comentaris de sociòlegs i altres 
científics que consideren que si bé aquesta activitat cal organitzar-la, no es pot 
considerar un problema comparable amb el perjudici que els causa perseguir un 
grup de persones que en una situació d’absoluta precarietat laboral, més d’un 20 
per cent de la població en atur, i dels que treballen, més d’un 20 per cent en 
situació de pobresa, aconsegueixin sostenir-se ells i les seves famílies sense 
necessitat d’ajudes d’institucions oficials. 

- Tercer. L’activitat repressiva contra aquest col·lectiu a l’única cosa que pot 
portar és a causar la desesperació d’aquest grup davant la falta de mitjans de 
subsistència, la qual cosa els portaria, evidentment, a buscar formes alternatives 
de poder sobreviure, que sí que podrien implicar un perjudici major a ells i a tots 
els habitants de Barcelona.  

- Quart. Les acusacions abocades contra ells en relació amb la mercaderia que 
venen no són acceptables. Les campanyes realitzades per determinats diaris que 
només se sustenten davant la impossibilitat per raons òbvies, que els calumniats 
els portin davant la justícia, no tenen fonament i són fàcilment rebatibles per a 
qualsevol que s’interessi mínimament a investigar-les. Si hi ha qüestionament 
sobre el tipus de mercaderia que venen, que se situï, en tot cas, els proveïdors que 
l’entren a través del port, de jurisdicció estatal o als seus distribuïdors a nivell de 
Catalunya que realitzen els seus negocis impunement, i no contra el sector que 
utilitza les seves mercaderies per sobreviure. 

- Cinquè. L’activitat de constant persecució per part de la Guàrdia Urbana i fins i 
tot, en alguns casos, dels Mossos d’Esquadra treu mitjans per combatre delictes 
que seria necessari eradicar. No és de rebut que existeixin controls i persecucions 
constants contra un sector de la població que si eliminem les campanyes 
demagògiques i incertes, no representa problemes de risc per a la població de 
Barcelona. 

- Sisè. No es pot deslligar la situació de la seva necessitat de sobreviure. El que 
pretengui que s’elimini o redueixi aquesta activitat ha de presentar un pla 
alternatiu de treball per a la inserció d’aquesta part de la ciutadania en sentit 
ampli. Ni a nivell municipal, ni a nivell estatal, ni a nivell internacional, els 
problemes es resolen destruint sectors de la població o les seves fonts d’ingrés. 
Creiem que els exemples sobren. 

- I setè. Els veïns i veïnes que integrem Tras la Manta, amb el suport de moltes 
organitzacions solidàries, lluitarem per no permetre que aquest tipus d’injustícies 
es produeixin a la nostra ciutat. Ja hi ha bastants problemes de per si mateix i 
molt antics per crear-ne de nous fictíciament. Des de ja, el problema fonamental 
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per a nosaltres hauria de ser-ho per a tot el govern o partit polític que pretengui 
arribar a governar: és que cap ésser humà que visqui a la nostra ciutat passi gana, 
pobresa energètica, falta d’habitatge o altres mals que ens van deixar les 
administracions dels diferents estaments.» 

 
El Sr. Recasens diu que si repeteix el mateix és perquè li pregunten sempre el 

mateix, que no té cap problema a presentar-se a la Comissió a repetir-ho les 
vegades que calgui, però que continuarà dient el mateix. 

Aclareix que el comissionat és qui té la responsabilitat en temes de seguretat i 
l’assumeix plenament. Per tant, indica que les decisions sobre el top manta les 
pren en funció del seu criteri. 

Nega que el fenomen estigui creixent. Pel que fa a l’activitat de la Guàrdia 
Urbana, informa que el 2015 hi ha hagut 178 detencions i imputacions, 63.152 
denúncies, 34.000 articles intervinguts en operacions específiques i més de 
873.000 articles intervinguts al carrer. Per tant, considera que dir que la Guàrdia 
Urbana no treballa és una ofensa que no accepta i que nega categòricament. 

Comenta que els darrers quatre anys s’ha cobrat una mitjana del 0,10% de les 
denúncies de venda ambulant. Conclou, doncs, que és inútil fer denúncies en 
aquest sentit. 

Constata que, tot i que es parla de delicte, no hi ha cap condemna en aquest 
tema, per tant, hi ha el principi d’intervenció mínima per part de la justícia. 

Explica que no es pot passar al nivell 3 de Víctor Alfa immediatament perquè cal 
graduar i que no passi com en terrorisme, que s’ha marcat el nivell 4 i ja no se sap 
a quin altre nivell passar. 

Comenta que s’ha estat treballant entre el nivell 1 i 2 i que, si cal, s’aplicarà el 
3, però diu que, malgrat que hi ha hagut venda ambulant, no hi ha hagut cap 
conflicte que justifiqués la intervenció a aquest nivell. 

Finalment, constata que s’ha dit diverses vegades a la Comissió la paraula 
prevaricació, tot i que en aquesta sessió s’ha tingut la delicadesa de dir que «frega 
la prevaricació», i no directament que n’hi ha. Però diu que cal anar alerta amb els 
termes jurídics, perquè també afecten a qui els emet, i no només l’Administració 
de l’Ajuntament de Barcelona, sinó totes les administracions que tenen 
competències en aquest fenomen. Per tant, opina que la paraula prevaricació 
gairebé no s’hauria d’utilitzar. 

 
La Sra. Esteller diu que el comissionat ha reconegut que hi ha hagut venda 

ambulant, i constata que llavors s’està cometent un delicte als carrers de 
Barcelona, ja que això està tipificat com a delicte des del juliol de 2015, quan va 
entrar en vigor al Codi penal. Comenta que per això potser encara no hi ha 
sentències. 

Aclareix que no ha dit que la Guàrdia Urbana no treballi, sinó que el Sr. 
Recasens no els dóna ordres perquè actuïn. Diu que aquest cos treballa a pesar del 
govern. Indica que l’Ajuntament no pot generar aquesta impunitat a la ciutat i 
permetre que hi hagi aquesta activitat il·legal, i que, per tant, la Guàrdia Urbana 
ha d’actuar. 

Torna a preguntar quantes vegades s’ha reclamat la col·laboració de la Guàrdia 
Civil, de la Policia Nacional i dels Mossos d’Esquadra. 

Es queixa de la passivitat absoluta del govern, que permet que es cometin 
delictes. I diu que el comissionat ja sap amb quina paraula es diu això. 

Finalment, comenta que del portaveu dels manters ha vist una amenaça velada 
de la seva intervenció, cosa que troba molt greu. 

 
El Sr. Forn destaca que el dispositiu Víctor Alfa ha de servir per combatre una 

situació que s’ha disparat clarament les festes de Nadal passades. 
Recorda que poc abans de Reis es feia una roda de premsa a plaça Catalunya, i 

que es va veure la Guàrdia Urbana traient tots els manters de la zona perquè hi 
havia una roda premsa del Sr. Xavier Trias. Comenta, però, que en acabar la roda 
de premsa, va desaparèixer la Guàrdia Urbana i es van tornar a instal·lar els 
manters. Es pregunta de què serveix tenir tot un dispositiu si després no s’aplica o 
si només s’aplica el nivell 1, que consisteix a dir als manters que marxin ajudant-
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los gairebé a recollir les mercaderies. Anima el comissionat a anar a parlar amb els 
comerciants de Ciutat Vella, que li diran que s’ha disparat la venda ambulant. 

 
El Sr. Sierra diu que si el Sr. Recasens és el responsable de la seguretat i de la 

venda irregular al carrer és un irresponsable, a més de traslladar la responsabilitat 
a altres persones, ja que el comissionat ha dit que no s’intervé perquè no hi ha 
condemnes per aquests delictes, de manera que trasllada la responsabilitat als 
tribunals de justícia. En tot cas, dóna tot el suport i el reconeixement a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona i diu que són el Sr. Recasens i la Sra. Colau, com a màxima 
responsable de la seguretat, qui els treu l’autoritat. Diu que als ciutadans de 
Barcelona els cau la cara de vergonya amb la Guàrdia Urbana jugant al gat i a la 
rata amb els manters. 

 
El Sr. Coronas recorda que hi ha dues maneres d’abordar aquest fenomen: des 

de la pressió constant i fins i tot els retrets fins al punt de dir «irresponsable» a la 
persona que és responsable de l’àrea de seguretat, o bé des dels acords. Explica 
que la primera sessió de la taula va funcionar força bé pel que fa al diàleg, i espera 
que a la segona, que és imminent, s’arribi a compromisos per part del govern, 
però també dels manters. Opina que aquesta és la via que cal seguir. 

 
El Sr. Garganté diu que només té el desig que alguns i les seves famílies ho 

perdin tot i llavors començarien a empatitzar una mica amb la gent que no té 
absolutament res. 

 
Es dóna per tractada. 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 

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

V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
3. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el govern municipal a tornar a convocar la Comissió de 
Seguiment de l’Ordenança de Convivència amb la participació de tots els Grups 
polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
El Sr. Forn explica que el seu Grup presenta la proposició perquè es torni a 

constituir i reunir una comissió que en el mandat anterior creu que va donar els 
seus fruits, ja que aportava informació interessant als Grups polítics i els permetia 
fer un seguiment de totes les qüestions en matèria de convivència. 

Comenta que en aquesta Comissió es posaven en comú dades relatives a la 
convivència a Barcelona, que no només arriben a través de la informació que es té 
sobre les diferents sancions que es posen pel compliment o incompliment de 
l’Ordenança, sinó a través d’auditories que es fan de l’espai públic. Opina que hi ha 
moltes dades que creu que cal tenir en compte. 

Recorda que aquesta Comissió estava integrada pel regidor responsable en 
matèria de seguretat, però també hi assistien tècnics de l’Àrea de Prevenció i 
Seguretat, tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i representants dels partits polítics. 
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Afegeix que permetia als Grups conèixer tres cops l’any aquestes dades en matèria 
de convivència. 

Demana, doncs, que es torni a constituir la Comissió i que es tornin a facilitar 
aquestes dades en la mateixa línia que el mandat passat. 

 
El Sr. Sierra anuncia el seu vot a favor de la proposició, ja que entén que 

l’ordenament de la convivència és una qüestió vital per a la ciutat i tenint en 
compte l’agreujament, els primers 6 mesos de mandat del nou govern, de 
determinades conductes que violen clarament l’Ordenança cívica, com ara la 
prostitució als carrers del Raval i el Gòtic, la venda irregular i altres figures 
delictives que apareixen quan es relaxa l’activitat policial o quan se li resta 
autoritat i quan el govern ja va anunciar que es prendria aquesta Ordenança de 
civisme de manera més relaxada. Comenta que hi ha conductes que tenen com a 
conseqüència que torni a aparèixer la figura del botellón en determinats barris. 

Diu que seria desitjable que hi hagués un consens per part de tots els partits i 
un lloc on poder valorar el compliment d’aquesta Ordenança cívica, en què els 
Grups es comprometin a tenir una ciutat més segura, més cívica i més neta, que 
també afecta els problemes de convivència que s’originen. 

 
El Sr. Coronas també manifesta el vot a favor del seu Grup. 
Creu que Barcelona ha de ser una ciutat justa i que, per tant, ha de tenir una 

bona normativa de convivència. Opina que cal reformular la que hi ha vigent 
perquè no vol que es criminalitzi a ningú, sinó que sigui, com diu el seu nom, una 
Ordenança de convivència. 

Reconeix que l’Ajuntament ha de regular l’espai públic i que, per tant, sovint la 
imatge que es percep és la d’un ens administratiu que només serveix per reprimir i 
sancionar. Pensa que aquest no ha de ser l’únic objectiu d’una ordenança. Està a 
favor que es convoqui aquesta Comissió de Seguiment, però insisteix a reivindicar 
que cal modificar l’Ordenança de convivència. 

Reconeix que hi ha problemes de convivència i que s’han de solucionar, però diu 
que aquesta Ordenança no pot passar a ser criminalitzadora de casos com víctimes 
del tràfic de persones, sinó que cal lluitar contra les màfies en el cas de la 
prostitució. Divergeix del que ha dit el Sr. Sierra, perquè aquest ho ha encabit dins 
de l’Ordenança, i creu que això no s’hauria de tractar des d’aquesta. 

Aprofita per preguntar al govern què pensa fer en aquest sentit i si complirà 
amb el que deien en campanya i en el seu programa, si derogaran o modificaran 
l’Ordenança de convivència actual. Aclareix que ERC prefereix parlar de 
convivència, en comptes de civisme. Diu que el tema de la prostitució, en què que 
Esquerra prefereix parlar de «treball sexual», va ser un escull en l’aprovació 
d’aquesta Ordenança. Recorda que el seu Grup hi va introduir modificacions 
pertinents per poder-hi votar a favor. Insisteix que cal afrontar el tràfic de 
persones. 

Pel que fa a l’Ordenança, vol treballar en l’enduriment dels articles relatius a la 
prostitució al carrer, ja que aquesta diu que queda prohibida a tot arreu, sense 
avís previ, sense zones de tolerància i endurint les sancions a clients i 
intermediaris que busquen clients. Pensa que les dones continuen estant 
desprotegides i que cal perseguir les xarxes de prostitució il·legal. 

Per acabar, recorda que Barcelona en Comú deia en el seu programa que la 
bona convivència i el civisme són dos requisits importants per a l’existència d’una 
Barcelona més amable i humana i que l’actual Ordenança de civisme constitueix un 
marc regulador insuficient i en molts casos contraproduent. Conclou que Barcelona 
en Comú proposava, doncs, la derogació i impulsar un nou pacte de convivència i 
vol saber si continua en aquesta línia. 

 
La Sra. Andrés comenta que la Comissió de Seguiment de l’Ordenança per 

fomentar i garantir la convivència ciutadana es va crear el 2009 a proposta 
d’Esquerra i es va tirar endavant des del govern bipartit del moment. Recorda que 
era una manera de fer el seguiment d’un compromís adquirit entre tots, a excepció 
d’Iniciativa, a través d’una norma important, i que era un exercici de transparència 
del que passava a l’espai públic. 



NÚM. 7 29-2-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1313 
 

 
Explica que aquesta Comissió es reunia trimestralment i allà es podien conèixer 

indicadors importants com les activitats a l’espai públic, les percepcions ciutadanes 
en relació amb determinades actituds a l’espai públic, principals problemes que 
consideren els veïns al seu barri, actuacions prioritàries que demanen els veïns, les 
queixes de l’IRIS, les demandes al 092, la detecció de situacions de vulnerabilitat 
al carrer, les intervencions socials al carrer, etc. Constata que aquest seguiment es 
podia fer a través d’aquesta Comissió per tots els Grups municipals, juntament 
amb els Serveis Municipals de Serveis Socials, Guàrdia Urbana, neteja i tots els 
actors que operaven a l’espai públic. 

Demana, doncs, al govern que convoqui aquesta Comissió per poder parlar amb 
propietat de les coses i fugir de demagògies o d’inventar possibles situacions, ja 
que es parlaria amb dades a la mà. S’afegeix al que deia el Sr. Coronas d’intentar 
actualitzar el que ja no estigui vigent. 

 
La Sra. Esteller anuncia el vot a favor del Partit Popular. Indica que des 

d’octubre de 2014 no es reuneix aquesta Comissió en què es donava el balanç de 
com s’anava aplicant l’Ordenança. 

Diu que el seu Grup sempre ha demanat una Ordenança de convivència més 
clara, i recorda que no la va votar perquè és confusa i estableix el requeriment 
previ, que és un obstacle a l’hora de tipificar i perseguir conductes que perjudiquen 
ciutadans. 

Indica que la convivència és molt important i també respectar les normes, i diu 
que no pot ser que uns ciutadans destorbin l’espai públic i perjudiquin els que 
volen viure amb tranquil·litat, que també hi tenen dret. 

Considera que les conductes que no són correctes s’han de tipificar i sancionar, 
perquè estan perjudicant els altres. Diu que per això el seu Grup sempre ha donat 
una gran importància a aquesta ordenança i ha demanat més tipificació de moltes 
conductes. 

Assenyala que el govern actual ha dit que no aplicarà aquesta Ordenança, i diu 
que això no ho pot fer, que l’ha d’aplicar i que si vol pot presentar-ne una 
modificació i si tots els Grups hi estan d’acord es modificarà, però insisteix que 
mentrestant s’ha d’aplicar. Indica que no pot ser que l’alcaldessa digui que no 
aplicarà l’Ordenança de convivència. Comenta que el govern que tant respecta 
l’espai públic i que tant parla de la seva privatització és el que l’està entregant a 
totes les activitats il·legals com el top manta, la prostitució, els antisistema, etc. Es 
pregunta, doncs, de qui és l’espai públic. 

Per tant, demana que s’apliqui l’Ordenança i s’actuï. Està d’acord que cal 
perseguir les màfies de prostitució, però pensa que no és incompatible amb el fet 
de sancionar-la. Reitera que qui infringeixi l’Ordenança ha de ser sancionat. Indica 
que sovint, però, hi ha dificultat per fer complir les sancions i que més del 90% no 
es cobren, i, per tant, diu que és un instrument que cal modificar, però que no ha 
de ser excusa per deixar-la de complir. 

 
El Sr. Garganté manifesta l’abstenció del seu Grup, perquè entén que quan arribi 

el moment de parlar-ne anunciarà la proposta de retirar aquesta Ordenança del 
cinisme, orientada a reprimir la resposta contestatària i la pobresa. Està, doncs, 
per l’inici d’un procés participatiu de debat entorn dels usos de l’espai públic, que 
permeti la incorporació del major nombre possible de persones en la reflexió 
col·lectiva del dret a la ciutat. 

Afegeix que el seu Grup vol promoure l’elaboració de noves eines per afrontar 
els principals conflictes socials que pateixen les persones, fruit de les injustícies i la 
desigualtat, tant en l’àmbit del treball com de l’habitatge, i visibilitzar aquests 
conflictes. 

Pensa que cal començar a superar la perspectiva repressiva per la participació i 
autoorganització dels veïns. 

Entén, doncs, que cal substituir l’Ordenança del cinisme per una norma 
municipal que faciliti i incrementi l’ús de la via pública al veïnat interessat a 
realitzar activitats al carrer. 
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El Sr. Asens anuncia el vot a favor, i comenta que estava previst convocar-la un 
cop es tingués l’informe de 2015. Indica que el govern té l’estudi de gener de 2015 
sobre el 2014, però que falta aquest informe, que facilitarà als Grups quan el 
tingui. 

Constata que això forma part de l’Ordenança, ja que l’article 8 d’aquesta preveu 
la creació d’un observatori permanent per la convivència que acaba sent aquesta 
Comissió. 

Assenyala que l’informe treballa diferents indicadors estadístics, percepcions i 
ajuda a comprendre quin efecte té l’Ordenança en l’espai públic. Per tant, diu que 
el govern està interessat a tenir l’informe i discutir-lo amb els Grups, també en 
aquesta Comissió de Presidència, ja que li diu al Sr. Sierra que tant aquesta 
Comissió de Presidència com el Ple no poden ser substituïts per aquesta Comissió 
de Seguiment.  

Pel que fa al que deia el Sr. Coronas, informa que el govern vol abordar a fons el 
debat sobre el nou model de convivència segons el seu programa, però amb la 
participació de tots els Grups, ja que aquesta modificació haurà de tenir un ampli 
suport. Vol que sigui un nou text, amb una nova sensibilitat, que pugui tenir nous 
organismes avaluadors i de seguiment, i que sobretot garanteixi la convivència, 
però no criminalitzant la pobresa. Considera que revisar l’Ordenança no és trencar 
la convivència. 

Diu que no és cert el que diu la Sra. Esteller que el govern no aplicarà les 
ordenances, i comenta que si fos cert situaria el govern en una posició de 
prevaricació en què no està disposat a estar. 

Informa que hi ha un tema important pel que fa a l’adequació de l’Ordenança 
amb les lleis que han entrat en vigor, en concret la Llei orgànica de protecció de 
seguretat ciutadana, que, tot i que té aspectes força reaccionaris, hi ha també 
aspectes més benèvols i que, tenint en compte que és una llei orgànica, en relació 
amb l’Ordenança, s’han d’imposar. Comenta que properament parlarà de l’informe 
dels Serveis Jurídics sobre la situació de convivència de les dues normes. 

 
El Sr. Forn agraeix el suport dels Grups i recorda que no volia iniciar un debat 

sobre l’Ordenança, en què cadascú té la seva opinió, sinó crear un espai comú per 
disposar d’aquesta informació. 

Recorda que en aquesta Comissió hi participaven àrees molt transversals, com 
Seguretat i Prevenció, però també Serveis Socials. Creu que això donava idea de 
les diferents actuacions de l’Ajuntament, i diu que els Grups podien recollir aquesta 
informació i fer una valoració de l’estat de la ciutat en el terreny de la convivència. 

Conclou que l’important és que s’hagi pogut crear i espera que es pugui 
convocar ben aviat. 

 
El Sr. Sierra li diu al Sr. Coronas que potser no té clars encara els conceptes del 

que és l’Ordenança cívica i el que són les ordenances i normes municipals. 
Pel que fa al tema de treballadors sexuals, comenta que cal impedir aquestes 

conductes que afecten la ciutadania. Diu que l’Ajuntament no té competències per 
lluitar contra les màfies, malgrat que creu que cal lluitar-hi, ja que són l’origen del 
problema. Recorda que el seu Grup també ha tingut iniciatives socials a la 
Comissió de Drets Socials respecte al tràfic de persones i la resposta que ha de 
donar l’Ajuntament a aquest col·lectiu. 

 
El Sr. Coronas recorda a la Sra. Esteller que el 2012 ja es van endurir les 

sancions i es va retirar la qüestió de l’avís previ. Diu que la mateixa regidora 
Esteller reconeix que les sancions no es paguen, de manera que conclou que això 
no resol els problemes. 

Indica que el seu Grup aposta pels serveis de mediació, per incrementar agents 
cívics, per més educadors al carrer, és a dir, per resoldre els petits conflictes i 
evitar que arribin a la sanció administrativa o a la justícia. 

 
La Sra. Esteller reitera que no s’està aplicant l’Ordenança de convivència, i diu 

que la prova és al carrer. Pregunta quantes sancions s’han fet i demana que es 
comuniqui quantes denúncies s’han fet, ja que amb el govern de Trias les sancions 
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no es cobraven en un 80% i escaig, però amb la Sra. Colau ja arriba al 90%. 
Indica, però, que el fet que no es cobrin no vol dir que no s’hagin de millorar els 
procediments per cobrar-les. 

Li diu al Sr. Coronas que canviant el vocabulari no es redueixen les qüestions, 
perquè al final Esquerra rebaixa el contingut, però l’acció és la mateixa. Anima el 
regidor d’ERC a parlar amb els veïns perjudicats per aquesta activitat. 

Comenta que quan la gent incompleix una norma està perjudicant una persona, 
i es queixa que Esquerra només es fixa en una banda i no en l’altra. 

 
El Sr. Garganté treu la lliçó que els prosistema sempre s’allarguen més del 

temps que els toca i tallen la gent quan parlen. 
 
El Sr. Asens expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Forn 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 
Ciutadans, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa 
el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. 
Garganté expressa l’abstenció de la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
4. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que per part del govern municipal s’augmenti la plantilla de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord a la ràtio òptima establerta a la UE, per tal 
d’atendre adequadament les necessitats de seguretat de la ciutat. Que aquesta 
ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona, es faci a la major 
brevetat possible des de que estigui finalitzat el Pla Director de Seguretat de la 
ciutat. 

 
El Sr. Sierra recorda que el seu Grup ja va preguntar al govern sobre aquest 

tema a l’agost i que, mesos després, el govern va contestar que en el pla director 
es veurien les necessitats i l’adequat nombre de guàrdies urbans que necessita el 
cos. 

Comenta que la necessitat d’augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana és una 
constant que el mateix comissionat de Seguretat ha reconegut i que els sindicats 
també reconeixen, amb lleugeres variacions de la xifra entre 3.500 i 3.700. 

Indica que no hi ha una xifra concreta de guàrdies urbans, però sí la ràtio que 
estima la Unió Europea de 4,5 agents per cada 1.000 habitants, sense precisar 
sobre si han de ser guàrdies urbans, Mossos d’Esquadra o agents del Cos Nacional 
de Policia o Guàrdia Civil. Malgrat tot, diu que cal un compromís, sobretot tenint en 
compte que el mateix comissionat va reconèixer en la Comissió anterior que no 
desplaçaria efectius d’altres districtes per cobrir determinades necessitats, tenint 
en compte que es produeixen fluxos turístics importants en determinats districtes 
els mesos d’agost i que hi ha una veritable necessitat de cobrir altres àmbits com 
el de les platges. 

Enllaça amb el seguiment del prec d’Esquerra pel que fa als agents que hi ha en 
segona activitat, en què hi ha determinats tipus d’agents que tenen una 
incapacitat i són expulsats del cos. Indica que hi ha un nombre molt considerable 
de places de guàrdies urbans que no necessiten una determinada condició física 
perquè fan feina d’oficina, i pensa que es podria aprofitar no tan sols aquest 
col·lectiu, sinó que s’augmenti, perquè és una necessitat reconeguda per tothom, 
el nombre de guàrdies urbans. 

Diu que la proposta demana que en l’elaboració d’aquest pla director al març hi 
hagi el compromís del govern d’augmentar el nombre de guàrdies urbans, no tan 
sols reconegut pel Sr. Recasens, sinó també pels agents implicats en la seguretat 
de la ciutat dins la Guàrdia Urbana. 

 
El Sr. Forn diu que dóna suport a la proposta amb algun matís, ja que està 

d’acord que cal augmentar la plantilla, però pensa que una altra cosa és com es 
farà front a les limitacions legals. 



1316 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 29-2-2016 
 

Pel que fa a la ràtio de la UE, pensa que és només un indicador, i, per tant, 
orientativa, i no creu que sigui d’aplicació estricta. 

Comenta que la realitat policial de Catalunya és la convivència dels Mossos 
d’Esquadra amb les policies locals i en determinades matèries amb la participació 
dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.  

Pensa que aquesta ràtio de la policia local cal establir-la, en primer lloc, prenent 
com a base la llei i les competències que té aquesta policia, però creu que també 
serà molt important el pla director que s’aprovarà aviat. Comenta que aquest pla 
director ha de fixar les prioritats que té el govern municipal, i creu que a partir 
d’aquí també se sabran els recursos i es podrà determinar el nombre d’agents que 
es necessitaran. 

Reitera que no cal tancar-se estrictament en la ràtio de la Unió Europea, ja que, 
tot i que creu que és un indicador que cal tenir en compte, la realitat de Barcelona 
determinarà si ha de ser superior o inferior, tenint en compte que també hi ha 
Mossos d’Esquadra i altres forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

Finalment, manifesta el desig que es pugui augmentar la plantilla de la Guàrdia 
Urbana, perquè creu que és una necessitat. 

 
El Sr. Coronas anuncia el vot a favor del seu Grup, ja que comparteix la 

necessitat d’ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana a la ciutat. Concreta que 
Esquerra aposta per un increment de 400 agents en els propers 4 anys i també per 
fer un pla de futur que cobreixi les necessitats del relleu generacional que s’anirà 
produint al cos. 

Creu que cal feminitzar el cos per rebaixar els nivells de testosterona i potenciar 
la incorporació de dones fins a un mínim d’un terç de la plantilla. També aposta per 
la policia de proximitat, si bé sap que ja s’hi està treballant en el Pla director, 
perquè pensa que cal modificar les estratègies en la prestació del servei, basades 
en més coresponsabilitat en els sistemes de seguretat i en la resolució de 
conflictes. 

També creu que el civisme i la convivència han de ser una prioritat d’aquest 
Ajuntament i que l’educació i la mediació són clau per resoldre conflictes. Per tant, 
pensa que la policia ha de saber actuar de filtre, orientar i intervenir per resoldre 
conflictes menors per evitar que aquests casos arribin als tribunals de justícia. 
Afegeix que també cal reforçar la Guàrdia Urbana amb agents cívics i educadors de 
carrer, ja que no tot ho ha de fer la policia. 

Espera que la ciutadania acabi veient la policia com un servei públic i garantia 
dels drets ciutadans, i no com una amenaça, que és com es veu en determinats 
sectors. Vol canviar, doncs, la imatge de la Guàrdia Urbana perquè estableixi 
aquesta empatia amb la ciutadania. 

Pensa que això es pot fer millorant les proves d’accés, fent formació continuada 
i especialitzant els agents en temes determinats com el turisme, potenciant el 
coneixement d’idiomes, amb plans de formació i sensibilització continuada en nova 
ciutadania i diversitat i impulsant el treball comunitari de la policia de proximitat.  

Per tant, està d’acord que calen més agents, però amb mesures per millorar la 
qualitat de la policia a Barcelona, que té bons agents, però potser en el conjunt té 
moltes coses a millorar. 

 
La Sra. Andrés manifesta el suport del seu Grup perquè en els mandats 

anteriors s’ha treballat intensament en el fet d’incrementar el nombre d’efectius de 
la Guàrdia Urbana. Recorda que en el mandat 2007-2011 es van convocar 1.000 
places de Guàrdia Urbana i que en el mandat anterior, de Trias, també es va fer 
una convocatòria de places, tot i que no en té el nombre. 

Coincideix amb el Sr. Coronas que també cal aportar qualitat, a més 
d’incrementar efectius. Pensa que cal una Guàrdia Urbana més rejovenida, amb 
dones i més formada i preparada tècnicament. 

Pensa que és imprescindible aprovar el Pla de seguretat per saber quines són les 
prioritats i com s’abordaran, i també el Pla director de la Guàrdia Urbana en la 
mateixa línia de saber les prioritats. 

Considera important treballar des de la proximitat per garantir la convivència, i 
també treballar la prevenció i el foment de la seguretat des d’altres punts de vista 
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que no siguin l’estrictament policial, sinó amb els serveis de mediació de 
l’Ajuntament, amb Serveis Socials i en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i la 
policia. 

Indica que quan es tinguin el Pla de seguretat i el Pla director es podrà establir 
el nombre de guàrdies urbans necessaris, però pensa que no es pot parlar només 
de ràtios, ja que la del Parlament Europeu diu 4,5 –en què podrien ser 2,5 Mossos 
i 2,5 Guàrdia Urbana–, però la Federació de Municipis diu 2 i Barcelona està en 
1,82, que no està tan lluny de la ràtio de la UE. Reitera que cal una Guàrdia 
Urbana formada, en coordinació amb serveis de prevenció i amb la resta de forces 
policials, i per això cal el Pla director i el Pla de seguretat. 

 
La Sra. Esteller anuncia el suport del seu Grup a la proposta, ja que sempre ha 

defensat la necessitat de més guàrdies urbans a Barcelona i policia de proximitat 
perquè hi hagi més prevenció del delicte i s’afavoreixi la convivència.  

Comenta que hi ha diverses ràtios: la del Parlament Europeu i també la de 
Catalunya d’1,5 cada 1.000 habitants. Indica que la plantilla de la Guàrdia Urbana 
són 2.889 agents segons una resposta de l’octubre de 2015, i d’aquests en primera 
activitat, n’hi ha 2.694. Demana, doncs, que s’ampliï, tot i que segons la ràtio del 
Parlament de Catalunya estan per sobre en 482 agents, però no vol dir que s’hagi 
d’avançar en aquesta direcció. Pregunta al govern si en la convocatòria de 2016 
per a les baixes es podrien convocar més de 100 places i quin és el calendari. 

Comenta que el seu Grup sempre ha treballat per ampliar aquesta partida, que 
la limitació del 10% de places de la Llei del Ministeri d’Hisenda que el Grup 
Socialista ha esmentat al seu Grup no se li va aplicar mai i que sempre ha pogut 
fer la convocatòria del 100% de les places, cosa que ha permès fer unes 
convocatòries d’uns 100 agents cada any. Creu que a Barcelona falten uns 600 
guàrdies urbans i que en les properes convocatòries s’hauria de fer. 

Afegeix que hi ha un problema a Barcelona amb els Mossos, que és que en calen 
900 més per complir la ràtio, i pensa que cal coordinar-ho per fer-ho de la millor 
manera possible. 

Està a favor, doncs, d’aquesta proposta perquè entén que més presència de la 
Guàrdia Urbana al carrer beneficiarà la seguretat de tots. 

 
El Sr. Garganté està en contra de la proposició perquè opina que la valoració de 

si hi ha excés d’agents a la plantilla de la Guàrdia Urbana no es pot limitar a la 
demanda dels sindicats policials. El sorprèn que sigui l’única opinió que es té en 
compte. 

Entén que aquesta proposta vol passar per sobre de les lleis espanyoles, perquè 
hi ha unes limitacions imposades, i diu que, si és així, benvinguts al club. 

Recorda que s’està elaborant el Pla director de seguretat i que, mentre que dels 
Bombers sí que hi ha el nombre exacte que es necessita per a Barcelona, amb la 
Guàrdia Urbana això no succeeix. Pensa que aquest nombre s’ha de basar en les 
necessitats reals i socials i establir els mecanismes més efectius, que no siguin 
només de resposta, sinó sobretot preventius, que suposin a llarg termini no haver 
de parlar de gestionar conflictes, sinó com la majoria s’han aconseguit evitar. 

Considera que cal un estudi del motiu de la delinqüència, de les circumstàncies 
en què es produeix i de la millor manera de disminuir-la, ja que la majoria dels 
delictes que consten en l’informe relatius a l’activitat policial en l’àmbit de la 
seguretat són delictes lligats a persones amb risc d’exclusió social o directament 
excloses socialment, cosa que enceta un cercle que pot ser crònic. 

Per tant, atès que la voluntat del govern actual és aplicar un model policial i de 
seguretat no basat només en l’índex de criminalitat, entén que cal fer una 
investigació prèvia per detectar els motius pels quals es delinqueix, estudiar-ne les 
circumstàncies, no només si es delinqueix de dia, de nit o en carrers solitaris, i 
preguntar als detinguts si tenen familiars, feina, ingressos, etc., cosa que li consta 
que ja fan els Mossos. Indica que a partir d’aquí potser caldria traçar línies 
d’actuació més efectives i de caràcter preventiu, com ara augmentar els recursos 
socials als barris en què hi hagi més persones en risc d’exclusió social, revisar 
plans de serveis de desintoxicació o augmentar la contractació de treballadores 
socials i de mediadors. 
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Considera que, abans d’acordar res respecte a la contractació de nous agents, 
caldria saber les necessitats reals dels barris. Es pregunta per què cal més policia, 
quines funcions han de fer, quina és la problemàtica que origina aquesta demanda, 
si són problemes veïnals o de convivència. Pensa que, en funció de l’origen del 
problema, es podrà determinar la solució més efectiva, que potser és reforçar els 
equips de mediació, establir taules veïnals, etc., i diu que potser establint aquests 
canals de comunicació disminueix l’índex de conflictivitat. 

 
El Sr. Recasens indica que les xifres ja s’han dit per altres regidors i que són 

prou precises, per tant, queda clar quines són les ràtios i la necessitat de fer-la 
conjuntament amb altres cossos de seguretat. 

Assenyala que la ràtio d’1,82 és bastant acceptable, però diu que és una xifra 
purament indicativa, ja que no es pot comptar únicament el nombre d’habitants de 
Barcelona a aquests efectes, atès que hi ha moviments laborals, entrades i 
sortides de Barcelona que no computen com a habitants, i a més hi ha 
l’estacionalitat i el turisme. Conclou, doncs, que els 1.000 habitants de què es 
parla en la ràtio no són estables. Afegeix que la ràtio depèn de la densitat de 
població i de la conflictivitat també. 

Considera que, més que basar-se en la ràtio de policies per 1.000 habitants, és 
millor basar-se en les polítiques públiques i esperar les conclusions del Pla director, 
que és qui determinarà el nombre adient d’efectius que calen per prestar els 
serveis en funció del que ha de fer la Guàrdia Urbana. 

Està d’acord amb quasi tot el que s’ha dit. Assenyala que el dimensionament de 
la plantilla està condicionat per la normativa estatal en matèria d’oferta pública 
d’ocupació, concretament la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2016, que estableix taxes de reposició i marca els límits. 
Diu que, encara que el govern considerés que cal ampliar la plantilla de la Guàrdia 
Urbana, tampoc hi hauria marge de maniobra en aquest sentit. Per tant, espera 
que els partits que tinguin responsabilitat de govern a l’Estat ajudin a alterar 
aquest statu quo i restablir l’autonomia local. 

 
El Sr. Sierra agraeix els vots favorables dels Grups. 
Li diu al comissionat que si s’escuda en el decret Montoro és una qüestió de 

voluntat política. Afegeix que s’ha vist amb els assessors dels Grups municipals, a 
l’Àrea Metropolitana i la Diputació de Barcelona, en què s’ha fet una mena de 
subterfugi i hi ha molts més assessors que no tocaven. Considera que es pot fer el 
mateix amb la Guàrdia Urbana. 

Pel que fa al Sr. Garganté, no li accepta que, pel fet que hagi estat membre d’un 
sindicat, els Grups tinguin només com a referència els sindicats en aquest tema. 
Recorda que s’han tirat endavant iniciatives i propostes com la de Pamem, com la 
de l’1% i la de BTV. Es queixa que la CUP es va apropiar de la roda de premsa en 
aquest últim tema posant el seu logo i menystenint els regidors de Ciutadans. 

En tot cas, coincideix que el model policial per a Barcelona ha de ser un model 
preventiu, fet que exigeix que hi hagi un augment de la plantilla, perquè la policia 
de proximitat requereix més efectius. 

Finalment, reitera l’agraïment pels vots favorables i espera que el govern torni a 
tenir en consideració les decisions que es prenen al Ple i a les comissions. 

 
El Sr. Coronas diu que li fa gràcia que cada vegada que es parla de la Guàrdia 

Urbana tothom dispari a discreció, i no sap si és simptomàtic o no. 
Constata que no és discutible que, perquè la Guàrdia Urbana pugui ser un cos 

efectiu i pugui actuar amb més seguretat per als agents i la ciutadania, calen més 
efectius. Afegeix que tampoc no és discutible que hi ha altres àmbits de 
l’Ajuntament que necessiten reforç de personal, però diu que la proposició es 
planteja sobre aquest tema, que afecta la seguretat de les persones. 

 
La Sra. Andrés opina que el tema de la Guàrdia Urbana no s’ha de relacionar 

només amb temes de seguretat i policia, ja que fa moltes altres coses en l’àmbit 
de la prevenció i la convivència, que no són delictes. I manifesta el seu vot a favor. 
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La Sra. Esteller li diu al Sr. Recasens que es llegeixi tota la llei, perquè sí que diu 
que només es pot reposar un 10% de la plantilla, però a Barcelona li permet fer el 
100% de totes les jubilacions. Conclou, doncs, que es pot fer una convocatòria per 
a uns 100 guàrdies urbans, perquè hi ha les jubilacions fins al juny, que eren més 
de 60, i suposa que en el segon semestre també n’hi ha hagut. Aclareix que per 
això pregunta pel nombre de jubilacions. 

Afegeix que el 40% de la resta de la plantilla es pot reubicar a la Guàrdia 
Urbana, i que, per tant, hi ha molt més marge per fer-ho, que és el que 
preguntava abans. 

Indica, per tant, que no hi ha aquestes limitacions perquè hi ha excepció a 
Barcelona per la densitat i la necessitat d’incrementar la seguretat. 

 
El Sr. Recasens assenyala que aquest creixement del 100% és el que s’ha fet 

aquests anys, però que és una limitació perquè això no és creixement, sinó una 
taxa de reposició. 

D’altra banda, pensa que la racionalitat en el tema de la seguretat obliga a 
incloure-la no només en seguretat, sinó en seguretat i prevenció i en un sistema 
transversal en tot el sistema municipal. Conclou, doncs, que aquesta ràtio 
dependrà del conjunt de polítiques públiques que es vulguin establir en matèria de 
prevenció. 

 
El Sr. Pisarello manifesta el vot a favor. 
 
El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Forn 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 
Ciutadans, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa 
el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. 
Garganté expressa el vot contrari de la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
5. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: 1. Iniciar immediatament els 
tràmits administratius necessaris per a la revocació de la Medalla d’Or de 
Barcelona a la senyora Cristina de Borbó. 2. Informar a Cristina de Borbó que a 
partir d’aquest moment, i mentre duri el procediment administratiu, no usi el 
guardó en cap acte públic. Ni tingui dret al tractament d’Excel·lentíssima Senyora, 
ni a cap precedència protocol·lària en qualsevol dels actes oficials organitzats per 
l’Ajuntament. 3. Instar a l’afectada a retornar la citada medalla. 

 
El Sr. Coronas recorda que dos anys abans 50 prestigioses personalitats, la 

majoria veïns de Barcelona, van enviar una carta a l’aleshores alcalde Trias per 
demanar-li que revoqués la Medalla d’Or de Barcelona a la infanta Cristina de 
Borbó, en què argumentaven que èticament és un insult per a la ciutat que 
aquesta medalla continuï en possessió d’algú que està sent investigada 
judicialment en un cas que és un dels màxims exemples d’immoralitat, corrupció i 
nepotisme. 

Considera que, tant si hi ha sentència en contra seva com si no, és una 
evidència assumida que la infanta es va aprofitar dels efectes de comportaments 
presumptament delictius de forma lucrativa. Assenyala que, si dos anys abans ja hi 
havia indicis del presumpte delicte de Cristina de Borbó, el fet que s’hagi assegut 
al banc dels acusats de frau fiscal pel cas Nóos i el fet que la Fiscalia Anticorrupció, 
malgrat voler-li estalviar el judici, consideri la infanta partícip a títol lucratiu de tots 
aquests delictes permet afirmar que la infanta Cristina no és mereixedora del 
màxim guardó de la ciutat. 

També recorda que l’Ajuntament de Palma va retirar el nom dels ducs de Palma 
a la rambla de la ciutat i que fins i tot el seu germà i actual monarca li ha revocat 
el títol de duquessa de Palma, en ambdós casos sense esperar cap sentència 
judicial. 
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Creu que una ciutat com Barcelona, que defensa els drets fonamentals i la 
justícia social, no es pot permetre mantenir la Medalla d’Or a una persona que no 
representa aquests valors. Considera, doncs, que l’Ajuntament té la gran 
oportunitat d’emetre un missatge clar de compromís de la ciutat amb els valors 
fonamentals com l’honestedat i la justícia social, i creu que seria bo no defugir 
aquest compromís. 

Per això demana que s’iniciïn de manera immediata els tràmits per revocar la 
Medalla d’Or de Barcelona a Cristina de Borbó i Grècia, tal com preveu el 
Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament, així com tots els privilegis 
protocol·laris associats a aquest guardó, i també que s’informi la infanta que a 
partir d’aquest moment i mentre duri el procediment administratiu no usi el guardó 
en cap acte públic, ni tingui dret al tractament d’Excel·lentíssima Senyora ni a cap 
precedència protocol·lària en qualsevol dels actes oficials organitzats per 
l’Ajuntament. 

Comenta que al matí ha lliurat el text definitiu de la proposició d’acord amb una 
esmena tècnica que garanteix que els tràmits jurídics es puguin realitzar 
formalment i que, en cas que s’aprovi, es faci efectiva la retirada d’aquesta 
distinció a la infanta. 

 
El Sr. Forn indica que la Medalla d’Or és la màxima distinció que pot atorgar 

l’Ajuntament i que el mateix Reglament de Distincions en regula la revocació quan, 
sent-ne titular, la persona que la té fa actes o manifestacions contraris als motius 
que en van justificar la concessió. 

Creu que la imputació de la infanta Cristina en el cas Nóos per frau fiscal és un 
motiu objectiu per demanar-ne la revocació. Recorda que ella mateixa, abans que 
el rei li ho demanés, el juny de 2015 ja va formalitzar la renúncia al títol de 
duquessa de Palma. Creu que de la mateixa manera hauria hagut de renunciar a 
altres honors i reconeixements, especialment a la Medalla d’Or de Barcelona. Per 
tant, considera que, atès que no s’ha produït aquesta renúncia, és oportú que 
l’Ajuntament en sol·liciti la revocació. 

 
El Sr. Sierra recorda que el Grup d’Esquerra el febrer de 2014, quan es va 

plantejar això mateix a l’Ajuntament, és a dir, retirar l’honor i la Medalla d’Or a la 
infanta Cristina, va titllar d’oportunista un dels Grups que ara governa en coalició 
amb la Sra. Colau. Pregunta què ha canviat, ja que considera que continua sent 
oportunista. 

Diu que Ciutadans és molt respectuós amb la llei i els procediments judicials, i 
recorda que hi ha una figura clau en dret que és la presumpció d’innocència. 
Pregunta què passarà si la infanta és absolta, si se li tornarà a donar la medalla o 
es quedarà sense aquesta. 

Manifesta, doncs, l’abstenció del seu Grup en consideració del dret de 
presumpció d’innocència i la tasca que fan els jutjats i tribunals. 

 
La Sra. Andrés s’afegeix a la demanda que va fer el president del seu Grup 

municipal el 8 de gener, en el sentit que sigui la mateixa infanta la que retorni 
aquesta distinció de la ciutat. 

Diu que el Grup Socialista no pretén fer un judici paral·lel ni avançar-se a una 
sentència judicial, però indica que sí que té la responsabilitat de preservar la ciutat 
i el seu bon nom del debat ciutadà i mediàtic que s’està produint a l’entorn de la 
figura de la infanta. Per això votarà a favor d’aquesta proposició, però en el sentit 
que ha expressat, de preservar la ciutat i el seu bon nom del debat ciutadà i 
mediàtic. 

 
La Sra. Esteller destaca que el Grup d’Esquerra presenta aquesta proposta a la 

Comissió quan sap que el competent per resoldre aquestes qüestions és el Ple de 
l’Ajuntament. Pensa que ho fa des d’un punt de vista oportunista per tenir 
protagonisme en aquest tema, perquè, si no, ho hauria fet d’una altra manera. 

En aquest sentit, demana a Esquerra que posposi aquesta proposta, tenint en 
compte que abans del 9 de febrer pot ser que es retiri la imputació a la infanta, 
atesa la resposta processal que correspon a l’al·legat que s’ha presentat. Per tant, 
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indica que la situació actual és que no se sap si la infanta continuarà imputada o 
no. Creu, doncs, que caldria posposar-ho i potser Esquerra ja no tindria cas, 
perquè potser es retira la imputació, i ja no tindria el protagonisme que busca. 

Manifesta, doncs, l’abstenció del seu Grup. 
També afegeix el tema de la presumpció d’innocència, ja que opina que 

Esquerra ha substituït la presumpció d’innocència per la presumpció de culpabilitat. 
Pensa que cal esperar la resolució, que serà abans del febrer, i en funció de si 
continua o no, es pot tornar a presentar la proposició. 

Demana, doncs, que es retiri la proposta, perquè, si no, s’abstindrà. 
 
El Sr. Garganté comenta que la Fiscalia, també coneguda com «l’altra advocada 

defensora en el cas Nóos de la infanta Cristina», ha dit que «“Hacienda somos 
todos” solo es publicidad». Creu que, en aquest sentit, també es podria dir que «La 
ley es igual para todos» també és només publicitat, i més en el cas dels Borbons, 
una dinastia que ha imposat les seves lleis i ha tractat d’eliminar els catalans 
eliminant la seva identitat cultural. Constata que la hipocresia dels Borbons no té 
mesura, ja que el vell caçador d’elefants va pronunciar el 2001 aquestes paraules 
que algú li devia escriure: «Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de 
encuentro. A nadie se obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más 
diversos quienes hicieron suyos, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes», 
oblidant-se de la història de repressió de l’Estat espanyol i els seus Borbons, no 
només en contra del poble català, sinó també contra altres pobles de la Península i 
del món. Diu que el rei Joan Carles també es va oblidar que va ser el feixista 
Franco, conegut com l’«enano cabrón», qui el va nomenar com a successor directe, 
deixant clar de quin costat estava la monarquia. 

Comenta que a la infanta se li va concedir la Medalla d’Or de la ciutat no sap si 
només com a simple mèrit per casar-se a Barcelona o perquè el seu marit fos 
jugador del Barça. Considera que aquest va ser un acte de vassallatge i 
d’humiliació per a totes les persones que han lluitat contra el franquisme i la 
monarquia borbònica. Entén, doncs, que aquesta distinció no se li hauria d’haver 
concedit mai ni a ella ni a cap altre membre de la família reial espanyola. 

Manifesta el seu vot a favor de la proposició, però no perquè hagi estat 
imputada per malversació, ni perquè això doni mala imatge a la ciutat, ni perquè la 
Fiscalia i Hisenda estiguin fent el ridícul demostrant que «Hacienda somos todos 
menys uns quants privilegiats», sinó per la preservació de la memòria de les 
persones que han lluitat per la república i que continuen denunciant que tenir una 
institució com la monarquia en l’actualitat és vergonyant. 

Comenta que ha demanat a les persones de protocol si hi ha més persones de la 
Casa Reial que tinguin algun tipus de medalla o privilegi entregat per l’Ajuntament, 
ja que, si és així, presentarà una proposta perquè se’ls retiri. 

Acaba amb la cita de la dita popular «si el rei vol corona, corona li darem». 
 
El Sr. Pisarello informa que el govern ja havia demanat un estudi jurídic sobre 

l’inici de l’expedient corresponent per a la retirada d’aquesta medalla. Comenta 
que, si s’aprova aquesta proposició, s’iniciarà l’expedient de retirada de la medalla 
perquè sigui el Ple qui decideixi. Indica, doncs, que és un procediment reglat i ple 
de garanties, en què la persona afectada té dret a la defensa. 

Considera que la infanta no concorre cap mèrit per ser mereixedora d’aquest 
guardó, ja que és una persona que va confessar obertament actuacions de frau 
fiscal, tot i que siguin delictes prescrits. Afegeix que, a més d’imputada, és una 
persona acusada i que ha estat censurada fins i tot per la mateixa Casa Reial, que 
li ha revocat el títol de duquessa de Palma. 

Comenta que la monarquia espanyola sempre ha estat molt sobreprotegida des 
del punt de vista penal i davant la crítica pública. Creu que aquest Ajuntament no 
pot actuar sobre aquests principis i que una medalla que han merescut persones 
com el doctor Broggi, la Neus Català o el Raimon no pot recaure sobre una persona 
que té obertes totes aquestes causes. 

Li hauria agradat que la mateixa infanta hagués tornat la medalla de manera 
voluntària, però, com que no ho ha fet, diu que se li demanarà que no en faci ús 
de manera cautelar. Comenta que, si fins i tot el seu germà ha considerat que no 
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és prou honorable per ostentar segons quins títols, no s’entendria que una ciutat 
com Barcelona, que vol ser capdavantera en el bon govern, en la transparència i 
que és intrínsecament republicana, en què hi ha moltes forces polítiques que 
s’autoproclamen com a republicanes, no donés suport a una iniciativa com 
aquesta. 

Anuncia, per tant, el seu vot a favor, i demana el vot nominal, perquè recorda 
que ja es va presentar una proposició semblant el 2014, que no es va poder 
aprovar per l’oposició de Convergència i el PP, i creu que serà interessant veure si 
aquestes posicions s’han modificat des de llavors. 

 
El Sr. Coronas creu que finalment en aquesta sessió es podrà celebrar que 

l’Ajuntament emet un missatge clar de rebuig a les conductes impròpies de 
persones que en teoria són mereixedores d’un guardó com la Medalla d’Or de 
Barcelona. 

Insisteix que no es tracta només de la imputació, sinó que tampoc sap veure 
cap mèrit personal extraordinari ni cap servei rellevant a la ciutat de la infanta que 
justifiqui la medalla, més enllà de pertànyer a un llinatge determinat. 

Celebra que en aquesta sessió s’aprovi aquesta proposició i s’iniciïn els tràmits 
per fer efectiva la retirada d’aquesta medalla, que també considera que la infanta 
l’hauria d’haver tornada si realment tingués una ètica personal. Admet que la 
presumpció d’innocència sempre hi és, però que sí que ha sigut partícip a títol 
lucratiu. Afegeix que, igual que en el seu cas s’ha dit que no sabia el que signava, 
també estaria bé que tampoc es donés per descomptat que tots els pensionistes 
que van signar contractes de preferents sabien el que signaven, quan a la infanta 
se li pressuposa una alta formació i capacitat. 

Replica al Sr. Sierra i a la Sra. Esteller que no és oportunisme, i li diu al Sr. 
Sierra que revisi l’acta íntegra del Plenari a què fa referència perquè la realitat no 
s’ajusta amb el que diu el regidor de Ciutadans. Insisteix que no és oportunisme 
perquè en aquesta sessió s’aprovarà i és igual el Grup que ho presenti, ja que 
l’important és que la majoria de Grups i regidors tenen la convicció que no es pot 
mantenir la Medalla d’Or a una persona que ha demostrat sobradament que no és 
digna de tenir-la. 

 
La Sra. Andrés insisteix que el seu Grup no valora l’atorgament de la medalla en 

el seu moment ni tampoc qüestiona la presumpció d’innocència de la infanta en les 
causes penals obertes. Lamenta, però, haver de fer aquesta votació perquè 
Cristina de Borbó no hagi fet la renúncia voluntàriament des del moment en què va 
confessar determinades accions. 

Afegeix que el seu Grup vol preservar la ciutat, i per això dóna suport a la 
proposició. 

 
El Sr. Garganté recorda que dos mesos abans el Sr. Forn li va ensenyar d’on 

venien les medalles de la Guàrdia Urbana i els Bombers i els sants. Diu que en 
aquesta sessió ell li ensenyarà al regidor una dita popular, perquè quan ha dit allò 
de la corona, el regidor convergent ha respost «deu ser corona d’espines». Per 
tant, explica que la dita popular sencera diu: «Si el rei vol corona, corona li darem, 
que vingui a Barcelona i el coll li tallarem.» 

 
La presidenta precisa que no és una dita, sinó un himne popular. 
 
El Sr. Pisarello es reafirma en el que ha comentat, i diu que per la memòria 

republicana i el compromís amb el bon govern donarà suport a aquesta proposició. 
Pel que fa a medalles atorgades a persones vinculades a probables delictes de 

tipus fiscal greus i casos de corrupció, creu que potser en algun moment caldria 
plantejar iniciar un expedient per treure-li la medalla al Sr. Jordi Pujol, ja que la va 
tornar físicament en el seu moment, però no se li va iniciar cap expedient. 

 
La presidenta demana als Grups que es posicionin respecte a la petició de 

votació nominal i tots els portaveus hi voten favorablement. Tot seguit, demana a 
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la secretària que procedeixi a la votació nominal de la proposició/declaració de 
Grup en debat mitjançant crida per ordre alfabètic dels membres de la Comissió: 

 
Andrés Añón, Carmen: A favor 
Asens Llodrà, Jaume: A favor 
Badia Casas, Eloi: A favor 
Barceló Verea, Maria Magdalena: Abstenció 
Capdevila i Burniol, Trini: A favor  
Coronas i Martorell, Jordi: A favor 
Esteller Ruedas, Ángeles: Abstenció 
Forn i Chiariello, Joaquim: A favor 
Garganté i Closa, Josep: A favor 
Martí i Galbis, Jordi: A favor 
Pin Ferrando, Gala: A favor 
Pisarello Prados, Gerardo: A favor 
Recasens i Alsina, Sònia: A favor 
Sierra López, Francisco: Abstenció. 
Vila i Valls, Francina: A favor 
 
Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots que dóna el resultat següent: 12 

vots favorables i 3 abstencions. 
 
S’aprova amb el redactat següent: 
 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: 1. Iniciar immediatament els 
tràmits administratius necessaris per a la revocació de la Medalla d’Or de 
Barcelona a la senyora Cristina de Borbó. 2. Informar a Cristina de Borbó que a 
partir d’aquest moment, i mentre duri el procediment administratiu, no usi el 
guardó en cap acte públic. Ni tingui dret al tractament d’Excel·lentíssima Senyora, 
ni a cap precedència protocol·lària en qualsevol dels actes oficials organitzats per 
l’Ajuntament.  

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
6. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: - Promoure el projecte de Codi Ètic i 
de conducta dels càrrecs públics i del personal al servei de l’Ajuntament de 
Barcelona, posar-ho a debat amb els Grups Polítics Municipals i presentar el mateix 
per a la seva aprovació abans de 3 mesos al Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament. - Obrir a la participació ciutadana i del Consell de Ciutat, amb tota la 
informació i facilitats, el debat sobre aquest Codi Ètic i també sobre la Norma per 
la Bústia Ètica. - Esperar a l’aprovació definitiva de la Norma de la Bústia Ètica i la 
posada en funcionament de la mateixa a que es compti amb el Codi Ètic, com a 
pilar imprescindible del sistema d’integritat institucional i garantia de l’eficiència de 
la Bústia Ètica i altres mecanismes. - Proposar una reforma del Reglament Orgànic 
Municipal que inclogui els aspectes bàsics del Codi Ètic i dels mecanismes de 
control, per tal de garantir un major compromís institucional. 

 
La Sra. Andrés explica que el govern ha promogut –i està en fase de resolució 

de les al·legacions– les normes reguladores de la Bústia Ètica i del Bon Govern, 
que ha de ser un canal de comunicació electrònica que faciliti la participació 
ciutadana perquè permet la comunicació per part de la ciutadania i del personal 
municipal de conductes dutes a terme per l’Administració municipal que siguin 
contràries als principis o regles ètiques de bon govern i administració. 

Indica que el seu Grup entén que, prèviament a la comunicació d’aquestes 
conductes, hi ha d’haver la tipificació d’aquestes conductes ètiques i han d’estar 
escrites i ser conegudes per tothom en un Codi ètic, que entén que l’Ajuntament 
ha d’aprovar en un marc de participació ciutadana i d’acord amb tots els Grups 
municipals. 
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Entén que és coherent que aquestes normes de funcionament de la Bústia Ètica 
tinguin com a referència aquesta normativa recollida en el Codi ètic, perquè, si no, 
serà molt difícil que el mateix gestor de la Bústia pugui distingir quines conductes 
s’adiuen a aquesta ètica que han de complir tots els empleats públics de 
l’Ajuntament, començant pels electes, els càrrecs directius i tot el personal. Per 
això demanava al govern que aturés el funcionament d’aquesta Bústia fins que 
estigués aprovat aquest Codi ètic. 

Explica que s’ha arribat a una transacció amb el govern. Agraeix al tinent 
d’alcalde Asens que hagi acceptat totes les propostes per arribar a un acord, que 
és que en principi el govern promourà el projecte de Codi ètic i el presentarà en un 
termini de tres mesos perquè els Grups el puguin valorar i es comenci el 
procediment d’aprovació. Aclareix que en primer lloc es farà el Codi ètic de càrrecs 
públics electes, càrrecs i personal directiu, i que posteriorment es començarà a 
abordar el Codi ètic de la resta de personal de l’Ajuntament. Indica que es 
comptarà amb el Consell de Ciutat per tramitar-ho i aprovar-ho, i que s’endegarà 
un procediment de participació ciutadana sobre el contingut del Codi ètic, que 
entén que és fonamental perquè funcioni la Bústia. Afegeix que, mentre no estigui 
aprovat aquest Codi, s’apartaran les reclamacions i aportacions que facin els 
ciutadans sobre les conductes qualificades de contràries a aquest Codi ètic per 
valorar-les posteriorment. 

 
El Sr. Martí manifesta el seu vot a favor de la proposta transaccionada. En 

primer lloc, perquè diu que està a favor de qualsevol iniciativa que contribueixi a 
fer més transparent i ètica la gestió pública i la pràctica política. En segon lloc, diu 
que el text de la proposició va en la línia que el seu Grup ha presentat davant la 
proposta de govern de la Bústia Ètica. I, en tercer lloc, perquè entén que el Codi 
ètic ha d’anar abans que la configuració d’un instrument que és el que ha d’aplicar 
la base, que seria la Bústia Ètica. 

Quan es parla de procés participatiu en la proposició, entén que els Grups 
municipals també tindran la possibilitat de participar-hi, perquè, si no, sembla que 
els Grups només estiguin a l’aprovació final, i els veïns i la societat civil des del 
moment zero. 

 
El Sr. Sierra manifesta el seu suport a la proposta per dues raons. 
En primer lloc, perquè en el Ple anterior ja es va elaborar una iniciativa amb el 

mateix esperit que la proposta, és a dir, que s’elabori aquest Codi ètic en què se 
sàpiguen totes les atribucions i les conductes dels membres de la corporació. 

I, en segon lloc, perquè aquesta Bústia Ètica tingui un consens el més ampli 
possible i sigui una mesura efectiva per a un comportament transparent de tots els 
membres del consistori i perquè s’exigeixi el mateix tracte a tothom, i tothom es 
comprometi a tenir un comportament exemplar i transparent. 

 
La Sra. Capdevila també donarà suport a la proposta del PSC, i recorda que 

Esquerra va ser el primer Grup a proposar la creació d’un Codi ètic el 2011. 
També recorda que a iniciativa del seu Grup, en el Ple del juliol de 2015, el 

govern es va comprometre a la creació d’un Codi ètic de l’Ajuntament que garantís 
la transparència en temes de salaris dels càrrecs electes o contractacions de 
personal. Des de llavors, destaca que s’ha anunciat la creació d’una Oficina de 
Transparència i Bones Pràctiques, però que continua sense haver-hi el Codi ètic, 
malgrat que a l’octubre, en aquesta Comissió, ja es va fer una pregunta sobre els 
treballs d’elaboració d’aquest Codi. 

Considera positiva la creació d’aquesta Oficina per la Transparència, però, com 
ja va apuntar quan es va presentar la mesura, creu que això és començar la casa 
per la teulada i que abans de posar en marxa aquestes iniciatives cal establir quins 
són els principis i els criteris que es volen monitorar. Comenta que això passa per 
la creació d’un Codi ètic que estableixi les bases, ja que l’oficina s’encarregarà de 
fer-les complir. Considera que aquest Codi ha d’ajustar salaris i eliminar les dietes 
complementàries. En aquest sentit, indica que els regidors del seu Grup van 
renunciar a totes les dietes complementàries. Afegeix que aquest Codi ha d’aportar 
transparència i proporcionalitat en els salaris dels càrrecs electes, gerents 
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municipals, direccions, comissionats i càrrecs tècnics, i que ha d’instaurar una 
escala de l’1 al 5 en què l’alcaldessa ha de ser la persona que més cobra. 

També creu que el Codi ètic ha d’establir criteris de nomenaments i contractació 
en què el currículum sigui determinant i que ha d’incloure mesures que 
impossibilitin que els càrrecs polítics puguin contractar de manera directa o 
indirecta familiars, com ja fixa l’Estatut del diputat del Parlament Europeu. 

Indica que el compromís del seu Grup amb l’ètica i la transparència l’obliga a 
exigir al govern de la ciutat l’esforç de tenir un projecte de Codi ètic i de conducta 
dels càrrecs públics i del personal al servei de l’Ajuntament al més aviat possible, 
perquè es pugui treballar amb totes les forces municipals i portar-lo a l’aprovació 
del Plenari. 

Comparteix amb el Grup proposant la necessitat d’obrir a la participació 
ciutadana i al Consell Ciutadà aquest tema, així com la necessitat que la Bústia 
Ètica, l’Oficina de Transparència i el Codi ètic vagin junts per garantir-ne el 
compliment. Afegeix que el compliment d’aquest Codi ha d’anar acompanyat de la 
reforma del Reglament orgànic municipal, que n’ha d’integrar els aspectes bàsics i 
dotar dels mecanismes de control necessaris per garantir-ne el compliment i que 
reflecteixi el màxim compromís institucional. 

 
La Sra. Esteller indica que el Grup Popular està d’acord amb el compromís ètic i 

la transparència amb els ciutadans de Barcelona. A més, considera que la conducta 
dels càrrecs públics i dels que treballen a l’Administració ha d’estar regida per 
l’exemplaritat i l’honorabilitat. Pensa que aquestes conductes han de quedar 
recollides en un Codi ètic. Recorda el primer plenari en què es va aprovar això, a 
l’octubre de 2010, en què es va establir que es podria crear una comissió per a un 
codi deontològic, es van fer treballs, però no es va avançar perquè va decaure la 
legislatura. 

Està d’acord a reprendre aquests treballs, però assenyala que en l’actualitat hi 
ha dues lleis que marquen: d’una banda, la Llei de l’alt càrrec públic, que estableix 
unes conductes i uns requisits que s’han de complir, i, de l’altra, la Llei de 
transparència. Constata, doncs, que moltes de les qüestions que cal tractar ja 
estan recollides en aquestes lleis, però que tot el que sigui millorar i que la 
ciutadania sàpiga els compromisos que adquireixen els càrrecs públics ho troba 
positiu. 

Està d’acord amb aquest compromís ètic i de transparència envers la ciutadania 
mitjançant el treball, primer, d’un Codi ètic. 

 
El Sr. Garganté s’abstindrà perquè no veu amb bons ulls l’Oficina de 

Transparència, ja que considera que parlar de Codi ètic en un Ajuntament en què 
la majoria de l’oposició del consistori va votar que es mantinguessin uns sous 
d’entre 4.000 i 6.000 euros el mes, a part dels cotxes oficials, taxis pagats, mòbils 
gratuïts i altres privilegis, és com a mínim obscè.  

Assenyala que ha anat descobrint que hi ha una manca de control sobre els 
mateixos regidors, i concreta que va descobrir que si vas a un judici no has de 
portar un justificant per no haver assistit al Ple, perquè ningú te’l demana, i si no 
hi vas només perds el vot. Afegeix que passa una cosa similar amb les baixes 
mèdiques, ja que es va trobar que la persona de Recursos Humans es va 
sorprendre quan li va dur una baixa mèdica i li va dir que era el primer regidor que 
n’hi portava una. Entén que la gent quan es posa malalta no van al CAP a sol·licitar 
la baixa perquè no els cal. 

Pel que fa a l’Oficina de Transparència, pensa que, quan s’obri el debat, s’haurà 
d’afegir el Conveni del Consell d’Europa d’accés a la documentació pública de 
2009, la implementació d’un sistema de gestió documental integral, la formació del 
personal en gestió documental i l’article 40.3 de la Llei de transparència sobre la 
composició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, en 
què s’estableix que hi ha d’haver tècnics experts en l’àmbit jurídic i en gestió 
documental i arxius. 

També entén que l’Ajuntament té un òrgan, que és la Comissió Municipal 
d’Accés i Avaluació Documental, que caldria vincular a l’Oficina, ja que s’encarrega 
d’analitzar sistemàticament els expedients per saber el seu grau d’accés i si s’han 
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de conservar o no. Explica que tot això ja fa anys que es fa en col·laboració amb 
tècnics juristes, economistes, tecnòlegs, etc. Considera que és una estructura 
existent que caldria potenciar per oferir un referent en matèria d’accés a la 
informació pública municipal. 

 
El Sr. Asens hi votarà favorablement i agraeix també la flexibilitat de la Sra. 

Andrés a l’hora de transaccionar amb el govern. 
Explica que, de fet, ja hi ha un esborrany de Codi ètic en fase de validació 

jurídica per part de la Direcció de Serveis Jurídics i que, un cop validat, s’aprovarà 
seguint el procediment del ROM. Indica que aquest Codi, però, només afecta 
càrrecs electes i assimilats, personal directiu i eventuals. Considera desitjable, com 
diu la proposta, que es pogués fer extensiu al personal municipal, però diu que 
això és més complicat perquè necessita una fase de negociació amb els sindicats. 

Pel que fa a la participació ciutadana, comparteix l’anhel que sigui la màxima 
possible. Informa que el tema del Codi ètic s’obrirà no tan sols als Grups 
municipals, sinó també a la síndica de Greuges de Barcelona, a l’Oficina Antifrau, 
als sindicats, etc. En aquest sentit, acull com una proposta interessant això del 
Consell de Ciutat, tot i que no serà operatiu fins a l’abril i, per tant, no es poden 
esperar al següent informe d’aquest Consell, però diu que sí que s’informarà i es 
debatrà en el Consell quan es convoqui. 

En relació amb el tema de començar la casa per la teulada que deia Esquerra, 
comenta que la Sra. Esteller té raó que hi ha una confusió, ja que hi ha la 
normativa que ha esmentat la regidora popular, que són la Llei de càrrecs públics i 
la Llei de transparència, i altres com la de contractació pública, la de subvencions, 
etc. Per tant, indica que hi ha tot un corpus jurídic que genera obligacions i 
l’incompliment del qual pot ser objecte de comunicació a la Bústia. Concreta que 
per això el govern ha fet l’esmena, perquè no cal el Codi ètic per posar en 
funcionament la Bústia. Assenyala, però, que quan aquest Codi estigui fet els 
comportaments regulats per aquest Codi també seran objecte d’anàlisi a la Bústia. 

Informa que el Codi ètic, de fet, aglutina la normativa que està dispersa però 
que ja existeix. Indica que el govern no s’inventarà noves normatives, sinó que la 
normativa és la vigent i s’hi afegiran alguns criteris. Destaca que és aquesta 
normativa la que permet posar en funcionament la Bústia quan s’hagi aprovat i 
que, per tant, no és que el govern prioritzi la Bústia respecte al Codi ètic, sinó que 
es van posar en funcionament els dos instruments i els Serveis Jurídics van 
acabar-ne un abans que l’altre. 

 
La Sra. Asens agraeix el posicionament de tots els Grups, i diu que li agradaria 

que aquest Codi ètic quedés recollit també al ROM, perquè d’aquesta manera se li 
donaria un valor institucional i tindria aquesta dimensió estructural de 
l’Ajuntament. 

Li agradaria que la Bústia hagués funcionat a ple rendiment des de l’inici 
d’aquesta aposta per la transparència. 

Espera, doncs, que en el termini de tres mesos els Grups podran veure aquest 
esborrany de Codi, que com ha dit la regidora d’ERC ja es va començar el 2011. 

 
La Sra. Esteller reconeix que un Codi ètic és important perquè tothom el conegui 

i es regulin determinades actituds i activitats. Recorda que ja hi ha unes lleis que 
tots han de complir. 

S’adreça al Sr. Garganté per dir-li que ell en sap més que molts regidors. 
Comenta que ella és al consistori des del 2003 i no ha tingut mai cap baixa en cap 
Plenari, i per això no sabia si s’havia de portar o no la baixa. Considera que en 
aquest sentit hi ha una actitud personal i que no cal que ningú controli els regidors 
per saber quines són les seves obligacions. Creu que tots els que són a la sala 
estan actuant bé i tenen un comportament de dedicació. 

Creu que és bo que entre tots contribueixin, però que no cal anar donant lliçons. 
Reconeix que cal posar-se d’acord per tirar endavant moltes qüestions, i creu que 
és bo que la ciutadania tingui un compromís i sàpiga moltes de les qüestions que 
estan regulades i no es coneixen, entre altres coses perquè hi ha molta dispersió 
de la regulació. 
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El Sr. Garganté felicita la Sra. Esteller per la seva salut de ferro, i diu que altres 

com ell, com que són més humans, es posen malalts. Recorda que quan et poses 
malalt i vas al CAP si ets un assalariat et donen la baixa, i especifica que no la 
demana el pacient, sinó que la dóna el doctor que t’atén. Diu que si estàs de baixa 
no pots anar a treballar i que és sancionable si treballes estant de baixa. Indica 
que la Sra. Esteller potser no ho sap perquè fa molts anys que no és assalariada 
com ho és la majoria dels barcelonins. 

 
El Sr. Asens expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, el Sr. Martí 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 
Ciutadans, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés 
expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i 
el Sr. Garganté expressa l’abstenció de la CUP. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a: - Promoure el projecte de Codi Ètic i 
de conducta dels càrrecs públics, alts càrrecs i personal directiu de l’Ajuntament de 
Barcelona, posar-ho a debat amb els Grups Polítics Municipals i presentar el mateix 
per a la seva aprovació abans de 3 mesos al Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament i abordar després la seva extensió a tot el personal al servei de 
l’Ajuntament. - Obrir a la participació ciutadana i del Consell de Ciutat, amb tota la 
informació i facilitats, el debat sobre aquest Codi Ètic i també sobre la Norma per 
la Bústia Ètica. - Esperar per a l’aprovació definitiva de la Norma de la Bústia Ètica 
i la posada en funcionament de la mateixa en relació a les conductes ètiques a que 
es compti amb el Codi Ètic, com a pilar imprescindible del sistema d’integritat 
institucional i garantia de l’eficiència de la Bústia Ètica i altres mecanismes. - 
Proposar una reforma del Reglament Orgànic Municipal que inclogui els aspectes 
bàsics del Codi Ètic i dels mecanismes de control, per tal de garantir un major 
compromís institucional. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
7. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar a l’Alcaldessa a que procedeixi a la immediata destitució 
del conseller tècnic del districte de Sarrià-Sant Gervasi per les declaracions 
efectuades el passat dia 5 de gener de 2016 amb motiu de la celebració de la 
cavalcada de Reis. 

 
La Sra. Esteller explica que la proposició demana a l’alcaldessa que destitueixi el 

conseller tècnic del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Explica que ho demana perquè el 5 de gener el conseller va sortir al balcó en la 

cavalcada de Reis, quan la plaça de Sarrià era plena de nens, i va dir: «Nosaltres sí 
que portem regals per a tots, no com els Borbons, que se’ls volen quedar tots 
ells.» 

Considera que aquesta no és una qüestió política, perquè no es pot polititzar 
una cavalcada ni una tradició de la ciutat, ni les institucions per adoctrinar, i 
encara menys els nens. 

Pensa que des de l’Ajuntament cal tenir respecte per les tradicions de la ciutat i 
que no es pot menysprear els nens que eren a la plaça amb il·lusió el dia de la 
cavalcada de Reis. Opina que el fet que el conseller pronunciés aquestes paraules i 
aprofités aquest acte per adoctrinar és motiu suficient per demanar-ne la dimissió. 

 
El Sr. Martí, com a regidor president del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, que 

va ser responsable de donar la benvinguda als Reis d’Orient, també censura 
aquesta conducta. 

Opina que la seva actuació va ser totalment fora de lloc, i considera que segons 
el lloc i el rol que tens has d’estar a l’altura de les circumstàncies. Creu que es 
poden fer molts tipus de discursos, però que aquest va ser una errada molt gran, 
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que va ser rebuda per xiulets de molts pares que eren a la plaça del Consell de la 
Vila. 

Tanmateix, manifesta que s’abstindrà en la proposició, perquè creu que aquest 
debat cal tenir-lo en l’àmbit del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. Avança, doncs, 
que el seu Grup presentarà una iniciativa de reprovació política d’aquest càrrec que 
va fer un mal servei a la ciutadania i a la tradició, ja que considera que, tant si ets 
monàrquic com republicà, s’ha de respectar. 

No entén, però, com és que la gent que diu que és republicana té aquestes 
ànsies per fer de rei d’Orient, tant a la ciutat com als districtes. Comenta que ell se 
sent republicà des de molt petit i que no ha tingut mai aquestes ànsies. 

 
El Sr. Sierra dóna novament l’enhorabona a la Sra. Colau, com ja va fer en la 

Comissió anterior, perquè ha aconseguit que el Nadal sigui trist. I recorda 
l’esperpent de Pessebre de la plaça Sant Jaume, en què es veia la desil·lusió dels 
nens, després de fer cua per veure’l. 

Comenta que això se suma a una altra sèrie d’accions que s’han dut a terme 
durant les festes, com les cançons filoetarres, com la de «Sarri, Sarri», que es van 
posar a plaça Catalunya en comptes de la pista de gel, o la il·luminació de Nadal, 
que ha estat una queixa constant dels comerciants, o les cavalcades de Reis com 
aquesta, en què es va fer una manifestació política que no tocava. Creu que hi 
hauria d’haver una neutralitat institucional. 

Malgrat tot, no creu que n’hi hagi per cessar el conseller de Sarrià - Sant 
Gervasi per un excés verbal, sobretot tenint en compte que ho feia com a rei mag i 
no en qualitat de conseller del districte. 

Demana, doncs, que el govern respecti les tradicions i que el Nadal de 2016 es 
posin els mitjans perquè la il·luminació torni a resplendir a la ciutat i porti il·lusió 
als nens i felicitat a la ciutat. 

 
La Sra. Capdevila anuncia el vot en contra de la proposició, tot i que entén que 

és un comentari desafortunat i que no era el lloc ni el moment. També entén que 
des de les institucions no es pot polititzar una festa lúdica i dedicada als infants. 

Diu que és coneixedora de la gran preocupació del Partit Popular cap a la 
institució monàrquica, especialment en el Districte de Sarrià - Sant Gervasi, on en 
cada Plenari el PP reclama que es posi la fotografia del rei a la sala de plens. L’ha 
sorprès, però, que aquest interès serveixi fins i tot per reclamar una dimissió amb 
una proposició. Pregunta on ha quedat allò de parlar del que interessa la 
ciutadania i de treballar per fer créixer. Pensa que potser seria hora que el Grup 
del Partit Popular es posés a treballar pels que tenen problemes reals o que 
almenys deixessin treballar a la resta de Grups. 

Pregunta a la Sra. Esteller si, amb les diferents problemàtiques que té el 
districte, aquesta és la màxima preocupació que té. Afegeix que li hauria agradat 
rebre el vot del PP en el Plenari del districte quan ERC va posar a debat diverses 
mesures d’inversió per aprofitar el superàvit d’aquest any a l’Ajuntament. Ara veu, 
però, que les preocupacions de la Sra. Esteller són unes altres, com ara els veïns 
de la Zarzuela, més que no pas els del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

Finalment, li diu al Sr. Martí que és republicana de tota la vida i que li faria una 
il·lusió tremenda fer de reina a la cavalcada de Reis de l’any següent. Pensa que 
les dones republicanes poden fer de reines, perquè es pot continuar sent 
republicana i fer de reina, ja que així es fa efectiva una tradició que fa feliços 
milers de nens de la ciutat. Reivindica, doncs, els drets de les dones a poder ser 
reines republicanes. 

 
La Sra. Andrés diu que hi ha precedents de reines, ja que la Maravillas Rojo ho 

va ser i l’Imma Mayol també. 
Pensa que en aquesta Comissió no s’han de tractar les qüestions de confiança 

dels consellers de l’Ajuntament. De totes maneres, tampoc no comparteix l’actitud 
del conseller tècnic, ja que considera que si tens l’oportunitat de participar en una 
festa com la dels Reis, és un privilegi i ho has de fer amb responsabilitat i 
respecte, i no utilitzar políticament aquesta oportunitat. 
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Creu, doncs, que la conducta del conseller no és correcta, i pensa que aquest 
hauria de demanar disculpes per haver entès malament el seu paper, que no era 
fer una expressió política, sinó participar en una festa que comporta il·lusió per a 
grans i petits. 

 
El Sr. Garganté comenta que va buscar el vídeo i que el que ha trobat que el 

conseller diu és: «Els Reis Mags repartim regals per a tothom, a diferència d’altres 
reis, que els volen tots per a ells; em sembla que es diuen Borbons.» 

Diu que li semblen perfectes les seves paraules i les subscriu totalment. Per 
tant, envia una abraçada al conseller i vota en contra de la proposició. 

 
El Sr. Pisarello pensa que té gràcia que el PP mostri tanta preocupació per uns 

fets tan anecdòtics. Constata que aquest Grup no ha estat capaç de votar a favor 
de retirar-li la Medalla d’Or a una persona acusada de delictes greus de corrupció, 
però, en canvi, vol destituir un conseller de districte per uns comentaris en un 
context festiu. Considera que això és confondre la categoria i l’anècdota i tenir les 
prioritats mal fixades. 

Recorda un cop més que aquestes declaracions es van produir en un context 
festiu, i que sovint aquests esdeveniments són espai per a la sàtira, que es pot fer 
amb més o menys gràcia, però que defensa que pugui ser així. 

Diu que no entrarà a jutjar si el comentari és més o menys oportú o afortunat, 
però li demana al Sr. Sierra que no tergiversi els fets, perquè ell ho va viure de 
molt a prop, i aquesta tristesa de què parla el regidor de Ciutadans no es va notar 
a cap districte de la ciutat ni a la cavalcada principal. Destaca que, per contra, va 
ser una nit festiva i de molta il·lusió per a molta gent, en què va participar mig 
milió de persones. No comparteix, doncs, la visió tràgica del Nadal del Sr. Sierra. 

Comenta que, a més, en el vídeo es veu que gran part del públic va aplaudir. 
Informa que era una intervenció pactada amb l’eix comercial de Sarrià. Insisteix 
que no vol valorar si van ser unes paraules oportunes o no, però fa una defensa 
aferrissada de la llibertat d’expressió. Diu que hi ha coses que al PP no li agraden, i 
una és que a la Sra. Esteller no li agrada que es critiqui els Borbons, però no creu 
que els nens petits sabessin qui són, i remarca que no es va fer al·lusió a cap 
persona en concret ni cap declaració xenòfoba o discriminatòria, cosa que sí que 
l’hauria preocupat. 

Indica que tampoc li agrada que l’exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón fes 
de Baltasar pintat de negre el 2006, i també li sembla lamentable que els Reis 
d’Orient d’Alacant visitessin, festes passades, l’exalcaldessa de la ciutat Sonia 
Castedo, que va haver de dimitir l’any anterior doblement imputada per corrupció 
amb escàndols com el de Brugal i Rabasa, però li diu a la Sra. Esteller que no tot 
es pot prohibir. 

 
La Sra. Esteller considera que més greu que el que va dir el conseller és l’actitud 

de molts dels membres d’aquesta Comissió, ja que quan tractaven del Codi ètic 
parlaven que tothom estigués a l’altura de les circumstàncies. Pensa que en una 
festa tan important com els Reis, en què hi ha la il·lusió de molts nens, cal estar 
també a l’altura de les circumstàncies i que el pitjor que pot fer un càrrec és 
abusar i fer política a través del càrrec institucional que ocupa. Opina que això té 
molt calat polític. 

Recorda que l’alcaldessa el dia anterior va destituir una consellera del Districte 
de Ciutat Vella perquè considerava que no complia amb les seves obligacions. 
Considera que en aquest cas el conseller tècnic tampoc va complir amb les seves 
obligacions, ja que si fa de rei ha de complir aquesta funció i no utilitzar els nens 
per fer política ni adoctrinar. Remarca que aquest és el sentit de la proposta: 
l’error de fer política amb els nens, més enllà de les paraules, que també pensa 
que tenen la seva gravetat. Comenta que els pares es van enfadar, que van avisar 
un conseller del seu Grup que era allà i li van dir que era una vergonya que el rei 
mag es dediqués a fer política en un dia tan assenyalat. 

Demana a la Sra. Capdevila que no li doni lliçons de treball, ja que la regidora 
no sap què es fa al Districte de Sarrià - Sant Gervasi. Diu que primer pregunti i 
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després parli, i que quan tingui tota la informació en poden tornar a parlar. 
Remarca que ella no ha jutjat mai la Sra. Capdevila i li demana el mateix respecte. 

Torna a dir que el que reprova és una actitud d’un conseller en un acte públic, 
que aprofita el seu càrrec per adoctrinar nens i fer política, i que per això en 
demana la dimissió. Reitera que la Sra. Capdevila no pot dir si el Grup Popular 
treballa o no treballa o si no té res més a fer, perquè això és molt greu. Considera 
que el pitjor que li pot passar a una institució és que la gent no sàpiga estar a 
l’altura del seu càrrec. Es pregunta qui és qui per jutjar els altres, i diu que és 
l’electorat qui jutjarà en el seu moment. Insisteix a demanar respecte pel que el 
seu Grup presenta a la Comissió, igual que demana respecte a un conseller que 
faci de rei mag i es dirigeixi als nens. 

Considera que això va ser un atemptat contra les tradicions i la il·lusió dels 
nens, i la sorprèn la banalització d’un fet tan greu, perquè pensa que va més enllà 
d’una sola expressió. Diu que el que li sap més greu és que això no s’entengui ni 
es valori. Pensa que no es pot ridiculitzar ni relativitzar tot, ja que es perd la 
responsabilitat moral política a l’hora d’exercir els càrrecs. 

D’altra banda, agraeix molts dels comentaris de valorar l’actitud d’aquest 
conseller. 

 
El Sr. Martí respecta la vocació de la regidora Capdevila de ser reina per un dia, 

i aclareix que, des de la seva humil coherència o incoherència, prefereix que siguin 
els veïns i les entitats, que també tenen molta il·lusió, qui formin part d’aquestes 
cavalcades, i que ells siguin prioritaris i no els polítics. Creu que els polítics s’han 
de retirar sempre que puguin. 

Pel que fa al que ha dit el Sr. Pisarello que la intervenció del conseller era 
pactada, aclareix que li consta com a president del districte que l’Associació de 
Comerciants de Sarrià i la seva junta eren conscients d’aquesta frase abans que el 
rei Melcior la pronunciés al balcó, però que ningú s’ho va creure perquè van pensar 
que era una boutade.  

 
El Sr. Sierra li diu a la Sra. Capdevila que, per la innocència dels seus fills, 

espera no veure-la l’any següent fent de reina maga.  
Constata que, malgrat que no s’hagi fet a Barcelona, també ha estat una de les 

idees d’aquestes «podemites» de prostituir l’essència dels Reis Mags a València o a 
Madrid. 

Pensa que cal ser conscients i respectar la neutralitat ideològica, sobretot quan 
hi ha nens petits. 

Li diu al Sr. Pisarello que la cara de tristesa dels nens quan sortien de la cua del 
Pessebre que hi havia a la plaça Sant Jaume era evident. 

 
La Sra. Capdevila demana a la Sra. Esteller que no s’enfadi amb ella. Assenyala 

que ha estat sis anys fent de consellera al Districte de l’Eixample i que, cada 
vegada que el Grup d’ERC parlava d’una manifestació de 2 milions de persones, el 
Grup del Partit Popular era el primer que demanava que es parlés de coses que 
interessessin la ciutadania. Aclareix, doncs, que planteja que possiblement a la 
ciutadania de Sarrià - Sant Gervasi li importen moltes més coses i té altres 
prioritats. Malgrat que tots els Grups menys un han condemnat aquesta actitud del 
conseller, remarca que és una exageració demanar-ne la dimissió. Per això 
manifesta el seu vot en contra. 

Li diu al Sr. Martí que reivindica la seva qualitat de ciutadana i que és com a tal, 
i no com a regidora, que li faria molta il·lusió ser reina. 

Comenta, però, que no ha entès què volia dir el Sr. Sierra amb el fet que no vol 
que els seus fills perdin la innocència, perquè li assegura que ella es pot fer passar 
per un home tranquil·lament si s’ho proposa. 

 
La Sra. Andrés diu que començarà a escriure la carta als Reis de l’any que ve 

adreçada a la Sra. Capdevila a veure si porten els regals que tots desitgen. 
Creu que quan hi hagi el Codi ètic algunes actituds quedaran molt clarificades, 

com el fet de no utilitzar els espais festius i tradicionals per emetre opinions 
polítiques i així garantir la neutralitat política que han de tenir aquests espais als 
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quals assisteixen tots els ciutadans, cadascú amb la seva ideologia. Reitera que la 
cavalcada de Reis no és un espai polític. 

Reivindica, doncs, la tasca d’aprovar i consensuar el Codi ètic, però no està 
d’acord a tenir aquestes mesures tan extremes en primera instància. 

Creu que ningú neix ensenyat i el Codi ètic podrà aclarir moltes coses, però que 
mentrestant es poden anar cometent errors, perquè és humà. 

 
El Sr. Pisarello diu que l’any que ve pot convidar el Sr. Sierra al pessebre vivent, 

en què pot fer de pastoret o de Sant Josep perquè els nens tinguin un plus 
d’alegria. 

Està d’acord amb el regidor Martí que pel bé dels nens creu que és una decisió 
correcta no fer mai de rei d’Orient. 

 
El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de Barcelona En Comú, el Sr. Martí 

expressa l’abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa l’abstenció de Ciutadans, la Sra. 
Capdevila expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari 
del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa 
el vot contrari de la CUP. Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
8. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona faci ús de totes les eines legals 
existents a fi que no es produeixin actes de caire feixista o nazi a la ciutat. Que 
l’Ajuntament de Barcelona faci ús de totes les eines legals existents per tal de 
garantir que espais que duen a terme, emparin o difonguin les pràctiques i/o 
discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i neofeixistes, no disposin de les 
llicències i permisos necessaris per dur a terme la seva activitat. Posar en marxa 
mecanismes per eradicar els discursos racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes i 
neofeixistes dels nostres carrers. Instar, com a part interessada, tots els 
procediments administratius i judicials necessaris per tal d’evitar actes de difusió, 
apologia, iniciació o justificació del feixisme, el nazisme, el racisme i la xenofòbia, i 
qualsevol altra discriminació per raó de gènere, opció sexual, origen o creença. 

 
El Sr. Garganté explica que és una proposició treballada amb Alerta Solidària, 

que és l’organització antirepressiva de l’esquerra independentista. Vol començar 
parlant de la conferència, el 14 de novembre de 2015 a la Llibreria Europa, de José 
Antonio López Larrea, secretari provincial a València del Frente Nacional de la 
Juventud, una organització d’extrema dreta que va perpetrar atracaments, assalts 
i atemptats amb víctimes mortals. 

Destaca el recorregut de la Llibreria Europa, que fa més de 20 anys que està 
oberta i no ha estat mai mancada de controvèrsia, rebuig i denúncia per part de 
nombrosos col·lectius, associacions veïnals i del moviment antifeixista. Recorda 
que el seu propietari, Pedro Varela, va estar 455 dies a la presó per negació de 
l’Holocaust, però diu que no ha cessat mai en la seva militància feixista emprant la 
llibreria com a lloc de difusió de postulats feixistes, negacionistes i d’apologia del 
racisme, la xenofòbia i l’homofòbia. 

Lamenta que els darrers anys a Barcelona s’han gestat formes d’associació i 
creació d’espais de l’extrema dreta encaminades a normalitzar la seva ideologia i 
les seves pràctiques, des de l’establiment d’aquesta llibreria passant per diferents 
mobilitzacions al carrer, fins a l’obertura del casal Tramuntana, tancat gràcies a la 
pressió veïnal i popular antifeixista. 

Entén que les institucions no poden restar al marge d’aquest combat i cal que es 
dotin de normatives i actuacions reals encaminades a eradicar de la societat el 
discurs i la pràctica feixista. Per això demana que l’Ajuntament sigui actiu davant 
de l’existència d’aquests espais d’exaltació, difusió i justificació dels apostolats 
feixistes o nazis. 

Explica que en la proposició fa diverses propostes, com ara que l’Ajuntament 
faci ús de totes les eines legals existents per tal que no es produeixin actes 
feixistes o nazis a la ciutat; també per garantir que espais que emparin o difonguin 
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aquestes pràctiques no disposin de les llicències necessàries per dur a terme la 
seva activitat; que posi en marxa mecanismes per eradicar els discursos d’aquest 
tipus dels carrers, i, finalment, instar com a part interessada tots els procediments 
administratius i judicials necessaris per evitar actes de difusió, apologia, incitació o 
justificació del feixisme, el nazisme, el racisme, la xenofòbia o qualsevol altra 
discriminació per raó de gènere, opció sexual, origen o creença. 

 
La Sra. Vila comenta que el seu Grup sempre ha estat en contra de les idees que 

propugnen els totalitarismes, tant d’extrema dreta com d’extrema esquerra. Diu 
que per això donarà suport a aquesta iniciativa, perquè està molt d’acord amb el 
fons que planteja i també amb els objectius i principis que la vertebren. 

Així mateix, destaca les dificultats que pot tenir una administració local com 
l’Ajuntament per fer front a moltes de les qüestions que planteja la CUP, ja que 
tots els governs que hi ha hagut a la ciutat han lluitat contra aquest establiment i 
ha estat molt complicat, perquè no hi ha un marc legal que doti d’instruments 
eficaços per lluitar contra aquest tipus d’expressions i establiments. Comenta que 
hi ha aquest xoc constant amb la llibertat d’expressió, ja que els tribunals 
normalment argumenten això, fet que deixa l’administració en situacions de poca 
fortalesa per lluitar-hi en contra. 

Recorda que el mandat anterior es van prendre un conjunt de mesures per ser 
més eficients i coordinar serveis per lluitar contra aquestes activitats i contra 
establiments de concurrència pública que tenen llicència, però creu que, més enllà 
d’això, és molt important la feina de sensibilització i formació. Per això aprofita per 
demanar al govern quin és l’estat d’implementació de l’Agència pels Drets Civils i la 
No-Discriminació, que, més enllà de defensar els drets fonamentals i promoure’ls, 
també es basava en la sensibilització i pretenia atansar aquesta qüestió a tots els 
districtes de la ciutat, amb uns serveis d’atenció i mediació específics per a cada 
barri. 

També pregunta, si prospera la proposició, com pensa el govern liderar aquesta 
qüestió. 

 
El Sr. Sierra es queixa que ha fet una esmena i ni tan sols ha rebut resposta de 

la CUP, tot i que diu que era d’esperar. Tot i això, diu que hi votarà a favor, però 
que cal entendre-ho en el marc dels drets humans. Comenta que la proposició fa 
una enumeració d’actes racistes, xenòfobs, homòfobs, feixistes, etc., però diu que 
ho veu incomplet, ja que la diferència entre un feixista i un antifeixista 
pràcticament és només l’«anti». Considera que els actes d’incitació a la violència i 
la seva justificació són molt variats, i diu que la CUP n’és especialista. Posa com a 
exemples manifestacions d’Òmnium amb la CUP en què s’han sentit crits de «Visca 
Terra Lliure», quan aquesta és un grup terrorista. Afegeix que el primer que va fer 
la CUP en entrar a l’Ajuntament va ser fer-se una foto demanant la llibertat del Sr. 
Otegi, condemnat per terrorista. 

Tenint en compte les limitacions que hi pugui haver a uns drets, està d’acord 
amb l’impediment d’aquests actes que impliquen incitació a la violència, però 
també de la CUP mateix. 

 
El Sr. Coronas anuncia el seu vot a favor, ja que com a republicà no pot 

permetre que a Barcelona hi hagi grups que difonguin la doctrina de l’odi. 
Considera que el fet que hi hagi una llibreria que banalitzi la violència suposa una 
regressió en drets i llibertats i atempta greument contra la dignitat de les persones 
i la bona convivència. Pensa que cal que l’Ajuntament utilitzi tots els mecanismes 
que tingui a l’abast per evitar que es reprodueixin actes que promoguin aquest odi 
i aquesta violència. Opina que els actes de la Llibreria Europa vulneren 
contínuament el Codi Penal i fan apologia del racisme, la discriminació i la 
segregació racial, de l’odi i l’ús de la violència. 

Sap que la llibertat d’expressió és un dels pilars fonamentals de la democràcia, 
però diu que no és absoluta i que es limita quan entra en col·lisió amb altres drets 
equiparables com la igualtat, la dignitat o l’honor de les persones. Comenta que el 
discurs de l’odi es pot definir, en paraules del Consell d’Europa, com totes les 
formes d’expressió que propaguin, incitin, promoguin o justifiquin l’odi racial, la 
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xenofòbia, l’antisemitisme i qualsevol altra forma de discriminació i hostilitat contra 
les minories, els immigrants, etc. 

Reconeix que el discurs de l’odi enfronta la societat demòcrata en la paradoxa 
de la tolerància, que ha de donar resposta a si en nom del pluralisme i la tolerància 
s’ha de permetre la propagació d’idees oposades a aquesta i a la democràcia, o si 
en defensa de la democràcia s’ha de ser intolerant amb l’intolerant, sacrificant un 
dels valors que la defineixen. Considera que la ponderació està entre el dret a la 
llibertat d’expressió i la dignitat humana. Recorda que va ser l’Holocaust el que va 
situar la dignitat humana en el nucli de les democràcies i el que va conformar la 
regulació sobre el discurs de l’odi. 

Pensa que la llibertat d’expressió ha de poder ser restringida per salvaguardar 
una àmplia sèrie de valors i interessos, i que restar immòbil davant d’aquests fets 
és un despropòsit que insulta l’honor de milions de persones. Creu que justament 
el feixisme s’ha de combatre utilitzant els mecanismes establerts i democràtics, i 
no altres formes equiparables.  

Aclareix al Sr. Sierra que el Sr. Otegi és un pres polític, que no té delictes de 
sang, i, per tant, no se’l pot considerar un terrorista. 

 
La Sra. Andrés anuncia el seu vot a favor, ja que comparteix la necessitat de 

lluitar contra el feixisme i la xenofòbia amb tots els mitjans possibles. Considera 
que no és menor la dificultat que té l’Ajuntament amb les seves competències per 
dur a terme aquesta lluita de manera efectiva. Tanmateix, pensa que, malgrat 
això, cal generar consensos i treballar amb la societat civil per combatre aquesta 
xacra que és la xenofòbia i el feixisme. 

Diu que l’Ajuntament no es pot saltar l’ordenament jurídic, però que per sort va 
poder tancar el casal Tramuntana. Agraeix especialment l’esforç de la societat civil, 
i es refereix especialment a Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que està posant 
l’atenció en la Llibreria Europa a Gràcia, que té un caràcter clarament nazi. 

Assenyala que d’aquesta transversalitat i capacitat d’abordar el problema de 
manera integral i qüestionada es trauran bons resultats, i no només en la lluita 
contra el feixisme i la xenofòbia, sinó contra la discriminació per raó de gènere, 
opció sexual, origen, creença o ideologia. 

Finalment, posa l’atenció sobre un fet que representa l’intent 
d’institucionalització de la intolerància que va tenir un ajuntament de Catalunya en 
què un grup polític, que ja ha estat reprovat des de la seva direcció, va intentar 
que els treballadors que no estiguessin d’acord amb la independència de Catalunya 
no percebessin retribucions. Considera que això també és una forma d’intolerància 
que des d’un ajuntament és intolerable. 

 
La Sra. Esteller diu que la sorprèn que aquesta proposta provingui d’un Grup 

que justifica la violència, els altercats i les activitats il·legals. Constata que en la 
proposta falten moltes apologies, com la del terrorisme. 

Indica que tot el que demana la CUP està regulat en la llei, concretament en 
l’article 510 del Codi penal, que el Sr. Garganté no es deu haver llegit. Considera, 
doncs, que és una proposta innecessària, provinent d’una persona que porta l’odi 
escrit a la mà. No vol, doncs, ni entrar a valorar el tema, perquè troba que és un 
descrèdit absolut. Conclou, doncs, que hi votarà en contra. 

 
El Sr. Asens manifesta el seu vot a favor i agraeix al Sr. Garganté la proposta, ja 

que està d’acord amb l’esperit i amb el text en general. Explica que el govern està 
treballant en múltiples protocols que aviat presentarà. 

Comparteix, com s’ha dit abans, que a alguns els escandalitzen les paraules 
republicanes d’un rei mag i a altres, com a ell mateix, els avergonyeixen les 
activitats que es reflecteixen en aquesta proposta. Reconeix que el marc legal és el 
que esmentava la Sra. Esteller de l’article 510 del Codi penal, però diu que més 
enllà d’això hi ha altres possibilitats d’actuació, com aquests protocols de què 
parlava. 

Posa com a exemples que es pot col·laborar més amb la Fiscalia en la persecució 
d’aquests delictes, i també tenir una actitud més proactiva per part de la Guàrdia 
Urbana amb els anuncis en què es convoquin actes que es considerin inclosos en 
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aquest tipus penal i amb les convocatòries per Internet. Constata, doncs, que hi ha 
un cert marge d’actuació. A més, recorda que l’Ajuntament va evitar l’activitat dels 
Amigos del Castillo, que contravenia la Llei de memòria històrica. 

Li sap greu que el Sr. Sierra equipari el feixisme amb l’antifeixisme, ja que 
l’antifeixisme és un moviment polític contrari al feixisme que on va tenir més 
popularitat va ser en la Guerra Civil per defensar la república, la democràcia, les 
brigades internacionals, etc., i també és el moviment de resistència contra el 
nazisme. Per tant, considera que el feixisme i l’antifeixisme són dos moviments 
històrics molt diferents. Suposa que deu ser una confusió del Sr. Sierra, perquè, si 
no, el preocupa. 

Insisteix que comparteix el text de la proposta, però diu que cal ser conscients 
de les limitacions i que el precinte d’activitats d’aquest tipus només el pot ordenar 
un jutge en el marc d’un procediment penal. Afegeix que hi ha un problema de les 
dificultats d’aplicar mesures preventives ex ante, perquè per poder-les aprovar cal 
tenir indicis que permetin saber que allà es cometrà un delicte, que no pot ser 
tenir una ideologia d’extrema dreta, sinó algun dels comportaments tipificats a 
l’article 510 del Codi Penal. 

 
El Sr. Garganté diu que, si ja no responia els correus de Ciutadans ni els 

saludava, després del que ha sentit no sap què fer ja. Considera que dir que l’única 
diferència entre feixisme i antifeixisme és l’«anti» és històric i postmodern. 
Demana que el Sr. Sierra es documenti sobre què va ser la Segona Guerra 
Mundial, què va passar a Espanya als anys 30, quina dictadura va haver de patir, i 
diu que llavors potser començarà a percebre que hi ha certes diferències, sobretot 
per l’honor i la dignitat de la gent que va combatre el feixisme. Recorda que el 
feixisme i el nazisme a Espanya van tenir el suport de les oligarquies i les grans 
fortunes per esclafar camperols i treballadors perquè s’estaven organitzant per 
demanar els seus drets. Li sembla, doncs, increïble el que ha sentit avui. 

Comenta que la intervenció de la regidora del Partit Popular no el sorprèn, 
perquè aquest partit és hereu del franquisme i el seu cap era Manuel Fraga, 
ministre amb Franco.  

En relació amb el que pot fer l’Ajuntament, pensa que sí que es poden fer 
informes sobre els actes al carrer abans que es realitzin si se sap que qui els 
organitza és gent d’extrema dreta que fan apologia del racisme i el feixisme, que 
acaba comportant agressions a negres, dones, homosexuals, gent d’esquerres, etc. 
Pensa que cal fer un informe d’això per intentar evitar que es facin aquests actes, 
igual que es poden fer inspeccions d’establiments en què està clar que es 
promociona el feixisme. 

Finalment, reconeix que participa en el moviment antifeixista en totes les 
mobilitzacions que hi ha per aturar qualsevol expressió de feixisme al carrer, ja 
que l’ha hagut d’aguantar durant molts anys i no vol que torni a passar. 

 
El Sr. Sierra li diu al Sr. Coronas que li sembla una frivolitat dir que el Sr. Otegi 

no és a la presó per terrorista, sinó que és un pres polític. Considera que el 
terrorisme és una cosa molt seriosa i que el terror no és només quan hi ha delictes 
de sang, sinó també infondre terror. 

Pel que fa a les intervencions del Sr. Garganté i del Sr. Asens, es queixa que 
l’antifeixisme de què formen part la CUP i Barcelona en Comú fa apologia del 
terrorisme i es dedica a apallissar militants de Ciutadans. Indica que aquest 
antifeixisme no té res a veure amb la gent que va lluitar contra el feixisme i el 
nazisme de veritat, que li mereixen tots els seus respectes. 

 
El Sr. Coronas diu que s’ha tornat a mirar el contingut de la 

proposició/declaració de grup i que no entén alguns dels arguments dels regidors, 
ja que el que demana la CUP és absolutament modèlic, sobretot tenint en compte 
que de vegades aquest Grup va una línia més enllà. Conclou, doncs, que els 
arguments en contra que s’utilitzen responen més aviat a prejudicis previs que no 
pas al contingut de la proposta. 

Li torna a dir al Sr. Sierra que el Sr. Otegi és un pres polític, i assenyala que el 
fet que el Tribunal Constitucional declari inconstitucional el delicte de negació del 
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genocidi, assumint que forma part de la llibertat d’expressió i que no es pot 
delimitar, és un dels motius pels quals el seu Grup no respecta aquest tribunal. 
Demana, doncs, coherència en els arguments. 

 
La Sra. Esteller diu que la majoria de les expressions són insultar la 

intel·ligència. Quant al que ha dit el Sr. Coronas del Sr. Otegi, recorda que aquest 
senyor està condemnat per col·laborar amb banda armada, i considera que el 
terrorisme no es pot justificar sota cap concepte. Pensa que això demostra la 
qualitat moral de la gent que justifica matar persones per una causa política. 

Opina que una persona que el primer que fa quan arriba a l’Ajuntament és 
demanar la llibertat del Sr. Otegi no té legitimitat per fer una proposta d’aquest 
tipus, ja que, a més, és una persona que justifica la violència i tots els tipus 
d’activitats il·legals.  

Demana al Sr. Garganté que no valori ni prejutgi el Grup del Partit Popular, que 
pensi abans de parlar, com ja li ha dit alguna vegada, tot i que continua sense fer-
ho. Per tant, no vol entrar en el fons de les propostes de la CUP d’aquesta 
naturalesa ni en els seus comentaris, perquè no mereixen parar-hi la més mínima 
atenció. 

 
El Sr. Asens expressa el vot favorable de Barcelona En Comú, la Sra. Vila 

expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot favorable de 
Ciutadans, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Andrés expressa 
el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i el Sr. 
Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
9. Que el govern de la ciutat faciliti als grups municipals les dades del segon 

semestre de 2015 relatives al nombre de sancions imposades a demandants i 
oferents de serveis sexuals remunerats en la via pública, les dades relatives al 
nombre de dones que s’han acollit a mesures alternatives en substitució de 
sancions imposades i el nombre i tipus d’intervencions policials per tal de lluitar 
contra l’activitat de xarxes d’explotació de dones a la nostra ciutat. 

 
La Sra. Vila comenta que al seu Grup el preocupa la posició del govern sobre la 

prostitució i els efectes que provoca, ja que la no-intervenció per evitar la 
prostitució al carrer afavoreix que els explotadors s’estableixin a la ciutat per 
l’efecte crida. 

Comenta que el govern municipal es va comprometre a obrir un debat entre els 
Grups sobre com abordar el fenomen de la prostitució a la ciutat, però que aquest 
no s’ha produït. Demana, doncs, un conjunt de xifres per conèixer quin és el 
posicionament o el model del govern, perquè de moment només coneix el no-
model, que acaba provocant un problema de convivència a alguns dels barris de la 
ciutat i afavoreix l’abandó de moltes persones vulnerables, sobretot dones.  

 
La Sra. Pin diu que farà una intervenció molt breu sobre aquest prec, que 

accepta, perquè l’hauria de respondre la regidora Laura Pérez, que és a Xile. 
Comenta que, ja que a la Comissió s’ha acceptat la convocatòria de la taula de 
seguiment de l’Ordenança de convivència, és allà on es presentaran les dades i 
s’analitzarà de quina manera afecta aquesta qüestió l’aprovació de la Llei orgànica 
de protecció de la seguretat ciutadana. 

No accepta, però, que la Sra. Vila digui que els explotadors s’aprofiten d’aquesta 
situació, i explica que una de les coses que ha entomat aquest govern en relació 
amb les treballadores sexuals només arribar va ser la creació d’una taula 
interdepartamental per abordar la situació de les dones en situació de tràfic d’una 
manera interdisciplinària. Considera, però, que un altre tema són les dones que 
exerceixen el treball sexual de manera voluntària. 
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Finalment, comenta que les dades es facilitaran en la taula de seguiment. 
 
La Sra. Vila lamenta que les xifres no es facilitin en la sessió, perquè, tot i les 

absències, eren xifres molt concretes, de dades de sancions interposades contra 
demandants, contra oferents i quantes dones s’han pogut acollir al programa de 
substitució de sancions. La decep una mica que el govern no li doni resposta a això 
i que l’emplaci a una comissió que és molt més àmplia i que també aborda altres 
qüestions. Pensa que això demostra que el govern no vol abordar conjuntament 
amb els Grups aquesta qüestió. 

Recorda que, més enllà de la convocatòria de la comissió de seguiment de 
l’Ordenança, el govern també es va comprometre a convocar els Grups per 
treballar en la qüestió de la prostitució i del debat que s’ha generat a la ciutat per 
atendre les persones més vulnerables. Pensa que, més enllà de les discrepàncies, 
es podria arribar a acords. 

Li sembla correcte que el govern es reuneixi amb les persones interessades, 
com ha explicat la Sra. Pin, tal com s’ha fet des de la taula tècnica de l’Agència 
ABITS, però també li agradaria que el govern expliqués les xifres als Grups, amb la 
voluntat de no polititzar ni partiditzar el tema, sinó de trobar una millor solució i un 
discurs el més unitari possible per estar al costat de les persones vulnerables i 
explotades. 

 
La Sra. Pin es compromet a traslladar la petició de convocar els Grups a la 

regidora, que li consta que ho té present. Comenta que no té gaires dades, però 
que n’hi pot avançar algunes. 

Informa que a l’abril de 2014, amb el govern de Convergència i Unió, en 
l’oferiment de serveis sexuals hi va haver 127 denúncies, i que l’abril de 2015, 
encara amb el govern de Convergència i Unió, n’hi va haver 30. Afegeix que, pel 
que fa a la demanda de serveis sexuals, l’abril de 2014 hi va haver 47 denúncies, i 
l’abril de 2015, 19. Indica que al desembre de 2014 hi va haver 17 denúncies per 
demanda de serveis sexuals, i al desembre de 2015, 30. 

Pensa, però, que cal abordar-ho d’una manera més àmplia que no només amb el 
nombre de denúncies. 

 
La Sra. Vila diu que aquestes xifres ja les sabia perquè són del seu govern, i que 

volia saber les del govern actual. 
 
La Sra. Pin diu que les xifres no funcionen amb el que la Sra. Vila vol mostrar, 

perquè insisteix que al desembre de 2014 hi va haver 17 denúncies per demanda 
de serveis sexuals i al desembre de 2015, 30. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
10. Que el govern municipal prengui les mesures necessàries per tractar d’evitar 

que els porcs senglars ocasionin problemes de seguretat a les persones i béns de 
Barcelona. 

 
El Sr. Sierra vol que el govern prengui les mesures necessàries perquè els porcs 

senglars no provoquin problemes de seguretat a la zona nord de la ciutat, com ara 
Horta-Guinardó, part de Nou Barris, Sarrià - Sant Gervasi i Gràcia. Suggereix que 
es poden usar esprais repel·lents o controlar-ne la població. Indica que a vegades 
els ciutadans els alimenten, cosa que provoca que s’acostumin als humans i baixin 
als barris. Comenta que la perillositat es troba en el fet que poden fer ferides amb 
els ullals, provocar problemes de seguretat a les persones pel que fa a afectació de 
la seguretat vial i causar accidents de trànsit, a més de provocar desperfectes en 
el mobiliari públic i els parcs i jardins municipals i privats. 

 
El Sr. Pisarello accepta el prec. Diu que a Barcelona, com a altres ciutats, els 

humans han de conviure amb altres mamífers, en aquest cas el porc senglar. 
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Reconeix que hi ha un problema de sobrepoblació, però no tan sols a Catalunya, 
sinó al conjunt de l’Estat i també a Europa. També reconeix que aquest creixement 
ha estat exponencial a la serra de Collserola. 

Informa que el 2015 la Guàrdia Urbana va fer 758 actuacions relacionades amb 
senglars al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i el 2014, 221. Reconeix que és un 
problema real, i que les entitats animalistes de les zones també en són conscients. 
Explica que el govern ja fa temps que està prenent mesures per gestionar aquesta 
convivència de vegades complicada, i que des del 2013 la Guàrdia Urbana té un 
protocol d’actuació conjunta amb la Facultat de Veterinària de Barcelona. Comenta 
que en principi s’intenta foragitar el senglar cap al seu hàbitat, que és el bosc, però 
que si és per sota s’actua amb els veterinaris. 

 
El Sr. Sierra agraeix l’acceptació del prec i diu que en farà el seguiment. 
 
El Sr. Pisarello informa que el dilluns anterior es va celebrar una reunió entre la 

Generalitat i el Consorci de Collserola, a petició de l’Ajuntament, per demanar que 
s’augmentin els recursos pel que fa a l’apropament a Barcelona dels porcs 
senglars. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
11. Que el govern municipal es comprometi a exigir la retirada immediata de la 

totalitat de la encartellada electoral massiva -en especial i per nombre a la coalició 
En Comú Podem-, o bé ho faci el mateix Ajuntament de Barcelona de manera 
subsidiària, i exposi quines sancions s’han aplicat a les organitzacions pel fet de fer 
un ús indegut de l’espai públic durant la campanya electoral i les setmanes 
posteriors. 

 
El Sr. Coronas comenta que és un prec de preservació de l’espai públic que fa 

una apel·lació directa al govern de la ciutat, ja que la instal·lació massiva de 
cartells electorals de diferents partits en el mobiliari urbà i les façanes de 
Barcelona de manera il·lícita comença a ser un fet habitual quan hi ha eleccions a 
la ciutat. Indica que això, a més de multiplicar la repercussió de les campanyes a 
aquests partits, és a dir, que és competència deslleial, contribueix a fer malbé 
l’espai comú, com és el cas de cartells agafats amb brides als fanals, plafons 
informatius a les entrades de les escoles públiques o cartells a la façana dels 
edificis. 

Afegeix que, a més d’això, ja fa gairebé un mes de les eleccions generals i els 
carrers encara són plens de propaganda electoral sense que ni les organitzacions 
que han dut a terme les campanyes ni l’Ajuntament hi posin remei. Considera que 
el fet és més greu perquè en molts d’aquests cartells hi ha una fotografia de 
l’alcaldessa, cosa que suposa fer propaganda d’un projecte polític determinat en 
què ha participat la Sra. Colau. 

Considera, doncs, que el govern ha d’exigir la retirada immediata de tota 
l’encartellada electoral massiva, en especial i per nombre a la coalició En Comú 
Podem, o bé que ho faci el mateix Ajuntament de manera subsidiària i exposi als 
Grups quines sancions s’han aplicat a les organitzacions per haver fet un ús 
indegut de l’espai públic durant la campanya electoral i les setmanes posteriors. 

 
El Sr. Pisarello accepta el prec, ja que la realitat que planteja és veritat. Explica 

que l’Ajuntament disposa, per als períodes de campanya electoral, de 500 punts 
reservats per a la propaganda electoral i que aquests plafons es renoven un cop 
que cada cicle electoral acaba. Reconeix que, malauradament, és una pràctica 
habitual de tots els Grups polítics utilitzar suports no previstos, sense que això 
signifiqui malmetre’ls. Comenta que els serveis municipals, de manera ordinària, a 
través de les seves contractes de manteniment, retiren progressivament aquests 
cartells sense cap sobrecost per l’Ajuntament. 
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Entén que això és més greu tractant-se de la figura de l’alcaldessa. Indica que 
s’emetrà una nota informativa a tots els Grups, però que com a conseqüència 
d’aquest prec s’accelerarà aquesta retirada de cartells, si és que encara hi són. 

 
El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec, perquè reconeix un fet que no 

s’hauria d’haver produït. Respecte al que fan totes les forces polítiques, comenta 
que potser amb caràcter excepcional potser algunes utilitzen algun espai indegut, 
però que en el cas de la coalició En Comú Podem ha estat un fet indiscriminat. Diu 
que lliurarà al govern un dossier amb fotografies i ubicacions perquè vegi que no 
es tracta de fets puntuals, com pot haver passat amb alguna altra formació 
política, sinó induïts organitzativament, cosa que fa més greu el fet sent el partit 
que governa la ciutat. 

 
El Sr. Pisarello no vol entrar en polèmiques, però diu que quan una candidatura 

és molt popular es produeixen aquestes situacions, com li ha passat alguna vegada 
a Esquerra Republicana de Catalunya també. No vol entrar en les raons per les 
quals s’ha produït, però assegura que no és una cosa induïda directament ni 
organitzada com a tal. Reitera que accepta el prec i que es prendran les mesures 
necessàries perquè això s’acabi. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
12. Que es lliuri als grups municipal el calendari de reunions previstes, 

comissions de seguiment, comissió mixta Generalitat-Ajuntament per la Carta 
Municipal i altres espais de coordinació entre el govern municipal i el nou govern 
de la Generalitat de Catalunya per abordar les inversions pendents en equipaments 
i serveis públics a la ciutat de Barcelona, així com la resta de despeses pendents i 
acords entre les dues administracions. 

 
La Sra. Andrés comenta que la constitució del nou govern de la Generalitat de 

Catalunya ha d’anar acompanyada sens falta de la planificació i el calendari de 
reunions entre l’Ajuntament i la Generalitat per abordar qüestions de gran 
importància per a la ciutat, com ara inversions, deute comptable, deute reconegut 
i el deute que té el govern de la Generalitat amb Barcelona en matèria social i 
altres qüestions. 

Té constància que al març de 2015 l’alcaldessa va tenir una reunió a la Comissió 
Mixta Generalitat-Ajuntament per tractar temes conjunts. Diu que l’alcaldessa en 
aquell moment va expressar que quan hi hagués un nou govern es tornarien a 
treballar els temes. No sap si durant aquest temps, més enllà de la compra 
d’edificis per part de l’Ajuntament a la Generalitat, s’han establert calendaris 
d’obertura, en concret residències de gent gran pendents, si hi ha calendari de 
construcció d’instituts i com es revertirà la manca de finançament de la 
Generalitat. 

Per això, diu, formula aquest prec perquè es lliuri als Grups municipals el 
calendari de reunions previstes, comissions de seguiment, Comissió Mixta 
Generalitat-Ajuntament per la Carta Municipal i altres espais de coordinació per 
abordar les inversions pendents d’equipaments i serveis públics a Barcelona, així 
com la resta de despeses. 

 
El Sr. Pisarello comenta que el reglament de la Comissió Mixta estableix que es 

reuneixi amb una periodicitat anual. Explica que es va reunir el 3 de de setembre 
de 2015 i que després s’han mantingut relacions de treball entre representants de 
la gerència de Presidència i Economia de l’Ajuntament i el Departament d’Economia 
de la Generalitat que han culminat amb el reconeixement total del deute per part 
de la Generalitat i en importants pagaments que s’estan acabant de comptabilitzar. 

Informa que, a causa de la convocatòria d’eleccions, no ha estat possible 
programar un calendari de reunions al Parlament. Indica que l’Ajuntament està 
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pendent que es culminin els nomenaments del nou Govern de la Generalitat i que 
quan això s’acabi passarà als Grups un calendari planificat de reunions. 

 
La Sra. Andrés entén que aquest calendari de reunions previstes i espais de 

coordinació es passarà als Grups i en tindran coneixement. 
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
13. Que el govern municipal procedeixi a substituir el domini “.cat” pel domini 

“.bcn” tan aviat com es trobi operatiu. 
 
La Sra. Esteller demana al govern que substitueixi el domini .cat per .bcn tan 

aviat com sigui possible. Recorda que el 2004, quan ja es va tractar la qüestió, el 
seu Grup va defensar tant el domini .barcelona com .bcn, entre altres coses perquè 
enforteix molt la marca Barcelona i és un gran atractiu per a la fortalesa de les 
ciutats a la xarxa. Comenta que al llarg d’aquest temps ha anat preguntant i que 
ara sembla que el domini .barcelona està en fase de llançament, ja que es preveu 
que es posarà en servei a partir del 21 de març. Vol conèixer, doncs, quan estarà 
en fase de llançament i es posarà en servei el domini .bcn i que se substitueixi per 
l’actual per tenir més força a la xarxa. 

 
La Sra. Bañón diu que, efectivament, està en fase de llançament el .barcelona, 

però des de la Direcció de Comunicació aclareix que és diferent del domini .bcn, ja 
que per al .barcelona es va fer un concurs obert per gestionar-ne la 
comercialització, que va guanyar la Fundació puntCAT, però que, en canvi, el .bcn 
és un domini de propietat i explotació exclusiva de l’Ajuntament. 

Informa que des de la Direcció de Comunicació s’estudiarà la implementació del 
.bcn des d’una perspectiva global de tota l’arquitectura web i d’URL i de naming de 
les webs municipals, que és un projecte complex i que necessita un estudi que es 
farà en el seu moment. Indica que ara mateix és el moment del .barcelona i que 
més endavant serà .bcn. 

 
La Sra. Esteller ja sap que són dominis diferents, i és conscient que per al 

.barcelona es va fer un concurs. Comenta que al març de 2015 el Grup del Partit 
Popular va fer una pregunta sobre el tema i se li va respondre que calien unes 
proves tècniques que s’havien de validar i que a partir d’aquesta validació es 
prendria la decisió de quan es faria la substitució. En aquest sentit, doncs, 
pregunta quin és el calendari, tenint en compte que ho gestiona el mateix 
Ajuntament.  

 
La Sra. Bañón comenta que des del punt de vista tècnic el .bcn ha superat totes 

les fases i es podria començar a fer servir a partir del moment que l’Ajuntament 
tingués una estratègia i una planificació. Aclareix, però, que des de Comunicació 
no s’ha parlat mai de substitució, sinó que cal estudiar quin ús tindrà cada domini i 
que això es farà els mesos següents. 

 
Es dóna per tractat. 
 
14. Quina és la data de finalització del contracte de gestió del servei públic de la 

OAC de la plaça de Sant Miquel, i quina serà la forma de contractació de la gestió 
d’aquest servei? 

 
La Sra. Esteller vol saber quina és la data de finalització del contracte de gestió 

de servei públic de l’OAC de la plaça Sant Miquel i quina serà la forma de 
contractació de la gestió d’aquest servei. 

 
El Sr. Asens comenta que hi havia un contracte inicial de 22 d’abril de 2013 que 

va finalitzar el 21 d’abril de 2015 i que aquest es va prorrogar fins al 21 d’abril de 
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2016. Diu que hi ha la possibilitat de prorrogar novament fins al 21 d’abril de 
2017, que serà quan expirarà el contracte. 

Indica que quan s’acabi el contracte caldrà abordar de quina manera es fa la 
nova contractació en la línia dels nous criteris de transparència. Pensa que hi ha 
aquest any per abordar aquesta qüestió, i diu que quan el govern tingui una 
posició sobre la forma del contracte i com s’ha d’adjudicar l’exposarà públicament. 

 
La Sra. Esteller pregunta si quan el Sr. Asens parla d’adjudicar vol dir que hi 

haurà una adjudicació externa o si ho gestionarà el mateix Ajuntament, tenint en 
compte que Barcelona en Comú en el seu programa deia que l’Ajuntament ho 
havia de gestionar directament. 

 
El Sr. Asens aclareix que l’objectiu del govern és la millora de la prestació i els 

serveis en les millors condicions; per tant, entén que com a principi general el 
desitjable seria que es pogués internalitzar. Malgrat tot, diu que a vegades els 
desitjos no corresponen amb les possibilitats reals de les coses i que caldrà veure 
fins a quin punt es pot fer o no des de l’Ajuntament. Especifica que això és el que 
cal valorar durant aquest any. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal CIU: 
 
15. Quin és el capteniment dels regidors i regidores de districte respecte la seva 

dedicació al territori i als barris. 
 
El Sr. Martí comenta que després que el nou govern hagi aterrat a tots els 

districtes hi ha una certa queixa bastant generalitzada en molts àmbits dels 
districtes i dels barris sobre la manca de dedicació dels regidors als seus territoris. 

Pregunta, doncs, si els regidors tenen previst capgirar aquest capteniment i 
corregir la seva manca de presència, dedicació i treball als barris i en les 
problemàtiques de les entitats i els veïns. 

 
La Sra. Pin nega la major i diu que aquestes queixes no arriben al govern 

d’aquesta manera. 
Posa sobre la taula que en aquest govern no només hi ha la part de cuidar els 

territoris, sinó que les àrees han incorporat una visió territorial que fins ara no es 
tenia i que per això, quan s’engega un projecte tant amb l’àrea d’Urbanisme com 
amb Mobilitat o Salut, etc., es té molt present la mirada territorial. Considera que 
això és un fet afegit que cal tenir present. Comenta que també s’està treballant no 
només en la descentralització política, ja que el govern de Convergència i Unió va 
tendir cap a la centralització, sinó també perquè hi hagi més gestió de 
pressupostos per part dels districtes. Indica que la llei marca el 15%, però que fins 
ara s’han fet trampes i s’han atribuït al pressupost dels districtes unes despeses 
que no estava en la seva mà la possibilitat de gestionar-ho ells mateixos. 

Explica que el govern creu en la feina col·lectiva i té uns equips de consellers 
que estan dedicant més hores de les que els pertocaria. Tanmateix, reconeix que 
és un govern petit i que per això han convidat les diferents forces d’esquerres a fer 
un govern ampli. Però no té constància que els territoris se sentin abandonats. 

Finalment, explica que la seva dedicació al Districte de Ciutat Vella és bastant 
àmplia, cosa que vol dir que fa moltes hores extres, tant els caps de setmana com 
a les nits per assolir les seves responsabilitats. 

 
El Sr. Martí creu que el govern té un doble problema. En primer lloc, pensa que 

no es dediquen prou al territori. Aclareix que no parla d’àrees, sinó de territori, és 
a dir, de barris, districtes, entitats i persones. I, en segon lloc, indica que tenen el 
problema que no els arriben les queixes, o bé perquè no tenen un filtre o bé 
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perquè tenen un problema de percepció. Insisteix que hi ha queixes massives al 
territori sobre la manca de presència i dedicació dels regidors de districte.  

Afegeix que hi ha un estudi de Barcelona en Comú amb dades de l’octubre de 
2015, que suposa que s’aniran actualitzant en funció de les agendes públiques, 
que dóna com a mitjana 35 hores mensuals de dedicació dels regidors als 
districtes, inclosos els casaments civils. Destaca que si es treuen les hores de 
casaments civils els regidors dediquen menys d’una hora al dia als seus districtes. 

Creu que és un retrat amb fonts oficials de les agendes públiques dels regidors, 
ja que és un estudi fet per alguns militants de Barcelona en Comú. Reconeix que la 
Sra. Pin és la que dedica més hores dels 10 regidors de districtes, perquè, segons 
aquest informe, dedica 70 hores mensuals a Ciutat Vella, amb la qual cosa la resta 
està molt per sota. Remarca que a alguns regidors els anomenen «regidors 
absents». Pensa que és bo que el govern sàpiga què es diu al carrer, atès que 
tenen tanta afició a dir que són populars. 

 
La Sra. Pin opina que caldria comprovar aquestes dades. Posa èmfasi en el fet 

que hi ha una web de transparència en què es pot saber on són els regidors. 
Reconeix que alguns regidors han de fer més esforç a posar totes les cites a la web 
de transparència, però diu que amb altres governs no se sabia on eren els 
regidors. Creu que si es pregunta per absències el Sr. Antoni Vives també 
destacava força per la seva absència. 

En tot cas, dubta molt que aquestes dades surtin de Barcelona en Comú. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
16. Quin és el nombre total, per districtes, de trucades telefòniques sense 

atendre per part de la Guàrdia Urbana a Barcelona? 
 
El Sr. Sierra demana que se li faciliti el nombre total i per districtes de trucades 

telefòniques sense atendre per part de la Guàrdia Urbana. 
 
El Sr. Recasens explica que totes les trucades que es reben al 092 i 112 són 

ateses per operadors, perquè el sistema d’atenció d’urgències preveu no deixar 
cap trucada ciutadana sense atendre. Indica que, un cop ateses, es deriven al 
servei corresponent, sigui Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Bombers o SEM. 

Comenta que, en cas que s’assignin a la Guàrdia Urbana, es prioritzen les 
trucades i s’hi dóna resposta en funció de la importància i la urgència. Especifica 
que els accidents i les demandes d’ajuda urgent, per exemple, tenen prioritat i 
s’assignen per prioritat a una patrulla perquè faci el servei. Informa que els 
requeriments no urgents que no poden ser atesos immediatament són derivats a la 
unitat territorial corresponent per a un seguiment. Conclou que la resposta als 
avisos telefònics és una resposta plena. Especifica que el 2015 es van rebre 
346.000 trucades al 092, de les quals el 96% van ser ateses en menys de 20 
segons de mitjana. 

En l’àmbit de districte, explica que la demanda ciutadana al 092 i al 112 el 2015 
és la següent: a l’Eixample n’hi va haver 37.000; a Ciutat Vella, 29.000; a Sant 
Martí, 25.000; a Sants-Montjuïc, 22.000; a Sarrià - Sant Gervasi, 18.000; a Horta-
Guinardó, 15.000; a Nou Barris, 14.000; a Gràcia, 14.000; a Sant Andreu, 12.000, 
i a les Corts, 8.000. Comenta que, per tipologia, els sorolls són els més reiterats. 

Conclou que no hi ha avisos telefònics sense atendre per part de la Guàrdia 
Urbana, ja que s’atenen tots i el temps de resposta és un estàndard molt alt, és a 
dir, menys de 20 segons el 96%. Reitera que per tipologia els sorolls són els més 
comuns, i que després d’atendre l’avís telefònic s’envien patrulles en funció de les 
disponibilitats i prioritats. 

 
El Sr. Sierra agraeix la resposta, però diu que no és la informació que té 

Ciutadans, ja que li consta que hi ha avisos i trucades sense atendre, i creu que el 
Sr. Recasens ho ha reconegut implícitament quan ha dit que cal prioritzar les 
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trucades. Conclou que si cal prioritzar les trucades és perquè en algun cas no 
s’arriba a la cobertura total dels avisos que hi ha. Recorda que el mateix Sr. 
Recasens en la Comissió anterior va dir que no es podien destinar efectius d’altres 
districtes perquè quedarien desatesos. Destaca, però, que depèn del nombre 
d’agents de la Guàrdia Urbana, dels fluxos poblacionals, dels turistes i de 
circumstàncies que són diferents en cada districte. Indica que hi ha una falta 
d’atenció en determinats districtes. Considera que si els sindicats amb 
representació a la Guàrdia Urbana estiguessin representats al Consell de Seguretat 
hi hauria un abast més aproximat del que és realment la seguretat. 

 
El Sr. Recasens aclareix que la resposta policial va per prioritats, però que 

l’atenció d’avisos telefònics va per centraleta, i s’entén que tots els avisos s’atenen 
amb les xifres i percentatges que ha esmentat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
17. Amb quina periodicitat, des de l’inici de mandat s’ha reunit el Tercer Tinent 

d’alcalde, responsable dels Drets Humans, amb la responsables de l’Oficina per la 
no Discriminació. 

 
La Sra. Capdevila comenta que Barcelona és una ciutat compromesa amb els 

drets humans i que l’Ajuntament el 1998 va obrir l’Oficina per la No-Discriminació 
(OND), pionera a Europa com a eina per garantir els drets de la ciutadania i com 
una clara expressió del compromís de l’Ajuntament amb els drets humans. Explica 
que l’OND s’ha consolidat com a servei públic a Barcelona i col·labora a fer de la 
ciutat i l’Administració púbica un espai real de drets reconeguts, orientada a la 
difusió i defensa dels drets de les persones en general, amb una atenció especial 
als col·lectius més vulnerables, que té com a objectiu rebre i resoldre les diferents 
denúncies per tracte discriminatori, la difusió dels drets humans i prevenir 
conductes discriminatòries mitjançant la sensibilització i la formació de diferents 
col·lectius. 

Constata que no s’ha fet cap campanya de difusió del servei des de 
l’Ajuntament, i pregunta si s’ha fet en els departaments d’Educació, Treball, 
Barcelona Activa, casals, residències per tal d’apropar-los els drets i les 
possibilitats que s’hi exerceixen. Assenyala que l’OND s’ha vist la majoria de 
vegades lligada solament a col·lectius amb especial risc de vulnerabilitat i que cal 
que passi a ser un servei per a tothom, ja que els drets humans són una qüestió 
que afecta totes les persones i col·lectius. 

Dóna per fet que el govern valora positivament l’OND, i per això pregunta quina 
és la periodicitat de les reunions del tercer tinent d’alcalde amb l’Oficina per la No-
Discriminació. 

 
El Sr. Asens comenta que no hi ha una periodicitat establerta per a les trobades 

amb la Sra. Guadalupe, ja que hi ha una relació fluïda tant per telèfon com per 
correu i hi ha hagut diverses reunions. Indica que ara ella té un problema personal 
important, que és la malaltia força greu del seu fill, però que en general la relació 
és la normal en aquests casos. 

Informa que tot just s’ha acabat el procés de selecció de la plaça de direcció de 
drets de ciutadania i, tot i que encara no sap el nom de la persona que s’ha 
seleccionat, pot dir que ja hi ha un director o directora, que s’incorporarà la 
setmana següent. Diu que, un cop que s’hagi incorporat, consensuaran les línies 
d’actuació que marcaran el nou camí que ha d’iniciar l’oficina, tot valorant 
positivament les coses que s’han fet en el passat. 

 
La Sra. Capdevila entén que, per la importància d’aquesta oficina, el govern s’hi 

hauria de reunir de manera regular, ja que deuen arribar molts casos que pensa 
que el govern ha de saber i combatre. 
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El Sr. Asens insisteix que la regularitat de comunicació hi és, tot i que no 
sempre presencialment, i que quan el tinent d’alcalde o la Sra. Lupe en tenen 
necessitat es truquen i es troben, però sovint es fa per telèfon, perquè moltes 
coses es poden resoldre telefònicament. 

Reitera que pel govern és molt important la incorporació d’aquesta nova direcció 
a l’oficina, i diu que està a l’espera que aquesta persona s’incorpori per marcar les 
línies. Torna a dir que la persona ja ha estat seleccionada, però que no en coneix 
el nom ni aquesta persona tampoc no ho sap perquè encara no se li ha notificat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
18. Quines són les gestions que abans del dia 1 de desembre de 2015 es podien 

fer només presencialment a les OAC’S i avui, segons el Tinent d’Alcalde Jaume 
Asens, es poden fer “de forma presencial o amb cita prèvia” i en quines oficines i 
de quina forma es poden fer aquests tràmits sense cita prèvia? 

 
La Sra. Andrés pregunta quines són les gestions que abans de l’1 de desembre 

de 2015 es podien fer només presencialment a les OAC i avui, segons el que va 
expressar el tinent d’alcalde en l’última Comissió, es poden fer de manera 
presencial o amb cita prèvia, i quines oficines i de quina manera es poden fer 
aquests tràmits sense cita prèvia. 

 
El Sr. Asens diu que és possible que no s’entenguessin l’última vegada o que ell 

no s’expressés bé en la formulació. Assenyala que des de la Direcció de Serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana l’informen que abans de l’1 de desembre de 2015 
no hi havia cap tràmit que es pogués fer només de manera presencial. Explica que 
el projecte de cita prèvia a les oficines es va començar a implementar el 2010, de 
manera que abans de l’1 de desembre tots els tràmits que es feien presencialment 
es podien fer també amb cita prèvia. Diu que hi ha una llista d’uns 30 tràmits i que 
li facilitarà la documentació que té perquè la pugui examinar. 

També assenyala que un dels canvis a partir de l’1 de desembre és que hi ha 
certs tràmits que es fan a les OAC que ja només es poden fer amb cita prèvia, que 
són els relatius a Hisenda, activitats, obres, urbanisme, animals, medi ambient, 
seguretat i mobilitat, mentre que n’hi ha d’altres que es poden fer amb cita prèvia 
o presencialment, com l’empadronament, els naixements, canvi de domicili, 
confirmació d’ocupació de domicili, consulta del col·legi electoral, rectificació del 
domicili del padró municipal, renovació de l’empadronament, renovació 
quinquennal del padró municipal, etc. Aclareix que aquests tràmits es poden fer 
presencialment sense cita prèvia en qualsevol de les 13 oficines que hi ha a 
Barcelona. 

 
La Sra. Andrés explica que la pregunta ve perquè volia saber la situació actual, 

atès que ha vist que hi ha queixes, confusió i cues a l’OAC. Pensa que caldria 
revisar el fullet informatiu, en què diu que cal cita prèvia per als tràmits de padró, i 
no és cert, ja que és un dels tràmits presencials. Demana, doncs, que es revisi tota 
la informació que es dóna des de les OAC sobre els tràmits que es poden fer i que 
es posi al dia. 

Pensa que potser convindria que el govern presentés en una propera Comissió 
un informe sobre les oficines d’atenció ciutadana i el Pla d’atenció ciutadana, que 
és un tema que la preocupa i del qual l’últim informe és de 2013. 

 
El Sr. Asens pren nota del suggeriment i mirarà a veure si es pot elaborar un 

informe. 
Afegeix que les cues tenien a veure sobretot amb l’adaptació del servei 

informàtic, però reconeix que també hi pot haver disfuncions que hagin contribuït 
que en un moment donat hi hagués aquestes cues. 

 
Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal CUP: 
 
19. Sol·licitem conèixer si l’acció de requisar i llançar els carnets del Sindicat 

Popular de Venedors Ambulants, la no entrega d’actes d’incautació, el decomís de 
diners i l’actitud recelosa cap a les persones que s’interessen per la situació dels 
venedors ambulants són ordres rebudes des del Comissionat de seguretat i la 
Direcció del cos de Guàrdia Urbana o, en canvi, són comportaments descontrolats 
d’aquests agents i quines mesures d’obertura d’expedients es pensen realitzar si 
aquests és el cas? 

 
El Sr. Garganté comenta que a principi d’any agents de la Guàrdia Urbana, 

després d’identificar i multar diversos treballadors de venda ambulant, els van 
requisar els carnets del Sindicat Popular de Venedors Ambulants i els van llençar a 
les escombraries. També té constància que aquests agents requisen el material a 
aquests venedors sense lliurar cap acta de confiscació. Així mateix, té coneixement 
de casos en què agents d’aquest cos requisen diners als venedors ambulants sense 
lliurar cap acta de confiscació tampoc. I, finalment, és conscient que membres 
d’aquest cos han mostrat una actitud recelosa cap a les persones que s’han 
interessat per la situació dels venedors ambulants, i els amenaçaven si gravaven 
imatges de l’operatiu policial amb el clàssic «circulen, circulen». 

Atesa aquesta situació, vol saber si aquest tipus d’accions són algun tipus 
d’ordre rebuda per part del comissionat de Seguretat o per la Direcció de la 
Guàrdia Urbana o si s’entén que són comportaments descontrolats d’aquests 
agents i, si és així, si s’han obert expedients o es pensa prendre alguna mesura. 

 
El Sr. Recasens diu que des del comissionat de Seguretat no es té constància 

d’aquests fets, i afirma categòricament que no s’han donat ordres a la Guàrdia 
Urbana en aquest sentit. Si són certs, opina que son totalment improcedents i 
deontològicament rebutjables i, per tant, haurien de tenir una resposta adequada. 

Comenta que, des de la recepció d’aquesta pregunta, ha demanat a la Unitat de 
Règim Interior que esbrinés els fets que s’exposen i s’han consultat els arxius des 
de l’1 d’agost, però no consta cap queixa o sol·licitud relativa a incidents vinculats 
amb la venda ambulant irregular. Afegeix que també s’ha fet una exploració de 
l’aplicació informàtica, que és on s’introdueixen les queixes ciutadanes, i que 
tampoc hi consta cap queixa compatible amb els fets denunciats. 

Diu que té plena confiança en el conjunt de la Guàrdia Urbana, inclosos els 
mecanismes per garantir el règim interior. Comenta que, a més, amb el Pla 
director de la Guàrdia Urbana s’estan reforçant aquests mecanismes i 
s’investigaran aquesta mena de fets de manera prioritària. En aquest sentit, 
comenta que, si el Sr. Garganté o qualsevol ciutadà té coneixement de qualsevol 
comportament inadequat, és important que es presenti una denúncia o queixa 
formal el més fonamentada possible per tal que els fets es puguin investigar i es 
puguin prendre les mesures pertinents. 

 
El Sr. Garganté suposa que el Sr. Recasens té coneixement que en alguns casos 

se’ls lliura una multa, però que en cap cas se’ls lliura una acta de confiscació del 
material o dels diners, cosa que pensa que s’hauria de fer. 

Suposa que el comissionat és conscient que difícilment aquests venedors podran 
anar a una comissaria a posar una queixa, tenint en compte la situació de debilitat 
respecte del Cos de la Guàrdia Urbana. De totes maneres, diu que tan bon punt 
tingui imatges o persones disposades a declarar, malgrat la por, les hi farà arribar. 

 
El Sr. Recasens diu que, en principi, li consta que habitualment es lliura una acta 

de confiscació, suposant que la persona no hagi marxat i hagi deixat el material, 
cas en què no se li pot lliurar cap acta. 

Sap que aquesta mena de denúncies són difícils, però insisteix que calen per 
poder fer les investigacions. Demana, doncs, la màxima col·laboració perquè 
aquests fets són difícilment detectables d’ofici, i diu que la mateixa Guàrdia Urbana 
agrairà que no hi hagi ombres sobre ella. 
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Es dóna per tractada. 
 
20. Sol·licitem conèixer tots els acords que té l’Ajuntament i els seus ens amb 

l’estat d’Israel, així com amb les seves ciutats, i saber si el govern de la ciutat 
pensa posar fi a l’agermanament entre Barcelona i Tel Aviv, així com a l’acord de 
2013 abans comentat, així com a d’altres si és el cas que existissin? 

 
El Sr. Garganté té notícia que Barcelona està agermanada amb Tel-Aviv des de 

1998, i destaca que hi ha un acord de 2013, que no sap si continua o no, d’amistat 
i cooperació entre les dues ciutats per promoure i donar-se suport mutu en el 
desenvolupament del comerç, les inversions i les activitats econòmiques segons les 
competències de cada ciutat. Considera que aquestes relacions amb l’estat d’Israel 
li donen eines per seguir ocupant de manera il·legal la població palestina. 

Vol saber, doncs, tots els acords que manté l’Ajuntament i si pensa trencar 
l’agermanament i aquests acords d’amistat, cooperació o suport al comerç. 

 
El Sr. Pisarello reconeix que Barcelona té relacions de tot tipus amb Tel-Aviv i 

que hi està agermanada des de 1998. 
Comenta que hi ha un acord en un moment d’escalada del conflicte que va 

signar el llavors tinent d’alcalde Antoni Vives, ja que Tel-Aviv estava interessada 
en el tema de l’smart city. Indica que aquest acord acaba el 10 de novembre de 
2016 i que s’està estudiant què es farà, ja que per molt interessants que siguin els 
projectes cal prioritzar els drets humans. 

Recorda que moltes institucions d’àmbit estatal i de la Unió Europea han 
refermat darrerament que no es pot ser còmplice d’empreses o institucions que 
participin en la vulneració dels drets humans o en l’ocupació de territoris palestins. 
Indica que així s’ha expressat a Catalunya, Terrassa, Badalona, també Santiago o 
Gijón, i a Europa, Reykjavík o Amsterdam. Afegeix que el dilluns anterior el Consell 
d’Assumptes Exteriors de la Unió Europea ha acordat una posició comuna que 
recorda que els assentaments en territoris palestins són il·legals segons les lleis 
internacionals i que això no té res a veure amb un boicot generalitzat a Israel. 

Creu que aquests criteris que estan àmpliament reconeguts han de ser tinguts 
en compte un cop el govern hagi escoltat totes les entitats, ja que és un govern 
compromès amb la pau, que ha condemnat la islamofòbia, l’antisemitisme, les 
reiterades vulneracions de drets humans d’Israel als territoris palestins i que és 
partidari d’una solució negociada al conflicte a l’Orient Mitjà. Insisteix, doncs, que, 
un cop escoltades totes les entitats, es decidirà quina mesura concreta s’ha 
d’adoptar per fer efectiva aquesta política. 

 
El Sr. Garganté entén que el govern està a l’espera de decidir què farà amb 

l’acord que acaba el 10 de novembre de 2013 i amb el tema de l’agermanament 
amb Tel-Aviv. Li agradaria saber quan es preveu decidir què es farà amb aquests 
dos casos. 

 
El Sr. Pisarello comenta que Barcelona en Comú té una reunió el mateix dia 

d’aquesta sessió amb el col·lectiu Prou Complicitat amb Israel, en què s’escolten 
els diferents col·lectius. Diu que el govern ja intuïa que és una problemàtica que va 
més enllà de l’agermanament, però insisteix que s’està estudiant. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
21. Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 21 
d’octubre de 2015 amb el contingut següent: Que es prenguin totes les mesures 
necessàries per tal que els membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
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tinguin una discapacitat que no els permeti acomplir amb el servei ordinari, puguin 
exercir el seu dret a passar a la situació de segona activitat i, es convoqui la 
comissió d’estudi per la reincorporació dels agents, aprovada per la Comissió de 
Seguretat i Mobilitat, de 20 de novembre de 2014, per vetllar per la integració 
professional i aturar la discriminació laboral d’aquest col·lectiu. 

 
El Sr. Coronas explica que es fa un seguiment del prec en què es demanava que 

es prenguessin totes les mesures necessàries per tal que els membres de la 
Guàrdia Urbana que tinguessin una discapacitat que no els permetés acomplir amb 
el servei ordinari poguessin exercir el seu dret a passar a la situació de segona 
activitat i es creés una comissió d’estudi per a la reincorporació dels agents per 
vetllar per la integració professional i aturar la discriminació laboral d’aquest 
col·lectiu. 

 
El Sr. Daroca indica que, efectivament, es va aprovar el 21 d’octubre de 2015 en 

aquesta Comissió activar la Comissió Tècnica per a l’estudi de les possibilitats de 
compatibilitzar la situació d’incapacitat permanent amb la condició de funcionari 
públic en actiu, creada per decret d’alcaldia de 25 de març de 2015. 

Explica que aquesta Comissió està composta, a part de per membres del mateix 
Ajuntament, per un representant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per 
un de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, del Departament de Salut i per un 
representant del món universitari. Comenta que el Grup de treball es va constituir 
el 27 de maig i que no s’ha fet cap més sessió, i que, per tant, com que ha passat 
tant temps des de la constitució, s’ha hagut de demanar tant a l’INSS com a 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques la ratificació del nou nomenament de les 
persones que en formaven part, així com verificar la disponibilitat del representant 
del món universitari. 

Afegeix que el grup de treball es reunirà el 8 de febrer per reiniciar la seva 
activitat i assolir els objectius fixats en el decret que el constituïa. 

 
El Sr. Coronas no entén gaire bé la resposta, però suposa que vol dir que el que 

es va aprovar en la Comissió serà acceptat. No entén per què aquesta resposta la 
fa el gerent de Recursos Humans i Organització. Constata que respecte d’un acord 
polític li respon una persona de l’estructura administrativa que esperava que li 
donés un raonament administratiu, que no és el que ha fet. 

Indica que el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya està extremadament 
molesta amb aquesta situació i el tractament que s’està donant al tema. Explica 
que l’Ajuntament històricament s’empara en l’article 67 de l’Estatut bàsic dels 
empleats públics, que diu que «la jubilació d’un funcionari pot ser, entre d’altres, 
per la declaració d’incapacitat permanent per a l’exercici de les funcions pròpies del 
seu cos o escala o per reconeixement d’una pensió d’incapacitat permanent 
absoluta o total». Es queixa que s’obvia que l’article 14 del mateix Estatut reconeix 
el dret del treball a les persones amb discapacitat; que l’article 27 de la Convenció 
de l’ONU també reconeix el mateix dret de les discapacitats sobrevingudes; i que 
també s’obvia la Directiva Europea i la Llei 27/2011, que clarifica la compatibilitat 
de percebre una pensió amb altres activitats professionals; que també s’obvien els 
informes del Síndic de Greuges de Catalunya i de la síndica de la ciutat, i també 
l’informe del CERMI del Comitè de l’ONU i diverses sentències judicials. Finalment, 
es queixa que també s’obvia que el reglament de la Guàrdia Urbana no s’ha 
adaptat a la convenció sobre el dret de les persones amb discapacitat. 

Considera que és un problema de voluntat política i per això adreça la resposta 
als polítics, que són els que haurien de donar la cara. Tot i que manifesta tot el 
respecte per la feina del gerent de Recursos Humans i Organització, diu que no li 
pot adreçar la resposta, perquè la voluntat política ha d’anar encaminada a 
reconèixer el dret del treball amb respecte a la dignitat de les persones. Comenta 
que li fa vergonya representar una institució que no respecta els valors bàsics que 
propaga, ja que es continua fent fora persones per aquest motiu, i afegeix que hi 
ha agents que amaguen la seva malaltia degenerativa per evitar un 
acomiadament. Indica que des de la inspecció mèdica s’ofereix reubicació laboral a 
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canvi de l’alta voluntària a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de manera 
que hagin de renunciar a la pensió, a la qual tenen dret. 

Recorda que es va començar a parlar del tema al setembre i que el govern va 
dir que seria fàcil. Indica que en el mandat anterior ja hi havia el compromís de 
solucionar-ho i que, per tant, no pot esperar més. Insisteix que és una qüestió de 
voluntat política, i diu que el seu Grup no afluixarà fins que es resolgui. Espera no 
haver de tornar a insistir-hi i que a partir del 8 de febrer es posin les solucions 
oportunes perquè això acabi amb un problema que és un drama humà, personal i 
familiar. Aquesta vegada diu que no utilitzarà el seu clàssic «posin fil a l’agulla», 
sinó que exigeix que es doni solució a aquesta problemàtica d’una vegada per 
totes. 

Finalment, diu que si és cert que aquest govern té voluntat de canviar les coses 
és a partir d’aquestes petites coses que es veurà. 

 
Es dóna per tractada. 
 

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

14:05h. 
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Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Acta de la sessió de 20 de gener de 2016, aprovada el 17 de febrer de 

2106 
 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de gener de 

2016, s’hi reuneix la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència 
de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Janet Sanz Cid, Mercedes Vidal Lago, Sònia Recasens Alsina, Jordi Martí i Galbis, 
Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, Marilén 
Barceló Verea, Jordi Coronas Martorell, Daniel Mòdol i Deltell, Xavier Mulleras 
Vinzia, Maria José Lecha González, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan 
Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 
També hi són presents les Sres. i els Srs.: Jordi Campillo i Gámez, Aurora López 

i Corduente, Jordi Ribas i Vilanova, Eva Maria Herrero Alonso, Manuel Valdés i 
López.  

 
Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Josep Maria Montaner Martorell, Agustí 

Colom Cabau, Alfred Bosch i Pascual.  
 
S’obre la sessió a les 16.36 h. 
 
 
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 

resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, 23 de desembre de 2015, que adjudica a Adingintraesa, 

SA el contracte de redacció de projectes millora senyal. accessos túnels, per als 
exercicis 2015-2016, i per un import de 27.225,00 euros. 

 
2. Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2015, que aprova els Plecs de 

clàusules i inicia l’expedient per a la contractació dels serveis de custòdia de 
documents administratius i el foment de l’ocupació de persones amb dificultat 
d’inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 
164.623,69 euros. 

 
3. Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que aprova els Plecs de 

clàusules i inicia l’expedient de contractació dels serveis de vigilància dels edificis 
d’Ecologia Urbana, ubicats al carrer Torrent de l’Olla, núms. 218-220, per als 
exercicis 2016-2017, i per un import de 143.537,46 euros. 

 
 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2015: 
 
4. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona la Modificació Pla Especial d’ordenació urbanística i proposta de 
regularització d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera, 
Via Augusta, ronda de Dalt i Anglí (Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i 
l’ordenació de l’equipament Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, promogut per Fundació 
Jesuïtes Educació; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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5. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la concreció de 
l’equipament de l’Escola Bressol municipal, del Sector 2 de la MPGM de la plaça de 
les Glòries i el seu entorn, promogut per l’Institut Municipal d’Educació i el Consorci 
d’Educació de Barcelona; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
6. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Projecte executiu d’urbanització dels vials adjacents a la Clínica 
Teknon, promogut per la Junta de Compensació del Pla especial i de millora urbana 
en l’àmbit delimitat pels carrers de Vilana, de la Marquesa de Vilallonga, de 
Planella i d’Horaci, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del 
Projecte (ITP amb classificació B) de 27 d’octubre de 2015, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
2.372.608,89 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb el que estableixen els 
articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme; sotmetre’l a informació pública pel termini d’un 
mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; 
notificar-lo als interessats en aquest procediment; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
 
1. Actuacions municipals sobre l’oferta il·legal d’allotjaments turístics 2015. 
 
La Sra. Sanz manifesta que volen donar compte del balanç de la tasca 

inspectora que s’ha desenvolupat durant el 2015 en relació amb les diferents 
tipologies d’allotjament turístic. Recorda que ja han dit diverses vegades que el 
Govern municipal entén que l’activitat turística és una oportunitat per a la ciutat i 
que, des d’aquest punt de vista, creuen que cal desenvolupar totes les actuacions 
necessàries per tal que aquesta activitat no es converteixi en una molèstia per a 
molts veïns i veïnes de la ciutat i sigui compatible amb el seu dia a dia. Afirma que, 
per això, el Govern municipal ha de garantir la bona qualitat de vida dels ciutadans 
i evitar els problemes de convivència vinculats a l’activitat turística. 

Assenyala que són conscients que bona part d’aquests problemes, que a 
vegades van lligats a accions incíviques, es produeixen en el marc d’habitatges 
d’ús turístic que no tenen una llicència. Explica que per això estan desenvolupant 
actuacions que van en la línia de mostrar la tolerància zero del Govern municipal 
en relació amb tota l’oferta il·legal d’allotjaments turístics, sobretot amb l’objectiu 
final de garantir el descans, la convivència i la tranquil·litat dels veïns i veïnes. 
Remarca que, a més, també intenten fer compatible l’activitat turística amb la vida 
quotidiana als barris a través de l’elaboració del futur Pla especial urbanístic 
d’allotjaments turístics (PEUAT). 

Explica que, paral·lelament a la tasca inspectora, també han fet altres 
actuacions en aquest àmbit, com el requeriment a 22 plataformes web que 
ofereixen habitatges d’ús turístics sense el número de Registre de Turisme de 
Catalunya, tal com exigeix la llei. Assenyala que això els ha portat a imposar 
sancions de 30.000 euros a dues plataformes digitals, Airbnb i Homeaway, que no 
han atès aquests requeriments. Afirma que estan fent el seguiment de la resta de 
plataformes i que, si segueixen sense respondre, continuaran imposant sancions. 
Remarca que alguna d’elles ja ha respost positivament, com és el cas de Booking, 
que només anuncia i promociona els habitatges que tenen número de Registre de 
Turisme de Catalunya. Manifesta que, alhora, estan desenvolupant una eina 
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tecnològica per detectar aquest tipus d’il·legalitats. Afirma que encara cal millorar 
aquesta eina, però que ja els serveix per fer una primera inspecció general a tota 
la ciutat. 

Informa que el 2015 s’han efectuat 2.100 inspeccions en més de 1.700 
habitatges d’ús turístic i s’han obert 482 expedients sancionadors a pisos il·legals. 
Explica que les inspeccions han permès iniciar també 388 expedients de cessament 
d’activitat d’habitatges d’ús turístic il·legals i que, en concret, se n’han precintat 16 
(15 a Ciutat Vella i 1 a l’Eixample) i s’ha emès l’ordre de precinte a 17 més (13 a 
Ciutat Vella i 4 a l’Eixample). Assenyala que, a més, el Centre de Recepció de 
Trucades, que es va posar en marxa a finals del 2014, ha atès més de 3.000 
queixes relacionades amb poc més de 2.400 pisos, que alhora han donat lloc a 
1.800 inspeccions per part de la Guàrdia Urbana. Afirma que també s’ha fet un 
reforç especial a la Barceloneta, pel qual s’ha inspeccionat exhaustivament tot 
aquest territori. D’altra banda, explica que s’ha iniciat, mitjançant un procés de 
revisió, la revocació de 400 llicències d’habitatges d’ús turístic en què el titular de 
la llicència no coincideix amb el propietari del pis, tal com és preceptiu. 

Assenyala que tot això és el que han pogut desenvolupar a partir dels recursos i 
les actuacions que ja es preveien des del mandat anterior, tot i que han centrat els 
recursos d’inspecció en aquest àmbit. Explica que creuen que cal optimitzar encara 
més els recursos humans dedicats a la inspecció, ser encara més proactius en la 
detecció de l’activitat il·legal i exigir els canvis normatius i legislatius necessaris 
per guanyar agilitat, com ja ho han fet en el cas de la Generalitat de Catalunya. 

El Sr. Martí manifesta que els complau que el Govern els presenti informes i 
alguna mesura de govern, atesa la manca d’iniciativa que mostra darrerament a 
les comissions plenàries, i que l’animen a continuar en aquesta línia.  

Explica que el primer que va constatar el Grup Municipal de CiU en llegir 
l’informe i en escoltar la roda de premsa sobre el balanç de l’actuació inspectora 
era que el grup de govern afirmava coses diferents de quan estava a l’oposició, ja 
que abans deia que a la ciutat hi havia molts milers de pisos turístics il·legals, 
mentre que ara sembla que no n’hi ha tants. Així mateix, opina que la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ja no es mostra tan 
contundent com abans pel que fa a aquest tema. 

Manifesta que no saben si els 1.545 pisos il·legals de què parla el Govern 
responen a suposicions o a xifres reals i que, en qualsevol cas, creuen que 300 
procediments sancionadors són pocs. Així mateix, opina que 16 precintes fets i 17 
per fer és una xifra molt baixa en aquests moments. Afirma que, per tant, 
consideren que hi ha una manca d’eficiència en l’acció inspectora de l’Ajuntament 
de Barcelona i del Govern de la ciutat.  

Assenyala que el Grup d’ICV-EUiA els retreia que hi havia pocs inspectors quan 
estava a l’oposició i que, per tant, hauria de saber com augmentar el nombre 
d’inspectors o de funcionaris habilitats per dur a terme la inspecció d’allotjaments 
turístics. En relació amb això, recorda que, en les dues sessions de treball 
informatives que s’han fet amb els veïns i les entitats per a l’elaboració del PEUAT, 
bona part de la gent ha coincidit que el Govern no està actuant de manera 
contundent contra la il·legalitat. 

Finalment, demana a la tinenta d’alcalde que els expliqui la seva idea del 
concepte de decreixement en el context dels allotjaments turístics. 

 
El Sr. Alonso lamenta que la regidora presenti primer els informes a la premsa 

que als grups polítics, i opina que sembla que, d’aquesta manera, es vulgui 
«descafeïnar» la Comissió.  

Explica que l’ha sorprès l’informe en si mateix perquè l’objectiu d’un govern ha 
de ser resoldre els problemes i no pas imposar sancions. Manifesta que el Grup 
Municipal de C’s està d’acord que no es pot permetre que determinats allotjaments 
turístics provoquin problemes als barris per les conductes incíviques d’alguns 
turistes i que, per tant, cal fer inspeccions, però que creuen que cal anar més enllà 
de discutir el nombre d’inspeccions per analitzar el sector i donar solucions. En 
aquest sentit, afirma que l’informe no aporta cap solució.  

Opina que el que s’ha de fer com a ciutat és millorar la regulació dels pisos 
turístics. Explica que creuen que cal establir amb claredat en quins supòsits 
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aquesta activitat és una activitat empresarial lucrativa com qualsevol altra o en 
quins supòsits es tracta d’una economia col·laborativa, i que cal distingir entre les 
situacions d’il·legalitat en què hi ha una voluntat de defraudar per part del 
propietari i aquelles en què el propietari vol regularitzar el pis però l’Administració 
no ho permet. 

Manifesta que cal tenir en compte que els allotjaments turístics regulars només 
representen un 15% de les queixes veïnals, i que els deu anys de prohibició de 
nous pisos turístics no han servit per regular adequadament aquesta activitat. 
Opina que potser es fan unes polítiques equivocades respecte a aquest sector i que 
mantenir-lo en la il·legalitat és el que impedeix exercir-ne un control efectiu. 
Afirma que per això el seu grup defensa que es faci una regulació clara i justa de 
l’activitat, i insta el Govern municipal a prendre mesures per resoldre el problema 
en comptes d’aplicar només una política de sancions. 

El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC valora molt positivament 
la majoria de les accions exposades a l’informe i el fet que l’Ajuntament estigui 
actuant en aquest sentit. Assenyala que, de fet, una de les grans reivindicacions 
del seu grup pel que fa a aquesta qüestió és combatre les situacions d’il·legalitat, 
que és el que genera més problemes.  

Afirma que, no obstant això, es plantegen una sèrie de preguntes: si el Govern 
creu que la dotació de 18 inspectors centrats en l’activitat relacionada amb el 
turisme és suficient; quants d’aquests 18 inspectors s’han afegit als que ja hi havia 
en el mandat anterior, o si la plantilla ja va ser ampliada en l’època de govern de 
CiU i l’equip de govern actual no aborda el problema amb la contundència que 
prometia en campanya. També pregunta si el Govern actual ha afegit noves 
actuacions en relació amb la posada en marxa del reforç especial de la Barceloneta 
i del Centre de Recepció de Trucades, que van ser planificats en el mandat 
anterior.  

Manifesta que estan d’acord a millorar la capacitat sancionadora de l’Ajuntament 
mitjançant la llei, però que també exigeixen més concreció en les mesures que es 
prometen de cara al 2016. En aquest sentit, demana que, per exemple, es concreti 
què vol dir «més proactivitat del Govern contra l’activitat il·legal». Així mateix, 
pregunta en què es traduirà l’optimització dels recursos humans el 2016, i com 
s’avançarà en l’agrupament d’habitatges d’ús turístic a les mateixes finques per tal 
de disminuir els perjudicis als veïns en tots aquells pisos que, malgrat ser legals, 
causen molèsties.  

Observa que en l’informe es parla poc de l’oferta d’allotjament dels albergs 
il·legals. Assenyala que, si bé és cert que en aquest cas la inspecció és 
competència del Consell Comarcal del Barcelonès, cal també que l’Ajuntament s’hi 
coordini per intervenir en aquest sector. Remarca que, de fet, es considera que la 
meitat de l’oferta actual d’albergs a Barcelona és il·legal i que, per tant, cal també 
actuar sobre aquest tipus d’allotjament. Subratlla que aquest sector concentra una 
gran quantitat de places reglades i no reglades, que s’han multiplicat per quatre en 
els últims cinc anys, sobretot després de la primera moratòria d’habitatges d’ús 
turístic que va tenir lloc en el mandat anterior.  

D’altra banda, recorda que a l’estiu el Govern va plantejar la possibilitat que, en 
lloc d’aplicar sancions, es pogués cedir l’allotjament d’ús turístic per a lloguer social 
durant tres anys, i demana que se’ls detalli aquesta proposta.  

El Sr. Mòdol manifesta que el Grup del PSC creu que, en general, el contingut de 
l’informe indica que es va pel bon camí, però que els mitjans que es dediquen a 
l’activitat inspectora són insuficients. Pel que fa a això, opina que, davant d’una 
situació excepcional com la que hi ha a la ciutat en aquesta qüestió, s’ha de pensar 
en mesures excepcionals i, per tant, no conformar-se amb una plantilla de 18 
persones per dur a terme les inspeccions. D’altra banda, destaca la col·laboració i 
la implicació d’algunes plataformes com Apartur o Prohut en la lluita contra els 
habitatges d’ús turístic il·legals.  

Explica que el que esperen els veïns de tots aquests processos són solucions, i 
que creuen que és molt difícil que es pugui millorar la qualitat de vida de les 
persones afectades per aquest problema elaborant informes i fent plans especials. 
En aquest sentit, manifesta que caldria que entre tots plegats fessin un esforç per 
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trobar una eina que donés una resposta més immediata a aquestes situacions tan 
crítiques. 

 
El Sr. Mulleras afirma que, en la presentació d’aquest informe a la premsa, el 

Govern municipal va fer una anàlisi excessivament triomfalista dels resultats 
aconseguits, ja que segurament aquesta anàlisi no reflecteix la realitat actual per 
als veïns i per al sector.  

Observa que l’informe parla de 69 inspectors, que són només 9 més dels que hi 
havia al setembre del 2014, quan el Govern municipal va dir que calia doblar la 
plantilla d’inspectors per poder combatre amb eficàcia les situacions d’il·legalitat. 
Pel que fa a això, assenyala que la Sra. Sanz va dir en la roda de premsa de 
presentació de l’informe que hi havia una limitació legal per poder assumir un 
increment d’inspectors. Afirma que això no és veritat, atès que es poden 
reassignar recursos municipals, tal com s’ha fet en altres serveis municipals, com 
les oficines d’atenció a la ciutadania, els centres cívics o els vigilants dels 
parquímetres.  

Explica que una qüestió de l’informe que la Sra. Sanz no va destacar en la roda 
de premsa i que creu que és important és que l’Ajuntament només ha cobrat el 
4,1% de les sancions als establiments il·legals, que opina que és un percentatge 
de cobrament que gairebé equival a la impunitat.  

Demana a la tinenta d’alcalde més efectivitat a l’hora de resoldre els problemes 
de convivència a l’espai públic, que remarca que s’intensificaran amb l’arribada del 
bon temps, i a les escales de veïns. Afirma que els problemes relatius a les escales 
de veïns encara no s’han resolt i demana que s’exigeixi a la Generalitat un 
reglament sobre aquesta qüestió. 

Finalment, demana un pla d’inspecció real i efectiu, que assenyala que és la 
principal demanda del sector i dels veïns. 

 
La Sra. Lecha manifesta que el Grup Municipal de la CUP valora favorablement 

l’informe, tot i que consideren que no aborda el problema de convivència que 
comporta l’existència d’allotjaments turístics, siguin legals o il·legals. D’altra 
banda, expressa el seu desacord respecte a l’afirmació que ha fet la tinenta 
d’alcalde que el turisme és una oportunitat per a la ciutat, ja que pensa que el 
turisme hauria de ser una de les economies de la ciutat, però no pas una 
oportunitat.  

Assenyala que troben a faltar força informació en l’informe, com ara la relació 
d’adreces dels apartaments il·legals que s’han inspeccionat. A més, explica que 
consideren que l’activitat inspectora és insuficient per garantir el benestar dels 
veïns. En aquest sentit, remarca que moltes plataformes veïnals parlen de les 
molèsties que suposen els allotjaments turístics per a la seva vida quotidiana, al 
marge de si són legals o il·legals, i demana que es tinguin en compte totes 
aquestes plataformes, com ara Pisos Turístics No o d’altres.  

Manifesta que consideren que 16 pisos precintats i 17 amb ordre de precinte són 
xifres molt minses respecte al volum global d’allotjaments turístics, i que el Centre 
de Recepció de Trucades és un servei que s’hauria de donar a conèixer de manera 
més extensa entre el veïnat i les associacions de veïns. A més, assenyala que 
proposen que als mateixos districtes es creï un servei de recollida de dades, 
d’assessorament i d’informació a les persones que pateixen aquestes molèsties. 

Explica que pensen que s’ha d’estimar un cens provisional dels apartaments 
il·legals que hi ha a la ciutat, i que s’ha de fer també un informe seriós sobre els 
impactes negatius dels habitatges d’ús turístic, com l’augment de residus, els 
problemes de mobilitat, etc. A més, afirma que el seu grup, a banda d’estar 
d’acord que hi ha d’haver un règim sancionador, aposta pel decreixement.  

Es queixa de la falta de silenci que hi ha mentre fa la intervenció. Afirma que 
s’està establint una dinàmica de falta de respecte a les comissions que opina que 
dóna una imatge vergonyosa a les persones que veuen la sessió per streaming.  

Conclou que creuen que cal una política transformadora que, a part de 
sancionar, englobi molts més àmbits. 
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La Sra. Sanz remarca que el que han presentat és un balanç de les actuacions 
en aquest àmbit, i no pas el pla en què estan treballant i que esperen poder 
presentar al més aviat possible.  

Diu al Sr. Coronas que algunes de les actuacions que han dut a terme ja 
provenen del mandat anterior, però que abans l’activitat inspectora se centrava 
especialment en barris com la Barceloneta, mentre que el nou Govern l’ha estès a 
altres zones. Afirma que són conscients que amb el balanç que s’ha presentat no 
estan donant resposta a l’objectiu de l’activitat inspectora, que remarca que no és 
imposar sancions ni recaptar, sinó resoldre un problema de convivència i garantir 
el dret al descans i a la tranquil·litat dels veïns i veïnes. Pel que fa a això, explica 
que vol posar de manifest la pèrdua d’eines dels ajuntaments en relació amb 
l’activitat inspectora a causa de la normativa que es va aprovar al seu dia per la 
qual se substituïa el règim de llicència pel de comunicació. 

Precisa que no s’ha ampliat el cos inspector, però que estan buscant totes les 
escletxes possibles per poder-ho fer. En relació amb això, diu al Sr. Mulleras que 
tot seria més fàcil i més àgil si el Govern de l’Estat no hagués fet la normativa que 
impedeix que els ajuntaments puguin contractar nou personal.  

Destaca que també estan treballant en l’anàlisi i l’organització del sector a 
través del PEUAT, i que ja estan parlant amb la Generalitat per abordar totes les 
qüestions relacionades amb l’economia col·laborativa. Assenyala que també hi ha 
una proposta de reglament sobre el bed and breakfast i que esperen poder-la 
incorporar.  

Explica que algunes noves mesures que ha impulsat el Govern actual són la 
col·locació de plaques als habitatges d’ús turístic que són legals a la Barceloneta 
per tal que puguin ser identificats més fàcilment, així com les multes a les 
plataformes digitals. Manifesta que creuen que encara tenen camí per recórrer i 
que volen explorar totes les vies de manera immediata. Afirma que, per tant, 
esperen poder anunciar altres actuacions properament.  

 
El Sr. Martí manifesta que els estranya que, en set mesos, el Govern hagi estat 

incapaç de trobar cap escletxa per augmentar una sola plaça d’inspector a 
l’Ajuntament. 

 
El Sr. Alonso insisteix en la necessitat de fer una regulació del sector en comptes 

de criminalitzar-lo. 
 
El Sr. Coronas assenyala que no se’ls ha aclarit la qüestió de si es podran 

substituir les sancions per cessions d’habitatges d’ús turístic. 
 
El Sr. Mòdol també recorda que el Govern va parlar de facilitar la condonació de 

sancions als habitatges d’ús turístic il·legals si els propietaris s’avenien a posar-los 
a lloguer social. Pregunta si s’ha fet cap passa en aquest sentit. 

 
La Sra. Sanz respon que s’ha ofert.  
 
El Sr. Mòdol assenyala que, tanmateix, aquesta mesura encara no ha donat cap 

resultat, i manifesta que estan a l’expectativa de si pot ser una mesura efectiva. 
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
2. Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar 

explicacions detallades sobre la possible creació d’un operador energètic municipal 
i les atribucions concretes previstes. 

 
El Sr. Alonso manifesta que el Grup Municipal de C’s creu en un nou model de 

societat que sigui sostenible, tant des del punt de vista ambiental com econòmic i 
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social, i que això té molt a veure amb les polítiques energètiques. Afirma que cal 
treballar per reduir la dependència de les energies més contaminants que posen en 
perill el medi ambient i la salut de la ciutadania. Opina que també cal reduir les 
dependències econòmiques de la societat envers determinades fonts d’energia i els 
interessos que les envolten, i garantir l’accés de tota la societat a uns serveis 
bàsics. Explica que pensen que aquest canvi de model s’ha de fonamentar en tres 
eixos bàsics: la reducció i la racionalització del consum energètic, el foment de les 
energies alternatives verdes menys contaminants i la lluita contra la pobresa 
energètica, garantint l’accés a l’energia per part de les famílies més desfavorides 
econòmicament. Destaca que aquest és un compromís ferm del seu grup, que l’ha 
defensat sempre que n’ha tingut ocasió.  

Explica que els ha semblat oportú donar l’oportunitat al Govern de Barcelona en 
Comú perquè expliqui les seves propostes en matèria d’energia, tenint en compte 
que ha anunciat diverses vegades el seu compromís amb les noves polítiques que 
ha esmentat abans i sempre l’ha lligat a la necessitat de crear un operador 
energètic. Assenyala que l’alcaldessa ha anunciat la creació d’aquest operador 
energètic als mitjans de comunicació sempre que ha pogut, però que fins ara el 
Govern no ha fet cap proposta concreta ni ha donat cap explicació respecte a 
aquest projecte. Manifesta que, per tant, no saben si es tracta d’una simple 
declaració d’intencions o si veritablement hi ha una proposta de govern en aquest 
sentit. 

 
La Sra. Sanz agraeix al Grup de C’s que els doni l’oportunitat de parlar en la 

Comissió d’aquest projecte, ja que, tot i la seva complexitat, el volen tirar 
endavant al més aviat possible.  

Recorda que en el mandat anterior va haver-hi algunes reflexions entorn 
d’aquesta qüestió, però que no es va arribar a concretar gaire. Afirma que la 
necessitat de definir aquest projecte requereix disposar de totes les eines 
oportunes per analitzar-lo i que, per tant, ara estan desenvolupant la relació 
d’informacions que necessiten per poder dissenyar-ne el full de ruta. Assenyala 
que també posaran a la disposició dels grups municipals aquestes informacions.  

Destaca que han dit des del principi que l’aposta per les energies renovables a la 
ciutat de Barcelona ha de passar de ser una anècdota a formar part del dia a dia 
de la vida i el consum de tota la ciutadania. Explica que creuen que l’operador 
d’energia ha de ser, doncs, l’eina en la qual es pugui basar tota l’estratègia per les 
energies renovables, per l’autosuficiència i pel balanç net, no només de 
l’Ajuntament, sinó també de la ciutadania en general. Assenyala que, a aquest 
efecte, cal analitzar molt bé com l’Ajuntament pot oferir seguretat jurídica als 
productors i a la ciutadania que apostin per tot això, tenint en compte les traves i 
les limitacions que estableix la normativa estatal.  

Manifesta que, des de l’operador, intentaran donar cobertura a l’estratègia 
global d’aposta per les energies renovables, que se centrarà en diversos 
programes específics, però que es dirigirà especialment a poder reduir la factura 
energètica de la ciutat i de les famílies, atès que creuen que les situacions de 
pobresa energètica no només s’han de resoldre pagant factures a les grans 
empreses, sinó també generant autonomia en relació amb la producció i el consum 
energètics.  

Afirma que el Govern és el primer interessat a tenir aquest projecte en marxa al 
més aviat possible, però que l’estan intentant dissenyar amb el màxim rigor. A 
més, explica que també volen integrar en aquesta estratègia altres municipis de 
l’entorn que comparteixen les mateixes necessitats i que, per això, des del principi 
han incorporat aquesta perspectiva metropolitana en el marc de l’Àrea 
Metropolitana. D’altra banda, assenyala que no és cert que no hagin parlat 
d’aquest projecte, atès que van explicar el full de ruta en el Consell d’Administració 
de TERSA, on els grups municipals també hi són representats. 

 
La Sra. Vila manifesta que comparteixen els principis i els objectius que ha 

plantejat la tinenta d’alcalde i que, per això, el Govern municipal anterior va 
establir les bases per crear aquest operador energètic. A més, precisa que durant 
el mandat anterior no només es van fer reflexions entorn d’aquesta necessitat, 
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sinó també estudis seriosos sobre la viabilitat d’un operador públic de caràcter 
municipal i amb visió metropolitana per aconseguir els objectius plantejats. 
Recorda que un d’aquests objectius era gestionar l’energia dels serveis municipals 
i, posteriorment, estendre aquesta gestió als serveis de l’àrea metropolitana i a 
tots aquells municipis de l’àrea metropolitana que s’hi volguessin afegir. Assenyala 
que un altre objectiu era l’estalvi econòmic. Explica que un dels estudis que es van 
fer afirmava que es podria aconseguir un estalvi econòmic d’entre 1,5 i 2,5 milions 
d’euros i que, a més a més, es generaria tot un conjunt d’ingressos. Manifesta que 
altres objectius eren avançar progressivament cap a l’autosuficiència, amb l’horitzó 
que Barcelona fos plenament autosuficient el 2050, i gestionar les energies 
renovables.  

Opina que, malgrat les bones intencions del Govern, caldria concretar més el 
calendari d’aquest projecte. Explica que el Govern anterior, a partir del canvi 
d’estatuts de TERSA, havia calculat que en un any i mig es podria començar a 
posar en funcionament una part del projecte.  

Manifesta que volen aprofitar l’avinentesa per preguntar per algunes mesures 
per generar energia renovable i més sostenible, com el cobriment de la ronda de 
Dalt, que permetia crear 25 hectàrees per instal·lar pèrgoles per a energies 
renovables. Pregunta quines alternatives ha pensat el Govern si no tira endavant 
aquest projecte, atès que ja s’havien plantejat diverses propostes per anar 
avançant cap a l’horitzó d’autosuficiència energètica del 2050. 

 
El Sr. Coronas assenyala que actualment l’Ajuntament produeix gairebé 200.000 

MWh d’energia gràcies a la valorització energètica de residus, i més de 2.000 MWh 
gràcies a les instal·lacions solars i fotovoltaiques dels edificis municipals. Afegeix 
que aquesta energia es ven al mercat energètic a través de subhastes.  

Destaca que el Grup Municipal d’ERC considera cabdal la creació d’un operador 
municipal d’energia, ja que permetria a l’Ajuntament, entre altres coses, optimitzar 
la gestió de l’energia verda generada en instal·lacions municipals, estalviar 
recursos al consistori, promoure l’energia renovable, millorar la qualitat de l’aire a 
partir del foment del vehicle elèctric i, fins i tot, arribar a abastir d’energia a 
famílies en risc de pobresa energètica. Recorda que, de fet, va ser en les 
negociacions del seu grup amb el Govern municipal de CiU per al pressupost del 
2014 quan es va acordar, a proposta del seu grup, la creació d’un operador 
municipal d’energia amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i l’estalvi en la despesa 
energètica de l’Ajuntament, apostar per les energies renovables i recuperar un 
sector estratègic com és l’energètic per administrar-lo amb criteris de 
transparència i de justícia social.  

Assenyala que aquest acord establia que a finals de 2015 aquest operador ja 
podria començar a estar operatiu, i que per constituir l’empresa s’havia de procedir 
a la modificació dels estatuts de TERSA, empresa pública dedicada al tractament 
de residus i de la qual l’Ajuntament té el 60% de la propietat i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona el 40% restant. Recorda que TERSA disposa d’una planta de 
valorització que aprofita el procés de tractament dels residus per produir energia 
elèctrica i autoabastir-se. Afirma que, per tant, la idea era combinar aquesta font 
d’energia amb les altres fonts de producció de l’Ajuntament, com les plaques solars 
instal·lades en diversos edificis i instal·lacions municipals, i acabar ampliant el 
servei del futur operador a tota l’àrea metropolitana.  

Explica que, en un principi, l’operador hauria d’abastir les instal·lacions 
municipals amb l’energia que genera, en comptes d’enviar-la a la xarxa general i 
després connectar-la a les empreses operadores, i que més endavant ja es veuria 
si també es podria convertir en empresa operadora per oferir energies a d’altres, 
ja que amb l’actual legislació del Govern del Partit Popular això sembla difícilment 
viable. Remarca que, no obstant això, hi ha un informe jurídic sobre les fórmules i 
les escletxes que es poden trobar en aquest sentit i que, per tant, caldria recuperar 
tota la feina que ja s’ha fet per seguir treballant de cara a poder disposar d’aquest 
nou operador al més aviat possible. 

 
El Sr. Mòdol assenyala que han d’anar tots molt en compte amb les expectatives 

que generen quan parlen d’un operador energètic municipal i han d’explicar molt 
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bé a la ciutadania què significa això, perquè ningú no es pensi que tindrà 
electricitat de franc. A més, remarca que fa massa temps que es parla d’aquest 
tema i que, per tant, el que cal és establir ja un calendari i posar-ho en marxa. En 
relació amb això, assenyala que la ciutadania no entendrà què vol dir que s’han de 
modificar els estatuts d’una empresa com TERSA, però sí que hi ha la possibilitat 
de fer una cosa que té un valor important i que segurament serà el punt 
d’arrencada de moltes altres polítiques. En aquest sentit, afirma que no es pot 
desvincular aquest projecte de la conscienciació ciutadana respecte a qüestions 
com la reducció d’emissions o la millora del comportament energètic. Opina que, 
per tant, seria convenient que, a més d’explicar els efectes que tindrà la creació 
d’un operador energètic municipal, es comencés a treballar molt més la 
comunicació amb la ciutadania i la seva conscienciació per implicar-la en totes 
aquestes mesures. Assenyala que, en aquest sentit, es podria començar per donar 
exemple a les instal·lacions municipals.  

Remarca que ja ha transcorregut un cert temps des de l’inici del mandat i que 
creuen que el temps de les idees, els informes i els objectius ja ha de deixar pas al 
temps de posar en marxa i avaluar mesures concretes. 

 
El Sr. Mulleras explica que un tema tan important com la creació d’un operador 

energètic municipal fa que es plantegin moltes preguntes que, com a mínim, fins 
avui no han estat respostes. En aquest sentit, afirma que, a més del voluntarisme 
polític d’uns i de l’oportunisme polític d’altres, caldria resoldre unes quantes 
incògnites abans de seguir amb els tràmits per crear aquest operador.  

Opina que un aspecte molt important que encara no s’ha resolt és la viabilitat 
econòmica del projecte. Manifesta que cal saber quant costarà; si serà rendible, no 
només des d’un punt de vista econòmic sinó també des d’un punt de vista social, i 
quina repercussió econòmica pot tenir per als barcelonins i per a una Administració 
pública com l’Ajuntament de Barcelona. Afirma que una altra qüestió que cal aclarir 
és si aquest operador és jurídicament viable i si es disposa d’informes jurídics que 
així ho acreditin. D’altra banda, manifesta que es pregunta si l’instrument adequat 
per dur a terme aquest projecte és TERSA. Assenyala que es tracta d’una empresa 
que fa bé l’activitat a què es dedica, la valoració energètica dels residus, però que 
aquest projecte implica canviar les seves funcions. 

Finalment, remarca que, pel que ha explicat la tinenta d’alcalde, sembla que 
l’únic que s’ha fet fins ara respecte a aquest projecte és canviar els estatus de 
TERSA. 

 
La Sra. Lecha manifesta que per al Grup Municipal de la CUP no es tracta només 

de parlar de l’operador energètic, sinó de tot un pla d’acció dins l’àrea 
metropolitana que es pot estendre a tot el territori. Explica que actualment les 
energies renovables representen només un 4% del total del consum energètic i 
que, per tant, caldria iniciar el camí de decreixement en l’ús d’energies i materials i 
apostar decididament per l’estalvi energètic, per la descarbonització de l’economia 
i per les energies renovables, entre altres mesures. Afirma que, a més, l’actual 
model energètic està controlat per grans corporacions oligopòliques, per la qual 
cosa consideren la producció com una forma de mercantilització i de control 
privatiu.  

Manifesta que el seu grup defensa les energies renovables, però també un canvi 
de model energètic que ha de comportar una nova distribució de competències, 
cosa que implica crear un operador energètic i, alhora, preveure unes polítiques 
actives a la ciutat i a tota l’àrea que l’envolta, per tal que la ciutat estigui en 
condicions d’afrontar una manca d’aprovisionament d’energies fòssils i d’energia 
nuclear. Explica que pensen que cal fomentar l’autogeneració individual i col·lectiva 
d’energia i començar tota una planificació per tal de conscienciar la població. 
D’altra banda, assenyala que cal preguntar-se fins a quin punt TERSA pot ser un 
operador energètic que doni un servei públic en un territori ampli i que pugui ser 
controlat per la ciutadania. 

 
El Sr. Alonso afirma que la intervenció de la tinenta d’alcalde els ha confirmat 

que el Govern té bones intencions, però no té cap projecte concret. Assenyala que 
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s’ha parlat de TERSA com si fos una novetat, quan és una empresa que funciona 
des de fa molts anys i que ja produeix energia i la ven a la xarxa. 

 
La Sra. Sanz valora molt positivament que la majoria de les intervencions hagin 

coincidit que la ciutat de Barcelona ha d’abordar la producció d’energia neta i 
renovable i promoure-la entre tota la ciutadania. Afirma que fer això requereix 
moltes anàlisis, que és el que estan fent actualment, i que en breu presentaran 
una proposta concreta.  

Diu a la Sra. Vila que és veritat que ja hi havia dos estudis concrets sobre 
aquest tema. Explica que un d’ells tractava de la capacitat que tenia l’Ajuntament 
de Barcelona per generar energies renovables i de quins eren els canvis necessaris 
per fer-ho en el marc de TERSA. Assenyala, però, que en cap moment es va 
qüestionar si aquest era el millor instrument per dur a terme el projecte. Explica 
que, en canvi, ara estan analitzant com es relaciona això amb un organisme que ja 
té la ciutat, l’Agència d’Energia de Barcelona, i com es pot seguir potenciant 
aquesta agència, que és la que ha determinat totes aquestes estratègies. D’altra 
banda, afirma que comparteix l’objectiu que es va fixar en el mandat anterior 
d’assolir l’autosuficiència per al 2050, però que també li hauria agradat trobar una 
planificació concreta per arribar a aquest objectiu, que remarca que és una altra 
cosa que estan fent ara. 

Finalment, manifesta que properament podran facilitar als grups informació 
sobre aquest projecte, ja que hi han treballat molt en aquests mesos perquè 
consideren que es tracta d’un projecte estratègic, urgent i necessari per a la ciutat 
i per als veïns i veïnes.  

 
La Sra. Vila manifesta que restaran a l’espera que el Govern els presenti el 

calendari. 
 
El Sr. Coronas opina que s’entendria millor a la Sra. Sanz si quan parlés 

d’aquest projecte digués que s’abastirà totes les instal·lacions municipals i que 
l’estalvi que això generi es podrà invertir en altres coses, o que hi ha la possibilitat 
d’abastir energia en casos de pobresa energètica.  

Diu al Sr. Mulleras que, enfront de la pregunta de quant costarà el projecte, ells 
es pregunten quants diners s’estalviaran, ja que de vegades la despesa és inversió. 

 
El Sr. Mòdol aclareix que l’observació que ha fet abans té a veure amb el fet 

que, quan es parla d’un operador energètic municipal, la gent tendeix a associar 
allò municipal amb allò al qual té accés d’una manera pública o lliure, mentre que 
l’únic que s’ha estudiat de moment és la possibilitat que els equipaments 
municipals generin una certa energia. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
3. Que comparegui el responsable del govern municipal per donar les dades 

desglossades per districte de la resolució d’expedients de llicències d’obres i 
activitat des del mes de juny-desembre 2015, comparant amb el primer semestre 
de 2015, i els 4 anys anteriors, indicant el nombre d’expedients de llicències 
sol·licitats i atorgats, i el període de resolució de mitjana. Sol·licitem disposar 
d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 
La Sra. Sanz afirma que tot seguit donaran la informació per escrit a tots els 

grups municipals.  
 
El Sr. Mulleras explica que el seu grup havia plantejat aquesta compareixença 

per sol·licitar tot un seguit de dades arran de les queixes que s’han rebut des dels 
districtes en relació amb la resolució de llicències d’obres i d’activitat, i amb la 
voluntat que l’Ajuntament sigui un motor en comptes d’un llast per a l’activitat.  
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Es dóna per tractada. 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
4. Donar conformitat al Text Refós del Pla de Millora Urbana per a la reordenació 

volumètrica de la parcel·la núm. 1 del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora 
Urbana Porta Firal i del Pla de Millora Urbana per a la reordenació de les parcel·les 
núm. 1 i 3 del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana Porta Firal, 
d’iniciativa municipal. 

 
La Sra. López manifesta que, amb aquest text refós, donen compliment a dues 

sentències del Tribunal Contenciós Administratiu en relació amb el fet que els dos 
documents de planejament als quals fa referència el títol no acabaven d’establir la 
procedència dels instruments reparcel·latoris per garantir el principi distributiu 
entre les parcel·les. Afirma que, per tant, el document acaba de concretar aquests 
instruments, mentre que la resta de paràmetres es mantenen igual, tant pel que fa 
a l’edificabilitat com al sostre de les parcel·les. Conclou que no es tracta tant de 
sotmetre aquest document a aprovació com d’informar-ne, ja que no modifica els 
documents anteriors, sinó que refon les normatives. 

 
La Sra. Lecha explica que el seu grup hi votarà en contra perquè la planificació 

de la zona firal suposa una obra de gran envergadura i preveu un ús hoteler. 
Manifesta que no poden entendre la prioritat de fer equipaments relacionats amb 
la fira o amb grans esdeveniments en un barri on falten molts equipaments, 
sobretot el metro. 

 
La Sra. López precisa que no es tracta de votar-hi a favor o en contra, ja que el 

que fan és donar compte que s’ha hagut de fer un reforç de dos documents per 
petició judicial, sense modificar cap paràmetre. 

 
La Sra. Lecha replica que, si se’ls dóna la possibilitat de pronunciar-se sobre la 

proposta, volen votar-hi en contra.  
 
La Sra. Sanz aclareix que cada grup pot votar el que vulgui, però que l’únic que 

diuen és que aquest projecte ja estava aprovat definitivament i que, arran d’una 
sentència, cal incorporar uns elements a l’expedient.  

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, ERC i PSC, amb la 

reserva de vot de C’s i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.  
 

Districte de les Corts 
 
5. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic d’ordenació del 
recinte del Reial Club de Tennis de Barcelona 1899, promogut pel Reial Club de 
Tennis Barcelona 1899. 

 
La Sra. López assenyala que aquesta proposta és una modificació puntual del Pla 

especial urbanístic del Reial Club de Tennis per fer el recinte més accessible per a 
les persones amb mobilitat reduïda, sense modificar-ne ni l’edificabilitat ni 
l’ocupació. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s, ERC, PSC i PP i 

amb l’abstenció de la CUP.  
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Districte de Sant Martí 
 
6. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana per a l’ordenació dels sòls 
qualificats 13b de la Unitat d’Actuació 2, sector tradicional dels carrers de Tortellà i 
Pellaires, de la MPGM al Front Marítim de Poblenou, promogut per Metrovacesa, 
S.A. i Enrique Pérez Aleza, amb les modificacions a què fa referència l’informe 
tècnic-jurídic de la Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions presentades 
en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb 
l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots 
dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest 
acord; requerir al promotor per tal que, en el termini màxim d’un any a comptar 
des del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 
644.64 euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents 
al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 
22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació 
d’aquest acord. 

 
La Sra. López assenyala que aquest document és una modificació d’un 

planejament anterior en un dels àmbits que definia la Modificació del Pla general 
del Front Marítim del Poblenou, aprovada als anys noranta. Explica que aquest 
àmbit encara estava pendent de desenvolupament perquè tenia unes 
característiques molt complexes des del punt de vista del nombre d’habitatges i de 
les activitats econòmiques que podia afectar en aquell moment. Manifesta que 
actualment, a l’àmbit del front de Ramon Turró, encara queden alguns edificis 
habitats i la resta de parcel·les són bàsicament solars que han quedat en desús o 
que es fan servir com a magatzems. 

Afirma que aquesta modificació puntual proposa, d’una banda, agilitzar la gestió 
urbanística d’un únic polígon d’actuació separant-lo en dos polígons, i de l’altra, 
dividir en tres peces el sostre d’habitatge protegit, que es concentrava sobretot en 
una illa. Pel que fa a això, manifesta que creuen que és positiu no concentrar 
l’habitatge protegit en una sola peça.  

Assenyala que es mantenen l’edificabilitat i els usos previstos, i que el polígon 1 
passa de la modalitat de cooperació, amb una part d’iniciativa pública, a la de 
compensació. A més, explica que, atès que ara ja hi ha sòl disponible perquè les 
activitats econòmiques han marxat, es pot dur a terme la primera fase per 
reallotjar els veïns afectats. Precisa que aquesta primera fase preveu el 
reallotjament dels veïns de 20 habitatges.  

 
El Sr. Mòdol manifesta que suposen que s’ha parlat amb els afectats, atès que 

en el tràmit anterior hi havia algunes recances per part dels veïns. 
 
La Sra. López assenyala que l’Associació de Veïns del Poblenou va demanar que 

s’estudiés la possibilitat de mantenir el passatge Montserrat, que és un passatge 
tradicional del Poblenou molt estret, amb habitatges d’entre 30 i 40 metres. 
Explica que el Govern va parlar amb el Districte, l’Associació de Veïns i els 
responsables de Patrimoni per intentar integrar aquest passatge a la nova 
ordenació, però que els veïns, quan van anar a veure les propostes de 
manteniment dels habitatges i del passatge, van dir majoritàriament que volien ser 
reallotjats, ateses les condicions dels seus habitatges i la inseguretat que dóna un 
passatge tan estret. Manifesta que, després de totes les reunions que s’han fet en 
els dos darrers mesos, s’ha optat per tirar endavant la proposta de refer tota l’illa, 
tot i que en la normativa del Pla s’han introduït paràmetres sobre el tractament de 
les façanes que són semblants als que es requereixen per al centre històric de 
Poblenou, així com la idea d’un espai de planta baixa més un o dos pisos per tal de 
rememorar el passatge. D’altra banda, destaca que es farà un estudi històric del 
passatge abans que desaparegui, de manera que es pugui disposar d’aquesta 
documentació com a base de futurs treballs o interpretacions del Poblenou. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s, ERC, PSC i PP i 
amb la reserva de vot de la CUP.  

 
7. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers de Sancho de 
Ávila, d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de 
Compensació del PMU, amb les modificacions a què fa referència l’informe 
tecnicojurídic de la Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions presentades 
en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb 
l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots 
dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest 
acord; requerir el promotor per tal que, en el termini màxim d’un any a comptar 
des del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia per 
un import de 32.385,60 euros, corresponent al 12% del valor de les obres 
d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 
107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit 
previ per a la publicació d’aquest acord. 

 
La Sra. López assenyala que l’àmbit del Pla és tota l’illa especificada, exceptuant 

un edifici industrial consolidat d’unes set plantes i construït a finals dels anys 
setanta, ja que té unes condicions molt específiques de transformació. Afirma que, 
basant-se en els paràmetres que fixa la normativa del 22@, hi ha un aprofitament 
per activitat econòmica del 2,7% m2 sostre/m2 sòl, un aprofitament per habitatge 
social del 0,3 m2 st/ m2 sòl i unes cessions de sòl per a equipament, zones verdes 
i habitatge públic.  

Recorda que fa uns mesos van suspendre l’aprovació d’aquest Pla perquè van 
demanar una sèrie de modificacions, sobretot en relació amb la proposta inicial 
d’ubicació del sostre d’habitatge social. Destaca que el total de cessions de sòl se 
situa entorn del 28% i que tant l’equipament com l’habitatge seran de promoció 
municipal.  

 
El Sr. Martí assenyala que la zona verda prevista és tècnicament millorable. 
 
La Sra. López explica que aquest Pla ja s’havia aprovat fa anys i que uns dels 

propietaris el va recórrer al Tribunal Contenciós Administratiu perquè la zona verda 
era una mica més gran del que era preceptiu i el va guanyar. Assenyala que, tot i 
que la zona verda té una mida bastant reduïda, aquesta zona s’amplia a l’espai 
lliure privat, amb servitud de pas i d’ús públic de les parcel·les privades. A més, 
remarca que es preveuen accessos no només per a aquest passatge, sinó també 
des del carrer Almogàvers. Destaca que, al final, la zona verda s’ha acabat 
ampliant entre un 20% i un 30% més del que és pròpiament el sòl de cessió 
municipal. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
8. Aprovar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (Frontó Colom), al local ubicat al carrer Rambla, 18 i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. Concedir a l’Associació Club 
Lleuresport la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència el 23 de desembre 
de 2014 (exp. 00-2012-0057), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal 
(Frontó Colom), al local situat al carrer Rambla, 18 (essent la quota total de l’ICIO 
de 18.274,70 euros i aplicant la bonificació del 65%, la quota resultant exigible del 
35% suma la quantitat de 6.396,15 euros) donat que s’ajusta a allò establert en 
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l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una 
entitat sense ànim de lucre, la instal·lació es fa en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social, com és 
la realitzada per un equipament comunitari esportiu; aplicar el mateix tipus de 
bonificació al cost total de la instal·lació que resulti de la inspecció final i donar 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
9. Aprovar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (Banys Sant Sebastià- CN Atlètic Barceloneta) al local 
ubicat a Plaça del Mar, 1 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2015, concedir a Club Natació Atlètic Barceloneta la bonificació del 65% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la 
concessió de la llicència, el 8 de juny de 2015 (exp. 00-2012-0059), per exercir 
l’activitat de Centre Esportiu Municipal (Banys Sant Sebastià - CN Atlètic 
Barceloneta), al local situat a la plaça del Mar, 1 (essent la quota total de l’ICIO de 
15.313,38 euros i aplicant la bonificació del 65%, la quota resultant exigible del 
35% suma la quantitat de 5.359,68 euros), 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 instal·lació es realitza en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és 
la realitzada per un equipament comunitari esportiu; aplicar el mateix tipus de 
bonificació al cost total de la instal·lació que resulti de la inspecció final; i donar 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
10. Aprovar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

CEM Aiguajoc Borrell: poliesportiu amb piscina, bar-restaurant i oficines no obertes 
al públic amb sistema de climatització, al local ubicat al carrer Comte de Borrell, 
21-33 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, concedir a 
Aiguajoc Borrell, SL la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència el 25 
de maig de 2015 (exp. 00-2013-0121), per exercir l’activitat de CEM Aiguajoc 
Borrell: poliesportiu amb piscina, bar-restaurant i oficines no obertes al públic amb 
sistema de climatització, al local situat al carrer Comte de Borrell, 21-33 (essent la 
quota total de l’ICIO de 14.070,00 euros i aplicant la bonificació del 35%, la quota 
resultant exigible del 65% suma la quantitat de 9.145,50 euros) 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 de caràcter privat, la instal·lació es realitza en terrenys 
qualificats d’equipaments (clau 7a) i acompleix una indiscutible funció d’interès 
social, com és la realitzada per un equipament comunitari poliesportiu; aplicar el 
mateix tipus de bonificació al cost total de la instal·lació que resulti de la inspecció 
final i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 
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11. Aprovar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en la instal·lació d’un ascensor a la finca del carrer Tenerife, 21, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. Concedir al senyor Robert 
Surroca Tallaferro, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015 la 
bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i 
obres generada per la instal·lació d’un ascensor (essent la quota total de 1.664,28 
euros, i aplicant la bonificació del 90%, la quota resultant exigible és de 166,43 
euros); donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança, en tant que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions 
d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integrin en 
obres o construccions d’abast general. El 31 d’agost de 2015 el senyor Robert 
Surroca Tallaferro va liquidar la quantitat de 166,43 euros corresponent al 10% de 
l’impost d’instal·lacions, construccions i obres. Aplicar el mateix tipus de bonificació 
al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra; i donar trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’sutadans, el Sr. 
Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del 
PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
12. Aprovar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor per l’exterior d’un edifici aïllat 
plurifamiliar d’habitatges de planta baixa i quatre plantes pis, ubicat al carrer Lloret 
de Mar, 76, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. Concedir a la 
Comunitat de Propietaris de la finca del carrer Lloret de Mar, 76, de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015 la bonificació del 90% sobre la quota de 
l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la 
llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor exterior d’un edifici aïllat 
plurifamiliar d’habitatges de planta baixa i quatre plantes pis, ubicat al carrer Lloret 
de Mar, 76, el 5 d’octubre de 2015, (essent la quota total de 4.204,25 euros i 
aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 420,43 euros); 
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en 
tant que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i 
habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integrin en obres o 
construccions d’abast general. Aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de 
l’obra que resulti de la inspecció final de la obra; i donar trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
13. Aprovar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor exterior a l’edifici aïllat plurifamiliar 
d’habitatges del carrer Eduard Toda, 46. Concedir a la Comunitat de Propietaris de 
la finca, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, la bonificació del 
90% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per 
la concessió de la llicència d’obres per a la instal·lació de l’ascensor el 5 d’octubre 
de 2015, (essent la quota total de 4.187,50 euros i aplicant la bonificació del 90% 
la quota resultant exigible és de 418,75 euros); donat que s’ajusta a allò establert 
en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’unes obres que 
afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i 
aquestes no s’integrin en obres o construccions d’abast general. Aplicar el mateix 
tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra 
i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot 
favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova. 

 
14. Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles 12.2.b) de la Carta 

Municipal de Barcelona i l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal, la 
modificació de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses, segons el 
text que consta com a document adjunt; sotmetre-la a informació pública per un 
termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’esmentat article 112 del Reglament Orgànic 
Municipal, i difondre-la a través de la web de l’Ajuntament. 

 
El Sr. Mulleras demana que se sotmetin a votació les esmenes que ha presentat 

el Grup Municipal del PP sobre aquesta modificació de l’Ordenança de terrasses, de 
manera que es puguin votar les esmenes, d’una banda, i la modificació que 
presenta el Govern, de l’altra. 

 
El Sr. Caparrós manifesta que hi ha un informe dels Serveis Jurídics de Paisatge 

Urbà en el projecte normatiu que diu que l’escrit que va presentar el Grup 
Municipal del PP durant el termini de presentació d’esmenes no és pròpiament una 
esmena, atès que no se circumscriu a la modificació del projecte que presenta el 
Govern. Afirma que, per tant, no encaixa amb cap de les tipologies d’esmena que 
regula el Reglament orgànic municipal (ROM). Explica que la Secretaria General 
comparteix aquest estudi jurídic i entén que, en la mesura en què es proposa la 
regulació ex novo de coses que no entren en l’àmbit de la modificació, la via 
adequada per fer aquesta proposta seria l’exercici de la iniciativa normativa com a 
proposició normativa, tal com ja ho han comunicat al Grup Municipal del PP i tal 
com aquest grup va fer al mes de desembre de 2015.  

 
El Sr. Mulleras demana que consti en acta que el seu grup ha sol·licitat la 

votació de les esmenes que ha presentat. Assenyala que, segons el ROM, les 
esmenes poden ser de modificació, de substitució o d’addició, i que en aquest cas 
s’han presentat esmenes d’addició a la modificació de la disposició transitòria i de 
l’article 90 de l’ordenança, que és el que es modifica en aquest projecte normatiu 
del Govern municipal. Manifesta que, per tant, demanen que es puguin votar 
aquestes esmenes per separat, d’acord amb l’article 111 del ROM. Afirma que si la 
Secretaria General no admet aquesta possibilitat, volen un informe escrit que 
justifiqui el motiu pel qual es prohibeix una cosa que el ROM permet. 

 
El Sr. Caparrós assenyala que ho faran constar en acta. 
 
El Sr. Mulleras manifesta que, a més de constar en acta, demanen a la 

Secretaria General un informe per escrit. 
 
El Sr. Caparrós respon que la petició del Grup del PP constarà en acta i que la 

Secretaria farà el que sigui oportú. 
 
El Sr. Mòdol afirma que ell també traslladarà aquesta petició, i dóna pas al debat 

sobre la proposta, que recorda que s’ajunta amb el punt 33 de l’ordre del dia, que 
és un seguiment de proposició del Grup Municipal del PP. 

 
La Sra. Sanz explica que plantegen l’ajornament de l’aplicació de les disposicions 

transitòries temporals vinculades al règim que havia d’entrar en vigor el 2016 i el 
2017, per tal de continuar treballant en la proposta d’adaptació del règim sobre les 
distàncies entre els elements de la terrassa i el mobiliari urbà que va entrar en 
vigor el 2015. Manifesta que, paral·lelament, estan treballant per acabar de 
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resoldre l’encaix entre l’activitat econòmica de les terrasses i la garantia d’espai 
públic lliure perquè la ciutadania pugui desenvolupar altres activitats. Afirma que 
en els propers mesos plantejaran una proposta de resolució d’aquesta qüestió. 

 
El Sr. Blasi manifesta que vol constatar la manca de lideratge del Govern 

municipal en relació amb l’aplicació de l’Ordenança de terrasses. D’altra banda, 
opina que, després de reunir-se amb el Gremi de Restauració i davant la pressió 
dels mitjans de comunicació, el Govern finalment ha atès les demandes d’aquest 
gremi mitjançant la proposta que avui presenta, que consisteix a posposar la 
vigència de l’ordenança. Explica que el Govern diu que està treballant en una nova 
proposta, però que no veuen cap a on va ni com aconseguirà quedar bé amb 
tothom. En relació amb això, afirma que l’ordenança que va fer el Grup de CiU 
amb el suport del Grup del PP potser no era l’òptima, però mantenia un equilibri 
entre diferents interessos. 

D’altra banda, opina que la modificació de la Comissió Tècnica de Terrasses que 
avui també es proposa respon a la manera de fer del nou Govern cada vegada que 
no sap com sortir-se d’un problema. En aquest sentit, afirma que com més 
persones intervinguin en aquest espai, més participatiu i més democràtic serà, 
però més complicat serà arribar a un acord.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la proposta perquè, 
malgrat ser els autors de l’ordenança vigent, ja van expressar la seva disposició a 
revisar-la perquè així ho volen els sectors implicats. Demana, però, que el Govern 
deixi de mantenir la situació actual d’inseguretat i d’incertesa i lideri de manera 
efectiva la ciutat i tots els seus problemes.  

 
El Sr. Alonso opina que el Grup Municipal de BC va heretar aquest problema del 

Govern anterior, que va fer una ordenança de difícil implantació, però que la 
inacció del Govern durant els primers mesos de mandat ha agreujat aquest 
problema. Afirma que aquesta inacció ha perjudicat l’economia del sector i ha 
posat en perill molts llocs de treball, però que s’alegren que el Govern comenci a 
rectificar i a pensar en allò que beneficia la ciutat.  

Assenyala que la modificació de l’ordenança que es planteja s’ajusta a una de 
les propostes que va fer el seu grup, que consisteix a ajornar l’entrada en vigor 
d’alguns dels punts que podien causar més problemes, i que, per tant, votaran a 
favor de la proposta. Remarca que, tanmateix, aquest vot favorable no és «un xec 
en blanc», ja que el Govern encara té altres qüestions pendents. Recorda que s’ha 
compromès, d’una banda, a fer una modificació dels articles 10 i 11 de l’ordenança 
per racionalitzar els requisits de les distàncies, i de l’altra, a aprovar les 
ordenacions singulars d’alguns espais que requereixen una anàlisi específica. A 
més, subratlla que les modificacions que es plantegen són temporals i que el que 
esperen és una ordenança definitiva.  

 
El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC votarà a favor de la 

proposta, sobretot perquè no vol que aquesta qüestió es demori més. Opina que el 
Govern anterior va fer una ordenança de terrasses que després, davant la pressió, 
va tenir problemes per aplicar-la, i que el Govern actual va començar amb moltes 
ganes d’arreglar aquest problema, però n’ha ajornat la solució després de reunir-se 
amb el Gremi de Restauradors. Afirma que té, doncs, la impressió que a 
l’Ajuntament li costa tirar endavant les coses davant la pressió de determinats 
sectors. Explica que això els preocupa perquè, mentrestant, hi continua havent un 
mal ús de l’espai públic, cosa que sembla que no inquieta tant com altres qüestions 
i que es poden anar fent moratòries constantment. Opina que cal dialogar amb 
tothom qui faci falta, però que, un cop es decideixi el que es vol fer, s’ha de tirar 
endavant la resolució adoptada i deixar de fer moratòries, perquè la realitat és que 
les terrasses generen un problema important a l’espai públic, molt especialment 
des que es va prohibir fumar a l’interior dels locals.  

D’altra banda, assenyala que el Grup Municipal del PP vol fer esmenes sobre una 
modificació d’una ordenança que havia aprovat abans i que no concorden amb 
aquesta modificació. En aquest sentit, opina que entre tots estan «marejant la 
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perdiu contínuament» i que potser ja és hora de resoldre definitivament aquesta 
qüestió. 

 
El Sr. Mòdol manifesta que votaran a favor de la proposta, i que se sumen a la 

crítica del cinisme d’alguns grups, especialment d’aquells que els han portat a 
aquesta situació, que al seu parer són els grups de CiU i del PP.  

Remarca que des del principi han insistit en el dret a l’espai públic i han mostrat 
la seva disposició a col·laborar amb l’equip de govern en aquesta qüestió. A més, 
afirma que ja fa vuit mesos que van començar a parlar d’aquest tema i que, per 
tant, han d’afanyar-se per resoldre’l i tirar-lo endavant entre tots plegats. 

 
El Sr. Mulleras diu al Sr. Mòdol que «cinisme» és fer-se fotos per dir que es 

defensen les terrasses i després votar en contra de les terrasses als òrgans 
municipals, tal com ha fet el Sr. Collboni. Així mateix, remarca que si s’haguessin 
aplicat totes les al·legacions, les consideracions i les propostes dels grups 
municipals que van criticar l’ordenança quan es va aprovar, aquesta normativa 
seria molt més restrictiva del que és actualment i faria desaparèixer un gran 
nombre de taules de les terrasses de la ciutat. En aquest sentit, opina que el que 
és cínic és ocultar això i dir que es vol defensar el Gremi de Restauració de 
Barcelona, les terrasses de Barcelona i tots aquells barcelonins que gaudeixen de 
les terrasses.  

Recorda que en la sessió de la Comissió del 18 de novembre passat es va 
aprovar una proposició del Grup del PP en la qual es demanava que es facilités als 
grups els informes anuals de la Comissió Tècnica de Terrasses del 2014 i del 2015, 
que al desembre es presentés un nou text normatiu de l’Ordenança de terrasses 
que, com a mínim, modifiqués els articles 10 i 11, i que s’aprovessin definitivament 
les ordenacions singulars, algunes de les quals es van aprovar inicialment els 
mesos de març i d’abril. Remarca que el Govern municipal no ha fet res de tot això 
i que, per aquest motiu, aquesta proposició és objecte de seguiment del seu grup. 

Afirma que, en canvi, el Govern municipal ha modificat de manera unilateral 
l’article 90 de l’ordenança, que regula la Comissió Tècnica de Terrasses, i ha 
ampliat la moratòria relativa a les distàncies de les façanes i les obres dels 
sanitaris fins al 2018. Pel que fa a això, explica que han presentat esmenes 
d’addició per tal que aquesta moratòria s’ampliï als articles 10 i 11, sobre les 
distàncies del mobiliari urbà, que remarca que són les que generen la gran majoria 
de problemes a les terrasses de Barcelona actualment. Assenyala que també han 
demanat que la modificació de la Comissió Tècnica de Terrasses es pugui aprovar a 
través del Consell Plenari municipal. Lamenta, però, que el Govern no hagi volgut 
ni tan sols debatre aquestes esmenes en la Comissió.  

Destaca que l’ampliació de la moratòria que reclamen al Govern municipal és el 
que demana la majoria política del consistori i la majoria social de Barcelona per 
evitar que bona part dels establiments amb terrassa de la ciutat es trobin en una 
situació d’incertesa jurídica i amb el temor de no saber si algun dia els retiraran la 
terrassa. Demana al Govern que abandoni la seva prepotència i rectifiqui pel bé 
tant del sector de les terrasses com dels barcelonins que volen gaudir-ne.  

 
La Sra. Lecha manifesta que el Grup Municipal de la CUP votarà en contra de la 

proposta perquè s’oposen a la moratòria. Explica que la normativa actual no és la 
que haurien fet, però com a mínim intenta compaginar la vida al carrer amb 
l’activitat de l’hostaleria, i que no entenen que els grups ignorin el que representa 
l’ocupació de l’espai públic i hi donin suport. En aquest sentit, assenyala que 
tothom que viu a Barcelona sap el que implica caminar per alguns carrers de la 
ciutat que estan plens de terrasses. En relació amb això, opina que l’argument que 
les terrasses comporten creació de llocs de treball és absurd, ja que el darrer estiu 
l’Ordenança de terrasses no es va aplicar i, en canvi, l’atur va créixer. A més, es 
refereix als vincles de l’Ordenança de terrasses amb l’Ordenança de civisme pel 
que fa a la convivència a l’espai públic enfront de la mercantilització d’aquest 
espai. 
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La Sra. Sanz afirma que el que el Govern intenta fer és aplicar el sentit comú. 
Explica que el que ha de motivar l’Ordenança de terrasses és la garantia d’espai 
lliure a la ciutat i la seva compatibilitat, sempre que sigui possible, amb una 
activitat econòmica que és legítima i que, a més, dóna servei a molts veïns i 
veïnes. Remarca que, per tant, l’objectiu pel qual treballa el Govern no és 
l’ajornament que planteja avui. Assenyala, però, que primer cal resoldre el «nyap» 
amb què que es van trobar en accedir al Govern, ja que el juny de 2015 no s’havia 
fet res respecte a una normativa que havia entrat en vigor l’1 de gener del 2015. 
Explica que, per tant, han de treballar l’aplicació de l’ordenança, i fer-ho, a més a 
més, entenent que la disponibilitat de l’espai públic i la funció de les terrasses varia 
segons les zones de la ciutat. Assenyala que, per exemple, no és el mateix una 
terrassa a Via Júlia que al centre de la ciutat.  

Manifesta que tot això té un elevat grau de complexitat i que, per aquest motiu, 
un dels requisits que han prioritzat des del començament ha estat incorporar la 
veu dels veïns i veïnes, que afirma que estava exclosa d’aquest debat. Destaca que 
s’han reunit diverses vegades amb el Gremi de Restauració, amb la FAVB i amb 
altres associacions vinculades a aquesta qüestió, i que fa poc hi va haver una 
trobada específica amb l’alcaldessa. Assenyala que han dialogat amb el Gremi de 
Restauració com amb qualsevol altre actor, i que hi ha suggeriments i aportacions 
d’aquest col·lectiu que la proposta no recull. 

Afirma que el que proposa el Grup del PP és no tenir cap tipus de marc jurídic, i 
pregunta al Sr. Mulleras quina seguretat jurídica es pot oferir a aquelles persones 
que vulguin obrir una terrassa o que ja s’han adaptat a l’ordenança si no hi ha cap 
normativa de referència. A més, opina que aquest grup municipal hauria d’haver 
pensat tot el que exposa ara al seu moment, quan va fer esmenes i va donar 
suport a l’ordenança.  

Conclou que estan intentant resoldre una qüestió complexa amb el màxim 
consens i amb l’objectiu d’intentar fer compatible aquest ús concret de l’espai 
públic amb l’existència d’espai públic lliure per a la ciutadania, que és el que 
prioritza el Govern. 

 
El Sr. Blasi agraeix les explicacions que ha donat la tinenta d’alcalde, algunes de 

les quals afirma que comparteixen. D’altra banda, lamenta el to amb què parla a 
vegades el portaveu del Grup del PSC i li demana respecte.  

Assenyala que l’Ordenança de terrasses es va aprovar democràticament i es va 
intentar consensuar. Afirma que podria haver estat millor o pitjor, però que 
almenys manté un equilibri en relació amb els diferents elements que s’havien de 
regular a partir de la «plurinormativa» que havien fet el Grup d’ICV-EUiA i altres 
formacions polítiques, que remarca que generava un gran desgavell i una gran 
inseguretat jurídica, i que depenia de la vorera, el barri i el districte de què es 
tractés en cada cas. En aquest sentit, opina que la defensa que fa el Grup de la 
CUP de l’ordenança és prou significativa.  

Opina que si el Govern municipal sabia que s’acabaria sotmetent al que 
demanava el sector de la restauració i aplicaria una moratòria, ho podia haver fet 
des del principi per evitar la situació d’inseguretat jurídica que s’ha creat. 
Assenyala que aquest parèntesi obre un període per tornar a debatre l’ordenança, 
però que ja s’entreveu que l’equilibri i el consens no seran fàcils. Reitera que com 
més persones participin en el debat més discutiran i aprendran tots, però que el 
Govern no resoldrà els problemes perquè li falta lideratge. Remarca que, més enllà 
de la modificació sobre la Comissió Tècnica de Terrasses, el que el Govern proposa 
és una suspensió en relació amb el nombre de sanitaris, les condicions 
d’accessibilitat a l’establiment i les condicions d’ubicació previstes a l’ordenança.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU s’ha mostrat disposat a revisar 
l’ordenança i es vol sentir també autor de la nova ordenança que pugui sorgir 
d’aquest procés, però reitera que cal lideratge i treball. En relació amb això, 
assenyala que tots els grups han coincidit a considerar que la moratòria que avui 
es presenta és la part de feina més important que ha fet el nou Govern municipal 
fins ara en relació amb aquesta normativa. 
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El Sr. Alonso remarca que la proposta que presenta el Govern és un primer pas 
amb el qual guanyen temps i posposen el problema, però que no és la solució 
definitiva. Demana al Govern que comenci a governar i els proposi una ordenança 
millor que pugui satisfer a tothom.  

 
El Sr. Coronas explica que valoren el fet que el Govern anterior fes una 

ordenança de terrasses única a la ciutat, però que no estan d’acord amb aquesta 
normativa, ja que ha suposat la proliferació de terrasses, tendals i escalfadors i 
una ocupació de l’espai públic en els darrers anys que qualifica de salvatge. A més, 
remarca que tot això es va fer a un preu molt econòmic, ja que el preu d’una taula 
en una terrassa és molt inferior al preu d’una taula a l’interior d’un local, tenint en 
compte el que es paga per metre quadrat en cada cas. Remarca que, no obstant 
això, molts establiments cobren un suplement de terrassa, quan hauria de ser més 
car prendre una consumició a l’interior. Així mateix, es queixa que hi ha moltes 
terrasses desateses. 

D’altra banda, opina que el Grup del PP és com un penell que canvia d’actitud en 
funció de la direcció en què apunta el vent. Manifesta que esperen que això no li 
passi al Govern de la ciutat, al qual donen un marge de confiança. 

 
El Sr. Mòdol afirma que, des del respecte, repetirà la paraula cinisme tantes 

vegades com sigui necessari, ja que un dels motius pels quals ell va entrar en 
política va ser per lluitar contra la privatització de l’espai públic que es va produir a 
la ciutat durant els quatre anys de govern del Grup de CiU, que qualifica 
d’«autèntica vergonya».  

Diu al Sr. Mulleras que fer política és escoltar els restauradors, però també 
defensar l’interès de tota la gent de la ciutat. Afirma que, des d’aquest punt de 
vista, per al Grup del PSC preval el dret a l’espai públic. A més, manifesta que ja 
saben que no comptaran amb el Grup del PP per fer res de positiu a la ciutat, i 
opina que molt possiblement aquest grup tindrà un paper insignificant durant 
aquest mandat. 

Explica que al seu cap de grup li agraden les terrasses, però també l’espai 
públic, ja que són dues coses totalment compatibles. A més, afirma que el seu cap 
de grup es fa fotos amb el Gremi de Restauradors, però no porta directament les 
seves propostes a les comissions, tal com fa el Sr. Mulleras. 

 
El Sr. Mulleras opina que el portaveu del Grup Municipal del PSC és sovint molt 

imprudent i li demana que s’informi bé de les coses, ja que precisament el Gremi 
de Restauració va anunciar accions judicials contra l’Ordenança de terrasses a la 
qual el Grup Municipal del PP va donar suport. D’altra banda, manifesta que a ell li 
agrada viure i gaudir de la ciutat i del seu espai públic, incloent-hi també les 
terrasses.  

Remarca que la Sra. Colau ja fa set mesos que és alcaldessa i que durant aquest 
temps ja hauria pogut fer dues modificacions de l’ordenança. Recomana al Govern 
que deixi de mirar enrere i que rectifiqui en aquesta qüestió. Explica que volen 
saber què opina el Govern sobre aquesta ordenança i que, per això, van demanar-
li que presentés la seva proposta de text normatiu. En relació amb això, manifesta 
que entenen que el que volen els grups d’ERC, la CUP i el PSC és reduir el nombre 
de terrasses a l’espai públic, però que no saben si Barcelona en Comú també 
pensa el mateix.  

Assenyala que, si s’hagués aplicat l’ordenança amb els mecanismes que preveia, 
s’haurien fet els informes d’aplicació de l’ordenança al seu moment, s’hauria reunit 
la Comissió Tècnica de Terrasses al seu moment i s’haurien escoltat els problemes 
que generava l’aplicació de l’ordenança al seu moment, ja que aquesta era una de 
les funcions de la Comissió Tècnica de Terrasses. En aquest sentit, destaca que hi 
havia mecanismes per corregir i rectificar l’aplicació de determinats articles. Afirma 
que, tanmateix, no es va aplicar l’ordenança i un problema que s’estava generant 
a la ciutat i que era latent va sorgir de cop l’estiu de l’any passat. 

Manifesta que ell mira cap endavant i vetlla per l’interès general dels barcelonins 
i de les persones que tenen negocis a la ciutat, que assenyala que també són 
barcelonins. Destaca que els negocis generen riquesa i llocs de treball, i que les 
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terrasses són una part d’aquesta activitat econòmica i no només pertanyen a un 
gremi. Pel que fa a això, recorda que, gràcies a les incorporacions del seu grup, les 
terrasses també poden pertànyer a locals que no són restaurants.  

Remarca que el Grup Municipal del PP és l’únic grup polític que ha presentat 
esmenes a la modificació de l’ordenança que planteja el Govern. Afirma que 
votaran a favor d’aquesta modificació, però que volen anar més enllà per 
incorporar-hi la modificació sobre les distàncies del mobiliari urbà. Manifesta que el 
Govern té una altra oportunitat per fer-ho i ha de passar del «sí se puede de la 
demagògia al sí se puede de la realitat». 

 
La Sra. Lecha opina que és bastant infantil que es digui que estan en contra de 

les terrasses en general, atès que en un país mediterrani on es gaudeix del clima i 
de la vida social és lògic que hi hagi terrasses al carrer. Afirma que, no obstant 
això, quan han començat a proliferar les terrasses a la ciutat, determinats grups de 
la dreta han convertit això en una «invasió», seguint el mandat dels lobbys 
empresarials. Manifesta que és evident que no estan en contra de les terrasses ni 
del turisme, però que és il·lícit i injust que, en una ciutat d’1.600.000 persones, la 
ciutadania no pugui caminar pel seu espai públic. Destaca que, per tant, es tracta 
de racionalitzar el fet de compartir determinades coses perquè hi pugui haver una 
vida més digna a la ciutat. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
contrari de la CUP. S’aprova. 

 
c) Proposicions 
 

V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
15. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Respectar els acords 

presos en el marc de les comissions i grups de treball que des de l’any 2007 fan 
avançar la transformació de la plaça de les Glòries en base a processos de presa 
de decisions consensuades entre l’Ajuntament i les entitats veïnals signants del 
Compromís per Glòries. Iniciar la redacció de les modificacions de planejament 
necessàries així com la redacció dels projectes d’infraestructures viàries previstes i 
la seva posterior licitació. Convocar els partits polítics en seu municipal per tal de 
fer el seguiment de les previsions del govern municipal. 

 
El Sr. Mòdol assenyala que aquest punt es tractarà conjuntament amb els punts 

19 i 29 de l’ordre del dia, també relatius a la plaça de les Glòries. 
 
El Sr. Martí destaca que la transformació de la plaça de les Glòries i tots els seus 

voltants és un dels projectes urbanístics més importants i més emblemàtics de la 
ciutat, incloent-hi la construcció d’un conjunt d’infraestructures viàries soterrades 
que es preveu que puguin arribar a absorbir fins a 90.000 vehicles diaris. 

Assenyala que, abans de referir-se als punts concrets de la proposició, vol posar 
en valor la gran feina que va fer el Govern municipal anterior, i en concret l’equip 
de l’antiga Àrea d’Hàbitat Urbà, en assumir no només els compromisos de l’acord 
del 2007, sinó també en tirar endavant un conjunt d’actuacions subsegüents, com 
l’enderroc del nus viari i l’elaboració del concurs internacional de projectes per a la 
plaça de les Glòries, que qualifica d’impecable i de referent per a altres concursos 
d’àmbit internacional. Destaca que tant aquest concurs com les primeres fases 
d’execució de l’ordenació provisional dels espais de la superfície de la plaça han 
estat exemplars.  
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Precisa que demanen al Govern que es respectin els acords adoptats el 2007 en 
el compromís polític i social amb les entitats veïnals i els partits, incloent-hi els 
equipaments de barri, de districte i de ciutat previstos en aquest planejament; que 
es tiri endavant el projecte guanyador del concurs que es va fer al seu moment per 
a un parc urbà molt gran que transformarà aquest espai d’una manera molt 
important; que es redactin les modificacions de planejament necessàries i els 
projectes d’infraestructures viàries pendents, i que es convoqui tots els partits 
polítics de l’Ajuntament per tal de fer el seguiment de les previsions del Govern 
municipal quant a calendari, execució i pressupostos de les actuacions. Pel que fa a 
les infraestructures viàries pendents, recorda que en aquests moments només està 
previst un dels dos túnels viaris que han de passar per sota de quatre túnels 
ferroviaris, el situat en el tram comprès entre els carrers de Castillejos i Badajoz, 
amb un cost de prop de 80 milions d’euros. 

Explica que creuen que el Pla d’inversions municipal (PIM) té un paper 
enormement rellevant en la previsió del conjunt d’infraestructures que van 
associades a la transformació de la gran zona urbana de la plaça de les Glòries, i 
que això també forma part del Compromís per Glòries del 2007 i del desplegament 
posterior que va liderar el Govern anterior de l’alcalde Trias. 

 
El Sr. Mulleras destaca que la plaça de les Glòries és un dels grans centres de la 

Barcelona contemporània i representa una gran oportunitat de desenvolupament 
urbanístic i social per a la Barcelona actual i futura. 

Assenyala que, quan es va signar el Compromís per Glòries el 2007, el Grup 
Municipal del PP ja va advertir que els terminis no s’ajustaven a la realitat. 
Remarca que el temps els ha donat la raó, ja que aquest acord establia que el 
2013 ja s’hauria enllestit tot, quan encara queden moltes coses per fer. Recorda 
que de moment s’han fet el Mercat dels Encants, amb un cost d’uns 58 milions 
d’euros; el Disseny Hub Barcelona (DHUB), amb un cost d’uns 101 milions d’euros 
i que acull també la Biblioteca del Clot, i l’escola dels Encants. A més, assenyala 
que actualment està en tràmit d’informació pública una escola bressol. Remarca 
que, dels 16 equipaments que s’havien projectat a Glòries, encara n’hi ha 13 per 
fer, i que dels 600 habitatges públics previstos, no n’hi ha cap d’acabat, amb 105 
que estan en construcció des de fa un any. Afirma que, per tant, la història de les 
Glòries és una història d’incompliments amb els barris de la zona i amb la ciutat. 

Explica que s’han assabentat a través d’una entrevista al Sr. Pisarello que 
apareix a El Periódico que el nou Govern municipal vol paralitzar el túnel de la 
rambla del Poblenou, cosa que ha generat temor i desconfiança entre els veïns de 
Sant Martí. A més, assenyala que, després de set mesos de la constitució del nou 
Govern municipal, encara no s’ha convocat la Comissió de Seguiment de Glòries, 
on hi són representats els grups polítics i les associacions de veïns. Manifesta que, 
per tant, el seu grup ha presentat una proposició perquè el Govern municipal 
convoqui aquest òrgan i perquè no es paralitzin les obres del túnel de la rambla del 
Poblenou. Afirma que exigeixen que s’executin els dos trams del túnel de les 
Glòries, el que va de Castillejos a Badajoz i el que va de Badajoz a la rambla del 
Poblenou. Explica que també vol aprofitar l’avinentesa per reclamar que s’executin 
de manera immediata els 13 equipaments i els 600 habitatges de protecció oficial 
que queden per fer. 

 
El Sr. Alonso manifesta que el Grup Municipal de C’s dóna suport al Compromís 

per Glòries i el valora com una oportunitat per al desenvolupament de la ciutat i la 
millora del barri. Afirma que, no obstant això, creuen que va ser un acord molt 
atrevit en el qual va faltar una mica de realisme respecte a les disponibilitats 
pressupostàries de l’Ajuntament. Remarca que es van adoptar molts compromisos, 
però que l’Ajuntament no ha estat capaç de dur-los a terme i s’han generat unes 
falses expectatives.  

Explica que estan a favor de les dues proposicions que s’han plantejat en el 
sentit que cal fer una planificació clara de les obres i preveure uns pressupostos 
adequats, atès que s’han promès infraestructures i equipaments que no estan 
pressupostats. Afirma que, des d’aquest punt de vista, cal establir prioritats i 
ordenar l’execució dels diversos projectes en el temps. Opina que, per tant, el 
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debat que han de tenir ara és què es fa abans, tenint en compte que tots volen 
que es faci tot. En aquest sentit, manifesta que la construcció d’habitatge públic és 
la màxima prioritat per al seu grup. D’altra banda, afirma que estan a favor dels 
túnels, però que cal veure quan l’Ajuntament tindrà els recursos econòmics 
necessaris per poder dur a terme aquesta infraestructura. 

 
El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC considera essencial 

avançar en la transformació de la plaça de les Glòries d’acord amb les decisions 
consensuades entre les entitats veïnals i l’Ajuntament de Barcelona en el 
Compromís per Glòries, que es va signar conjuntament amb les associacions de 
veïns del Poblenou, la Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa i Fort Pienc i la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona. Afirma que també creuen que és 
primordial iniciar la redacció de les modificacions de planejament necessàries i dels 
projectes d’infraestructures viàries previstos i fer-ne la licitació com més aviat 
millor. Assenyala que no demanarà que això es faci de manera immediata, tal com 
fa el Sr. Mulleras, perquè és conscient de la gran quantitat de compromisos que té 
l’Ajuntament, però sí que es vagi avançant. D’altra banda, afirma que també cal 
comunicar les provisions d’avanç d’obra als partits de l’oposició, tal com demana el 
Grup de CiU i en consonància amb la primera part de la proposició del Grup 
Municipal del PP de convocar la Comissió de Seguiment de Glòries per tractar, 
entre altres coses, el calendari d’execució dels equipaments i els habitatges 
previstos. 

Manifesta que consideren que ara cal prioritzar l’execució de les obres previstes i 
que, per tant, replantejar l’execució del túnel només retardaria el conjunt de 
l’obra, ja que caldria esperar la redacció d’una nova obra i aturar el seguit de 
licitacions necessàries per continuar amb els projectes que ja estan en marxa, que 
volen que finalitzin com més aviat millor. Explica que, en aquest sentit, pensen que 
el replantejament de l’obra no és estratègic per a Barcelona, i menys si ha de 
consistir a facilitar l’excés de vehicles privats a la ciutat. Pel que fa a això, opina 
que és molt important que tots prenguin consciència que cal fer un debat en 
profunditat sobre la mobilitat a la ciutat, amb vista a anar reduint el transport 
privat i afavorir l’ús del transport públic amb la construcció d’aparcaments al 
voltant del nucli metropolità i prop d’estacions de transport públic i d’accés al 
centre urbà. D’altra banda, assenyala que també creuen que actualment hi ha 
altres opcions estratègiques per cobrir grans vies de la ciutat, com en el cas de la 
ronda de Dalt al seu pas per Nou Barris i Horta i moltes altres actuacions que hi ha 
previstes a la ciutat.  

Conclou que el Compromís per Glòries és un document molt ambiciós, però que 
cal no oblidar que la ciutat té compromisos amb moltes àrees i moltes zones 
diferents de la ciutat. 

 
El Sr. Mòdol explica que el seu grup havia formulat una pregunta sobre quins 

plans té l’equip de govern respecte a l’execució de la segona fase dels túnels a 
l’entorn de la plaça de les Glòries, però que ha quedat recollida per les iniciatives 
dels grups de CiU i del PP sobre aquesta qüestió.  

Assenyala que, des de l’inici del mandat, el Grup Municipal del PSC no ha aturat 
cap projecte i continuarà mantenint aquesta posició, però que, tanmateix, vol fer 
algunes reflexions. Remarca que s’està fent valer un acord del 2007 que el Govern 
de l’alcalde Trias va desvirtuar fa quatre anys i que, de fet, si s’hagués actuat sota 
aquest consens, avui no caldria fer cap modificació de planejament perquè el 
planejament estava totalment aprovat. Afirma que això genera una situació 
d’incertesa i de provisionalitat, i que actualment la plaça de les Glòries és 
probablement el pitjor espai públic que té la ciutat, juntament amb la reforma de 
la Diagonal. Opina que aquesta situació es pot perpetuar durant molt de temps, no 
només per la decisió sobre els túnels viaris, sinó perquè el Govern anterior de CiU, 
tot i tenir un projecte excel·lent amb un concurs internacional, va decidir 
encarregar només un avantprojecte.  

Remarca que, per tant, avui l’únic planejament vigent a Glòries és el del 2007, 
la qual cosa vol dir que cal afanyar-se perquè s’està fent un túnel que està fora de 
planejament i s’està afectant veïns que no s’havia previst afectar. Explica que 
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volen conèixer, doncs, el calendari d’execució d’aquest túnel, no perquè creguin 
que sigui avui una obra prioritària, sinó perquè volen saber quin és el compromís 
que adquireix el Govern amb les seves pròpies paraules. 

Manifesta que el que sí que creuen que és urgent és dignificar l’espai públic de la 
plaça de les Glòries. D’altra banda, afirma que no volen caure en un debat 
demagògic sobre els equipaments, ja que la majoria no depenen de l’Ajuntament, i 
que pensen que les Glòries es mereix una discussió en profunditat.  

 
La Sra. Lecha assenyala que actualment hi ha una diversitat molt més gran 

d’entitats que representen el veïnat que la que hi havia el 2007, quan es va fer el 
Compromís per Glòries. D’altra banda, opina que aquest acord era valuós com a 
document de consens sobre el futur, però que barrejava una mica les grans 
infraestructures amb els equipaments.  

Remarca que hi ha molts equipaments pendents de fer, tal com ha apuntat el 
Sr. Mulleras, i que cal un consens amb el veïnat per determinar quins fan falta en 
aquests moments. Així mateix, assenyala que també cal analitzar si realment és 
necessari el segon túnel viari, atès que el primer ja no es pot qüestionar perquè ja 
s’està fent. Manifesta que, per tant, no poden estar en contra de tornar a convocar 
un òrgan de deliberació amb els veïns, que opina que hauria d’incloure una 
primera part informativa molt exhaustiva sobre quina és la realitat actual i quina 
és la proposta que es fa, que al parer del seu grup hauria de partir del model de 
ciutat i del Pla de mobilitat.  

 
La Sra. Sanz assenyala que durant tot el mandat anterior es van convocar dos 

espais de participació, la Comissió Permanent, de la qual formen part els veïns i 
veïnes i tot l’equip tècnic del Govern municipal, i la Comissió de Seguiment. Afirma 
que és cert que la Comissió de Seguiment encara no s’ha convocat en aquest 
mandat, tot i que tenen previst fer-ho, però que la Comissió Permanent sí que s’ha 
reunit dues vegades. 

Manifesta que està d’acord amb bastants de les reflexions que han fet diferents 
grups en relació amb la importància del Compromís i l’esforç de consens entorn 
d’algunes necessitats que ja va suposar al seu moment en un entorn fracturat per 
unes infraestructures destinades majoritàriament al vehicle privat. Explica que és 
evident que aquest acord representa moltes coses, però que consideren que 
l’objectiu prioritari era sobretot fer un parc i tota una sèrie d’equipaments, mentre 
que el que hi ha actualment és una plaça provisional i cap dels equipaments 
importants, més enllà de l’escola dels Encants o d’alguns equipaments que ja 
s’havien fet abans del Compromís. 

Assenyala que el Govern planteja una reflexió entorn del que ha de ser la 
mobilitat d’aquest àmbit, que remarca que no és l’expressió de la mobilitat dels 
veïns de la zona, ja que es tracta d’una mobilitat d’àmbit metropolità. Afirma que, 
per tant, estan intentant fer un debat a escala metropolitana sobre la mobilitat, 
que destaca que és un debat indefugible que ha d’aportar unes determinades 
mesures. En relació amb això, recorda al Sr. Martí que el Compromís també 
parlava de la connexió dels tramvies, que afirma que és una de les qüestions que 
cal abordar de manera prioritària. 

Explica que el que vol fer el Govern municipal és adequar el Compromís per 
Glòries a les disponibilitats pressupostàries amb la participació dels grups 
municipals i, sobretot, dels veïns i veïnes, que van ser-ne els principals impulsors. 
Assenyala que el Govern és el primer que voldria fer moltes de les infraestructures 
pendents a la ciutat, com el metro de la Marina, la cobertura de la ronda de Dalt o 
l’estació de la Sagrera, però que s’ha de tenir en compte com es finança tot això. 
Afirma que, per tant, es tracta de determinar què és el més urgent i prioritari i 
destinar-hi els recursos. 

Conclou expressant l’abstenció del seu grup a les dues proposicions. 
 
El Sr. Martí manifesta que és cert que la Comissió Permanent s’ha reunit dues 

vegades, però que el Grup Municipal de CiU demana que es convoqui la Comissió 
de Seguiment. D’altra banda, remarca que la connexió dels tramvies es pot fer per 
més d’un lloc, però que el Govern municipal està entestat a fer-la per la Diagonal. 
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Afirma que d’això ja en parlaran en el moment oportú, tot i que creu que el Govern 
ja ho té molt decidit.  

Assenyala que, per aprovar planejaments, cal un consens polític i un acord en el 
Ple que ho faci possible, per la qual cosa el Govern anterior no va poder fer tot el 
que volia, ja que governava en minoria amb 14 regidors. En relació amb això, 
opina que el Govern actual, amb només 11 regidors, té l’obligació, no només 
d’avançar en la participació ciutadana, sinó també de buscar el consens polític per 
poder fer coses. Manifesta que el Grup Municipal de CiU, que és el principal grup 
de l’oposició, no té constància que hi hagi un cert interès del Govern municipal a 
aprofitar el coneixement i la feina que es van fer en el mandat anterior. Afirma 
que, per tant, estan a l’expectativa dels moviments que farà el Govern, a part de 
la convocatòria de la Comissió de Seguiment de Glòries. 

 
El Sr. Mulleras manifesta que es congratulen que s’aprovi la proposició del seu 

grup, cosa que opina que tranquil·litzarà una mica als veïns de Sant Martí afectats 
pel túnel i que buscaven la confirmació que se seguiria executant el túnel fins a la 
rambla del Poblenou. 

Explica que és cert el que diu la tinenta d’alcalde respecte al fet que la plaça de 
les Glòries afecta la mobilitat de milers de persones que no són de la ciutat, però 
que també ho és que la plaça i el seu entorn afecten un gran nombre de veïns que 
fa molts anys que esperen que es resolgui el «nyap» que es va generar al seu dia 
per no pensar precisament en els veïns. 

Assenyala que és cert que hi ha altres llocs de la ciutat que requereixen 
inversions, tal com ha dit el Sr. Coronas, però que la plaça de les Glòries també les 
necessita. A més, recorda que al seu dia es van prioritzar dos equipaments, que 
van costar 160 milions d’euros, i es van deixar de fer els 13 equipaments restants i 
els 600 habitatges públics. 

 
El Sr. Alonso afirma que estan d’acord que s’han de planificar les inversions, 

però que aquesta proposta l’ha de fer el Govern. En aquest sentit, manifesta que 
lamenten que, després de més de sis mesos de mandat, el Govern encara no hagi 
presentat un pla d’inversions, i que esperen que ho faci al més aviat possible per 
tal de poder debatre sobre prioritats. 

 
El Sr. Mòdol demana el posicionament de vot sobre les dues proposicions. 
 
El Sr. Martí expressa el vot a favor de totes dues. 
 
El Sr. Coronas manifesta que voten a favor de la proposició del Grup de CiU i 

s’abstenen pel que fa a la proposició del Grup del PP. 
 
La Sra. Lecha afirma que el seu grup s’abstindrà respecte a la proposició del 

Grup de CiU i votarà en contra de la del Grup del PP. 
 
El Sr. Mòdol expressa l’abstenció del seu grup en tots dos casos. 
 
El Sr. Mulleras manifesta que el seu grup dóna suport a les dues proposicions. 
 
La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable 

de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el 
vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
16. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 

municipal que, en el termini de dos mesos, presenti un pla d’actuació en relació 
amb el cicle de l’aigua on es doni resposta a dos eixos bàsics: 1) Mesures per 
garantir el subministrament d’aigua a la ciutat. 2) Mesures per reduir i racionalitzar 
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el consum d’aigua. L’informe es presentarà en la Comissió per al seu debat amb la 
resta de forces polítiques. 

El Sr. Mòdol anuncia que aquest punt es tractarà conjuntament amb la 
proposició del Grup Municipal de la CUP, corresponent al punt 20 de l’ordre del dia. 

 
El Sr. Alonso destaca que l’aigua és un bé escàs i imprescindible per a la 

supervivència de les persones. Assenyala que els ciutadans de Barcelona són uns 
privilegiats perquè la majoria només han d’obrir una aixeta per tenir tota l’aigua 
que vulguin, a diferència del que passa a molts països del món. Afirma que, no 
obstant això, no es pot pensar que aquest subministrament està garantit de 
manera indefinida. 

Explica que en els darrers dies s’han aprovat diversos plans relacionats amb 
l’aigua i que els han preocupat especialment les conclusions del Pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, elaborat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA). Assenyala que, en aquest Pla, es diu que la conca del Ter-
Llobregat és deficitària en cabal d’aigua i que és possible que en un futur aquest 
dèficit s’incrementi. Opina que, per tant, cal decidir ja mesures per evitar 
problemes futurs. A més, destaca que ara és un bon moment polític per parlar 
d’aquest tema perquè, d’una banda, no es viu una situació de sequera i no es té la 
pressió d’una societat que necessita una resposta immediata, i de l’altra, perquè 
no hi ha processos electorals en un futur proper, que és quan és més difícil 
prendre acords. 

Explica que la proposició del Grup Municipal de C’s diferencia dos aspectes, atès 
que per garantir l’abastiment d’aigua s’han de treballar dues qüestions 
complementàries: incrementar els recursos hídrics de la conca i reduir el consum 
d’aigua. Assenyala que l’increment dels recursos de la conca està fora de l’àmbit 
competencial de l’Ajuntament, però que és un aspecte que no es pot defugir. 

Afirma que està convençut que aquesta qüestió preocupa a tots els grups, però 
que encara no coneixen les propostes del Govern actual en aquest àmbit i que, per 
això, demanen que presenti un pla per poder obrir aquest debat polític. 

 
La Sra. Lecha destaca que l’accés a l’aigua és un dret humà universal, essencial 

i que ha d’estar lliure de tota mercantilització. A més, opina que l’accés a l’aigua, 
com a bé comú, ha de ser gestionat amb criteris de transparència i control 
democràtic i criteris socials i ecològics. 

Assenyala que la ciutat de Barcelona aplega la major part de la població de 
Catalunya i és, per tant, una gran consumidora de recursos que en gran part 
provenen de l’exterior. Afirma que el fet que l’aigua que necessita Barcelona sigui 
un dels factors de reequilibri territorial els porta a treballar per tal que les 
aportacions que reben Barcelona i l’àrea metropolitana en general no siguin un 
factor d’abús envers altres territoris. 

Recorda que el 40% de l’aigua que subministra la xarxa Ter-Llobregat prové del 
Ter; l’altre 40%, del Llobregat; i la resta, de recursos locals. Remarca que, tot i 
que el consum d’aigua a Barcelona s’ha reduït des de la sequera del 2007-2008, 
aquest consum està per sobre de la mitjana de l’àrea metropolitana. Afirma que la 
conseqüència és que el riu Ter està sotmès a una elevada pressió ambiental que 
minva el seu cabal i el deixa en un estat ecològic que és lluny de complir els 
objectius de la directiva marc de la Unió Europea. Assenyala que ja fa temps que 
entitats i associacions en defensa del territori alerten d’aquesta situació. Explica 
que, per exemple, l’any passat l’aleshores alcalde de Girona, l’exconseller de 
Territori i Sostenibilitat i diferents alcaldes d’arreu del territori van denunciar la 
situació delicada del cabal del riu, que en bona part es transvasa lluny de les 
comarques gironines, amb tots els problemes que això comporta. A més, recorda 
que el Compromís del Ter, acordat el 2010, ja va proposar reduir gradualment la 
derivació d’aigües, de manera que el 2015 no se superessin els 115 hectòmetres 
cúbics, però que el novembre del 2015 ja se n’havien transvasat 156.  

Explica que el primer punt de la proposició, que ha estat transaccionat amb el 
Grup Municipal de BC, estableix que Barcelona ha d’assumir els límits de les seves 
conques hidrològiques, així com els recursos dels seus aqüífers. Manifesta que, per 
tant, l’Ajuntament demanarà a la Generalitat, com a Administració responsable de 
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la planificació hidrològica, que compleixi el Compromís del Ter; que aposti per una 
gestió pública i sostenible de l’aigua, i que col·labori amb les administracions locals 
per tal d’incrementar els recursos hídrics alternatius locals que garanteixin un 
subministrament. Assenyala que, d’altra banda, s’insta a fer un pla de millora i 
d’eficiència per millorar l’eficiència del consum de la ciutat; a fer ús de les aigües 
regenerades a l’estació depuradora d’aigua residual del Prat; a estudiar la 
utilització de les aigües pluvials; a analitzar i posar en valor el cost de la utilització 
de l’aigua dessalada de l’ITAM Llobregat, i a realitzar un estudi exhaustiu de l’estat 
hidrogeològic de l’aqüífer al·luvial de Barcelona que permeti explorar la viabilitat de 
l’aigua subterrània de manera sostinguda. 

 
La Sra. Vila manifesta que el Grup de CiU comparteix que és oportú fer un debat 

sobre el model de gestió de l’aigua i l’eficiència i la sostenibilitat dels diferents 
serveis. 

Assenyala que en les iniciatives que s’han presentat sobre aquest tema es 
barregen competències i àmbits i es demanen estudis sobre aspectes que els 
tècnics municipals ja fa temps que coneixen i dels quals ja es disposa d’informació. 
Explica, però, que més enllà d’entrar en el fons i el detall de cadascun dels punts 
de les dues proposicions, agraeixen el fet que plantegin que es faci un debat sobre 
aquest tema i que es faciliti un conjunt d’informació als grups de l’oposició. Afirma 
que per això hi votaran a favor. 

Manifesta que, a més, volen demanar al Govern, i més en concret a la 
comissionada d’Ecologia, que comparteixi amb els grups municipals tots els plans 
previstos en relació amb el cicle de l’aigua, de manera que puguin treballar 
conjuntament amb el Govern i amb l’equip tècnic municipal de cara a decidir quins 
d’aquests plans val la pena revisar o debatre en profunditat. A més, també 
sol·licita que se’ls expliqui en quins àmbits el Govern municipal es coordina amb 
altres administracions pel que fa a tot el cicle de l’aigua per saber quin paper ha 
tingut en aquests plans i en els nous documents que s’aprovaran pròximament en 
relació amb aquest àmbit. 

 
El Sr. Coronas expressa el vot favorable a les dues proposicions. Manifesta que, 

pel que fa a la proposició del Grup de C’s, comparteixen la necessitat de 
racionalitzar i reduir el consum d’aigua a la ciutat de Barcelona. Afirma que en els 
darrers anys s’ha avançat molt en el grau de conscienciació de la ciutadania 
respecte a aquest tema en general, tal com ho posa de manifest la reducció 
notable del consum d’aigua. En relació amb això, destaca que el consum d’aigua a 
l’àrea metropolitana, amb 102,3 litres/habitants/dia, i a la ciutat de Barcelona, 
amb 104,4 litres/habitants/dia, està molt per sota del consum recomanat per la 
Unió Europea, que és de 150 litres/habitant/dia, i de l’Estat espanyol, que el 2012 
era de 137 litres/habitants/dia. 

Explica que valoren positivament que l’Ajuntament els presenti mesures per 
continuar reduint el consum d’aigua a Barcelona en àmbits com la neteja, les fonts 
o els parcs i jardins, tot i que cal tenir present que la Generalitat és l’encarregada 
de desenvolupar el Pla de sequera, que inclou les normes d’explotació, els sistemes 
i les mesures que cal aplicar en relació amb l’ús del domini públic hidràulic per fer 
front a les situacions d’escassetat de recursos hídrics. 

Pel que fa a la proposició del Grup de la CUP, recorda que el Govern de la 
Generalitat va impulsar el Compromís del Ter el 2010 amb l’objectiu de reduir el 
transvasament d’aigües d’aquest riu de 229 hectòmetres cúbics a l’any el 2010 a 
115 hectòmetres cúbics a l’any el 2015, per tal de no malmetre’n el cabal ecològic. 
Assenyala que, tanmateix, no s’ha assolit aquest objectiu, ja que el 2015 es van 
superar els 156,3 hectòmetres cúbics transvasats. Manifesta que el Grup Municipal 
d’ERC defensa que s’impulsin les mesures necessàries per tal de donar compliment 
a aquest acord, ja que comparteixen que cal preservar els cabals ecològics dels 
rius pel cost ambiental que suposa un transvasament excessiu. En aquest sentit, 
remarca que entenen que el cabal que es reclama per a l’Ebre hauria de valer 
també per al riu Ter, i que segurament el procés de privatització d’Aigües Ter-
Llobregat tampoc no ajuda a avançar en aquest sentit. En relació amb això, 
assenyala que el seu grup va signar el Compromís per l’aigua de Catalunya, que 
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demana garantir la gestió pública d’Aigües Ter-Llobregat, i que des de fa anys 
reclamen la necessitat d’un pacte nacional per l’aigua a Catalunya que permeti 
arribar a amplis acords pel que fa a la gestió racional de l’aigua. D’altra banda, 
recorda que en cas de necessitat, com un hipotètic cas de sequera, es disposa de 
dessaladores per poder garantir el subministrament d’aigua sense haver 
d’augmentar el transvasament d’aigües del Ter o fer arribar vaixells cisterna al 
port de Barcelona. 

 
El Sr. Mòdol explica que el Grup Municipal del PSC dóna suport a les dues 

propostes, ja que estan totalment a favor de tot el que signifiqui optimitzar 
recursos i utilitzar més alguns recursos que potser avui no estan prou aprofitats, 
com les aigües freàtiques. Manifesta que l’únic que els preocupa és que tenen la 
impressió que estan reclamant moltes coses al Govern, quan de moment no han 
aconseguit obtenir gaires respostes. 

 
El Sr. Mulleras opina que el sentiment sobre la importància de l’aigua com a bé 

bàsic per a les persones i tots els éssers vius és transversal i que, per tant, tots 
poden coincidir que s’ha de consumir aigua de manera socialment responsable i 
econòmicament sostenible. Assenyala que en el que poden discrepar és en com 
s’ha de garantir el subministrament i com s’han de gestionar els recursos hídrics. 

Explica que troben positiu que es plantegi aquest tema en una època que no hi 
ha sequera i que s’adoptin mesures preventives per ajudar la societat a adaptar-se 
a un consum més responsable de l’aigua. Assenyala que ja s’han fet campanyes 
anteriorment i han donat un resultat positiu, però que segurament és bo que se’n 
continuïn fent i que es posin en marxa mesures per garantir el subministrament 
d’aigua i per reduir-ne i racionalitzar-ne el consum. A més, afirma que les mesures 
no s’han d’orientar només al consumidor de l’aigua, sinó també al manteniment de 
la xarxa, ateses les fuites que hi poden haver a les canalitzacions que distribueixen 
l’aigua. Manifesta que, en aquest sentit, donen suport a la proposició del Grup de 
C’s, que parla de mesures que pot dur a terme l’Ajuntament de Barcelona. 

Assenyala que, en canvi, la majoria de les qüestions que planteja la proposició 
del Grup de la CUP no són d’àmbit municipal i que, per tant, creuen que seria 
millor presentar aquesta iniciativa en un organisme com l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. A més, afirma que discrepen d’alguns punts de la proposta. Manifesta 
que, per tot això, el seu grup s’abstindrà pel que fa a aquest proposició. 

 
La Sra. Herrero afirma que el Grup Municipal de BC coincideix amb l’objectiu de 

fons de les dues proposicions, que és la necessitat de dissenyar polítiques 
públiques de gestió sostenible i eficient dels recursos hídrics a Catalunya. Precisa 
que comparteixen més la moció presentada pel Grup de la CUP per l’argumentació 
que fa que la del Grup de C’s, però que creuen que aquest debat tan necessari s’ha 
de produir al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i les Diputades i, en 
alguns aspectes, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona més que no pas a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Diu al Grup de C’s que aquest tema no és nou i ja fa anys que està plantejat a 
Catalunya. Explica que per això pensen que la transacció que han pogut fer amb el 
Grup de la CUP situa millor el marge d’actuació que té cada Administració i deixa 
molt clar que la Generalitat és l’Administració competent en matèria de planificació 
hidrològica i, per tant, la que pot fer canvis en la concessió de cabals, i també 
l’Administració competent per generar alternatives que garanteixin el Compromís 
pel Ter i, alhora, l’abastiment d’aigua a la regió metropolitana. Remarca que, de 
fet, si s’hagués complert la planificació de l’any 2010, avui s’estaria més prop de 
complir el Compromís del Ter que va impulsar el conseller Milà, però que, tal com 
ha dit el Sr. Coronas, en els darrers anys el Govern de CiU ha prioritzat més la 
privatització d’empreses públiques que no pas aquest acord. 

Explica que han proposat al Grup de C’s ampliar el termini del pla que demanen 
sobre la base que ja hi ha un pla tècnic fet a partir de les competències municipals 
l’Ajuntament que està en fase de revisió i que cal més temps per fer determinats 
estudis. Assenyala que, tanmateix, aquest grup ha rebutjat la transacció perquè 
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considera que en dos mesos es pot fer tota la feina que planteja. Afirma que, per 
tant, s’abstindran pel que fa a aquesta proposició. 

Manifesta que, en canvi, votaran a favor de la proposició del Grup de la CUP, 
que destaca que matisa molt més l’àmbit competencial de cadascú. Explica que, 
per tant, incorporaran els estudis que es proposen en la revisió del pla tècnic que 
ha esmentat. Assenyala que alguns d’aquests estudis ja estan fets i d’altres 
s’hauran d’actualitzar. 

Finalment, comunica que facilitaran tota la informació relativa a la feina que 
s’està fent en aquest àmbit, tal com ha demanat la Sra. Vila, i que estan disposats 
a rebre i debatre qualsevol aportació que vulguin fer els grups municipals. 

 
El Sr. Alonso explica que, després de més de sis mesos des de l’inici del mandat, 

el Govern els ha demanat sis mesos més per explicar-los quina és la seva política 
en aquesta qüestió, i que no han acceptat la transacció perquè han considerat que 
no poden permetre que un govern estigui un any sense dir quin és el seu pla en un 
tema tan sensible. D’altra banda, afirma que el fet que aportin una dada per 
recolzar els arguments de la moció no vol dir que ara hagin descobert el dèficit de 
recursos hídrics.  

Pel que fa a la proposició del Grup de la CUP, manifesta que comparteixen la 
preocupació per garantir la sostenibilitat del territori i treballar per la reducció del 
consum d’aigua. Assenyala que segurament quan entrin en aspectes més concrets 
hi haurà punts de discrepància, però que en l’estadi actual del procés coincideixen 
en els objectius i, per tant, votaran a favor de la seva proposta. 

 
La Sra. Lecha remarca que no es pot dir que s’estigui en temps de no sequera, 

ja que les previsions per a aquest any són força pessimistes. D’altra banda, 
manifesta que tenen clares les competències de cada Administració en aquest 
àmbit i que, per tant, també presentaran aquesta proposició en el Ple de l’Àrea 
Metropolitana en breu, amb alguns petit canvis de redacció per adaptar-la a aquest 
marc. Destaca que la base de la proposició del seu grup és el respecte al territori, 
ja que creuen que l’àrea metropolitana no pot tenir cobertes les seves necessitats 
a costa que la conca del riu Ter tingui un problema greu des de fa temps i des de 
bastant amunt. 

Manifesta que s’abstindran pel que fa a la proposició del Grup de C’s. 
 
La Sra. Vila assenyala que el Grup Municipal de CiU ha intentat fer una 

intervenció constructiva sense emetre judicis de valors, mentre que la 
comissionada d’Ecologia sí que s’ha permès criticar que determinats governs 
prioritzin unes qüestions en detriment d’altres. En aquest sentit, afirma que s’ha 
de ser conscient que quan hi ha una situació econòmica delicada cal prioritzar 
perquè no hi ha recursos per a tot. A més, remarca que els governs tripartits en 
els quals va participar l’actual grup de govern van arruïnar l’ACA, que destaca que 
és la institució més important de Catalunya per gestionar els recursos de l’aigua. 

Finalment, manifesta que esperen que el Govern municipal generi consens en 
aquest àmbit i que els faciliti la informació que han demanat. 

 
La Sra. Vidal expressa l’abstenció de BC, la Sra. Vila expressa el vot favorable 

de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el 
vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal ERC: 
 
17. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 

municipal a: l’elaboració i presentació d’un Pla de Mobilitat Turística que doni 
continuïtat a la diagnosi que el passat govern ja va elaborar, i que determini 
objectius i accions concretes en la gestió dels fluxos turístics, amb la finalitat de 
vetllar per l’optimització de l’experiència turística tenint en compte els operadors 
privats i públics, així com la interconnectivitat de les infraestructures de transport 
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de viatgers i els recursos i serveis turístics, fent avançar Barcelona com a 
destinació urbana de qualitat i sostenible. 

 
El Sr. Coronas assenyala que ja han parlat a bastament de la gran concentració 

de l’activitat turística que pateix la ciutat de Barcelona en molts àmbits municipals. 
Afirma que, tanmateix, actualment el debat estratègic sobre el turisme està molt 
centrat en qüestions com l’allotjament o el civisme i deixa de banda altres 
aspectes cabdals, com la mobilitat dels turistes i viatgers o la gestió dels fluxos 
que es deriven del turisme. Pel que fa a això, remarca que, dels gairebé 30 milions 
de visitants anuals que rep la ciutat, la meitat no hi pernocten, però segur que 
efectuen desplaçaments interurbans en transport públic o privat, ja sigui per 
arribar a la ciutat des del seu punt d’origen o per tornar-se’n a anar, com és el cas 
dels visitants de dia que arriben en creuer o els que baixen de Lloret de Mar al 
matí i tornen a pujar-hi a la tarda. Explica que, per exemple, en funció de la 
finalitat de l’estada, un visitant pot agafar el metro per visitar la Sagrada Família, 
fer el recorregut del bus turístic, pujar a un taxi per anar a una conferència a la 
Fira de Barcelona o llogar una bicicleta per recórrer el passeig Marítim, entre 
moltes altres opcions.  

Assenyala que aquestes evidències van ser elements de debat en la presentació 
dels criteris d’elaboració del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), 
en la qual alguns ciutadans van fer palès que l’allotjament no és l’única qüestió 
que cal planificar en matèria de turisme i que probablement les aglomeracions en 
punts d’interès, com les platges, la Boqueria o la Sagrada Família, no guardaven 
una relació directa amb la concentració d’allotjament. Afirma que, per això, cal 
pensar a posar en marxa més instruments que se sumin al PEUAT per tal d’assolir 
l’objectiu de desconcentrar i diversificar l’oferta turística de la ciutat. 

Manifesta que, en conclusió, si bé és cert que Barcelona ja disposa d’un Pla de 
mobilitat urbana i d’un document de diagnosi sobre mobilitat turística, el seu grup 
considera que calen propostes que fixin accions concretes en matèria de turisme i 
mobilitat. Explica que, en aquest sentit, pensen que el desenvolupament d’un Pla 
de mobilitat turística, que va quedar en fase de diagnosi el 2014, pot ser un primer 
pas per fer política turística també en aquest aspecte. Destaca que l’elaboració 
d’un Pla de mobilitat turística ha de permetre determinar objectius i accions 
concretes en la gestió dels fluxos turístics, avançar en la mateixa línia que s’ha 
començat a fer amb l’ordenació i regulació de l’allotjament turístic, i condicionar les 
decisions que es prenen en l’àmbit de la política turística en funció d’una visió 
global i estratègica del que representen els transports i la mobilitat a la ciutat 
tenint en compte el factor del turisme. 

 
La Sra. Recasens manifesta que és cert que en el mandat anterior es va fer una 

diagnosi sobre mobilitat turística amb una important participació de tots els agents 
implicats en temes de mobilitat. Assenyala que aquesta diagnosi no va evolucionar 
cap a un pla de mobilitat turística real, però que es van prendre moltes decisions 
que anaven en la direcció de millorar la mobilitat turística a la ciutat, com la 
mobilitat amb autocars al Parc Güell i el tancament del recinte; el trasllat dels 
autocars que hi havia al voltant de la Sagrada Família, i la prohibició d’aturar 
autocars a la Via Laietana. Explica que també van iniciar una prova pilot finançada 
amb l’impost turístic de senyalització de transport públic de metro i ferrocarrils per 
senyalitzar la parada de Lesseps, de la línia 3, i que volien fer el mateix amb altres 
parades de la línia 6 i la línia 7 que tenen a prop icones turístiques.  

Recorda que la Sra. Sanz, quan estava a l’oposició, havia reclamat que es fes el 
nou Pla estratègic de turisme 2015-2020, i demana al Govern que assumeixi 
aquest repte. En relació amb això, assenyala que s’estan treballant diferents 
aspectes del turisme de manera separada, com la regulació dels habitatges d’ús 
turístic, la creació del Consell de Turisme i Ciutat o la proposta que ara es fa d’un 
Pla de mobilitat turística, i que valdria la pena tenir-ne una visió global. En aquest 
sentit, destaca que amb el Pacte local per un turisme responsable i sostenible es 
van establir unes bases de les quals van sorgir 35 mesures. Afirma que, tot i així, 
voten a favor de la proposició. 
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El Sr. Alonso manifesta que el Grup Municipal de C’s coincideix plenament amb 
la proposta i amb l’argumentació que ha fet el Sr. Coronas. Afirma que pensen que 
la mobilitat és clau i que el turisme pot distorsionar-la. En aquest sentit, opina que 
és important la gran quantitat de turistes que no pernocten a la ciutat, però que hi 
arriben amb viatges d’un dia i que generen una gran demanda de mobilitat, cosa 
que pot generar problemes tant als veïns com a la mobilitat de la ciutat. 

 
El Sr. Mòdol recorda que el Grup Municipal del PSC va presentar una iniciativa 

respecte a la mobilitat global a la ciutat fa uns mesos. Explica que creuen que 
puntualitzar sobre l’efecte de la mobilitat turística és imprescindible i que, a més, 
permet aprofundir sobre una de les mobilitats que costa més d’estudiar, que és la 
del vianant. Afirma que, per tant, votaran a favor de la proposició, tot i tenir la 
sensació que estan demanant moltes coses al Govern i que no n’obtindran cap 
resposta. En aquest sentit, manifesta que no sap si és que demanen massa coses 
o que el Govern no aconsegueix resoldre-les.  

D’altra banda, opina que no es pot desvincular l’estudi de la mobilitat de tot 
l’efecte del turisme ni del Pla estratègic de turisme, tal com ha dit la Sra. 
Recasens, i expressa el desig de veure una acció de govern que els permeti pensar 
que es té assumida i assimilada tota aquesta complexitat i que hi ha unes línies 
clares de treball. A més, opina que potser els grups de l’oposició podrien fer 
propostes més concretes per intentar que siguin més efectives. Finalment, opina 
que hauria estat recomanable que la proposició fixés un termini concret. 

 
El Sr. Mulleras remarca que el Grup Municipal del PP va presentar al·legacions al 

Pla de mobilitat urbana, aprovat el setembre del 2014, perquè s’hi incorporés un 
pla de mobilitat del turisme, mentre que aleshores el Grup Municipal d’ERC no va 
fer al·legacions en relació amb el turisme. Assenyala que no sap si això és ser 
«penell», tal com abans ha qualificat el Grup del PP el Sr. Coronas, però que li 
agraeix que ara rectifiqui i que se sumi al «club» dels que consideren que la 
mobilitat del turisme té una gran importància en la mobilitat urbana. 

Manifesta que és evident que una de les externalitats negatives del turisme és 
que genera problemes de mobilitat, i recorda que una de les conclusions de les 
jornades sobre turisme i ciutat que es van fer just abans de les eleccions va ser 
que, a l’hora d’establir infraestructures a la ciutat, es tingués en compte la creació 
d’aparcaments per a autocars a les entrades i sortides de la ciutat per tal de 
descongestionar les àrees més turístiques. Conclou que votaran a favor de la 
proposició perquè estan d’acord que es tinguin en compte totes aquestes mesures 
de cara a la mobilitat urbana i que es faci un Pla de mobilitat turística. 

 
La Sra. Lecha explica que creuen que la proposta de realitzar un Pla de mobilitat 

turística és encertada, però que consideren que no s’ha de fer de cara a optimitzar 
l’experiència turística, sinó amb vista a millorar la vida dels veïns i veïnes de 
Barcelona. Afirma que, per tant, discrepen de l’objectiu principal d’aquest Pla, però 
que no hi estan en contra perquè pensen que realment és necessari. Manifesta 
que, tot i això, creuen que qualsevol pla de mobilitat ha d’estar englobat en el Pla 
de mobilitat de la ciutat. 

Opina que és evident que s’han de resoldre problemes que han esdevingut 
crònics pel que fa a aquesta qüestió. Explica que, per exemple, el Govern 
municipal anterior va treure els autocars turístics de la Sagrada Família i els va 
situar a l’avinguda Diagonal amb Consell de Cent, de manera que ara estan al 
costat dels veïns, que han d’aguantar que hi hagi autocars parats a la seva porta 
amb el ralentí posat per tenir l’aire condicionat a l’estiu i la calefacció a l’hivern. A 
més, remarca que no compleixen la normativa d’estar-hi aparcats només uns 
determinats minuts. Afirma que, en aquest sentit, aquesta mesura ha suposat un 
empitjorament de la situació. Explica que pensen, que davant de tota aquesta 
pressió tant dels turistes que pernocten a la ciutat com dels que hi passen només 
un dia, creuen que no només s’ha de fer un pla de mobilitat, sinó que s’han 
adoptar mesures molt severes, com restringir l’entrada d’autocars a la ciutat.  
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Conclou que valoren positivament la proposta, però que s’abstindran perquè 
consideren que s’ha d’englobar en el Pla de mobilitat de la ciutat i que s’han de 
prohibir els autocars a dins de la ciutat. 

 
La Sra. Vidal manifesta que el Govern dóna suport a la proposició perquè 

planteja una qüestió que ja s’està treballant. Assenyala que és cert que no s’ha 
parlat gaire de mobilitat en el debat sobre turisme, però que potser això s’ha degut 
al fet que els grups de l’oposició s’han centrat més en altres qüestions, com la 
moratòria de llicències. 

Explica que estan elaborant un pla de mobilitat turística amb tots els agents 
implicats i en coherència amb els plantejaments del Pla de mobilitat urbana, i que 
actualment estan definint i planificant el procés participatiu a partir de la diagnosi 
que ha esmentat la Sra. Recasens. Afirma que també estan completant aquesta 
diagnosi amb enquestes per conèixer millor els principals punts d’origen i destí dels 
desplaçaments. Finalment, assenyala que preveuen que finalitzaran aquest pla cap 
a finals de 2016. 

 
El Sr. Coronas diu al Sr. Mòdol que l’Ajuntament és molt gran i té un gran 

nombre de tècnics i professionals molt qualificats per fer aquest pla i moltes altres 
coses. A més, remarca que en aquest cas es tracta d’avançar feina de cara a 
treballar el Pla estratègic de turisme i que la proposta és prou concreta. Afirma que 
el que no faran és elaborar el Pla de mobilitat turística tot sols, perquè és 
responsabilitat del Govern impulsar-lo amb la col·laboració de tothom.  

D’altra banda, diu al Sr. Mulleras que no li sembla contradictori no haver 
presentat al·legacions al Pla de mobilitat urbana i demanar ara que es faci un Pla 
de mobilitat turística. A més, li agraeix que li doni la benvinguda al «club», i 
manifesta que espera que el Govern del Sr. Rajoy també s’hi sumi i resolgui el 
problema de la Sagrera i el gran dèficit d’infraestructures de la ciutat. 

 
La Sra. Recasens demana que es duguin a terme tant mesures i plans «grans» 

com «petits». En aquest sentit, afirma que cal no oblidar els plans de districte per 
descentralitzar l’activitat turística i mesures com controlar que els hotels tinguin 
zones per encotxar i desencotxar, que recorda que va ser una de les mesures que 
va impulsar el Govern anterior per fer desaparèixer els autocars a la Via Laietana. 
D’altra banda, opina que es podria intentar avançar el termini de finalització del Pla 
de mobilitat turística. 

 
La Sra. Vidal explica que els objectius de les propostes d’actuació que estan 

treballant són assolir un repartiment modal de les visites més sostenible, més 
segur, més equitatiu i més eficient, d’acord amb el Pla de mobilitat urbana; 
fomentar una mobilitat turística que sigui compatible amb la dinàmica ordinària de 
la mobilitat a la ciutat, i establir mecanismes de monitorització d’aquesta mobilitat. 

Diu a la Sra. Recasens que la diagnosi sobre mobilitat turística estava avançada, 
però que no hi havia un marc d’actuació en l’àmbit turístic, que és el que hauria 
permès treballar més ràpid i el que s’està fent precisament en aquest mandat. 

 
La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de 
la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
18. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Constatar que la 

situació actual del Zoo de Barcelona, en especial pel que fa a les dificultats per al 
desenvolupament del Pla Estratègic i a les mancances evidents de manteniment, 
és insostenible i requereix l’actuació del govern municipal. 2) Reclamar al govern 
municipal que, sense dilació, informi sobre quins són els seus projectes de present 
i futur immediat per al Zoo de Barcelona. 3) Instar el govern municipal a constituir 
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abans d’un mes una Comissió de Seguiment del Zoo, integrada per una persona 
representant de cada grup polític, els responsables del Zoo i representants del 
Comitè d’empresa. 4) Instar el govern municipal que s’estudiï i es tingui en compte 
la proposta realitzada pels treballadors i treballadores del Zoo i hi doni resposta. 

 
El Sr. Mòdol assenyala que aquest punt s’ajunta amb el punt 26 de l’ordre del 

dia, que és un prec del Grup Municipal del PP. 
Explica que es van quedar estorats en la visita que van fer recentment a les 

instal·lacions del Zoo pel mal estat de manteniment i la imatge de deixadesa que 
ofereix. A més, afirma que, quan es visiten aquestes instal·lacions, un no sap si es 
troba en un zoo, en unes obres o a l’Expo de Sevilla, tenint en compte que les 
construccions que es van fer durant el mandat anterior semblen més pròpies d’una 
fira o una exposició d’arquitectes «amics de l’Administració» que d’un equipament 
d’aquest estil. Destaca que, tanmateix, el que consideren més greu és el fet de 
tenir desatesos els professionals que han fet possible que el Zoo hagi estat durant 
molts anys un equipament de referència i, sobretot, no haver tingut en compte les 
seves opinions de cara a les intervencions que s’hi han fet. Assenyala que per això 
els han convidat a assistir a la sessió d’avui de la Comissió, i els dóna la 
benvinguda. 

Manifesta que són conscients del debat obert que hi ha entorn dels models de 
zoo, però també de la dificultat de fer propostes i, sobretot, que tirin endavant, tal 
com ja ha esmentat abans. En aquest sentit, remarca que el Zoo de Barcelona no 
es pot permetre un debat polític i una presa de decisions diferida en el temps, ja 
que requereix actuacions immediates. Assenyala que, mentre l’Ajuntament es 
gasta molts diners a reurbanitzar carrers, hi ha espais del zoològic on no s’ha fet 
cap mena d’intervenció durant molt de temps, i que això és responsabilitat de tots 
els governs, no només del Govern del Sr. Trias. Afirma que, per aquest motiu, 
creuen que el Zoo necessita un pla urgent. 

Explica que, en les converses que han tingut amb els treballadors, aquests han 
posat molt en valor la feina que havien fet en el mandat anterior el Sr. Óscar 
Ramírez i la Sra. Janet Sanz, tot i que han dit que la Sra. Sanz no els feia cas des 
que estava al Govern. 

Manifesta que volen posar en evidència la urgència d’intervenir en aquest 
equipament i abordar temes pendents que són claus per al seu futur, com el 
dofinari. A més, insisteix que la vocació d’aquesta proposta és que es tinguin en 
consideració la veu i l’experiència dels treballadors, sigui quina sigui l’eina que es 
triï per tirar endavant aquest pla urgent. 

 
El Sr. Mulleras assenyala que el Grup Municipal del PP ha presentat un prec 

perquè el Govern municipal presenti el Pla estratègic del Zoo en un termini de dos 
mesos, ja que consideren imprescindible que el Govern es prengui seriosament 
aquest equipament. D’altra banda, saluda els membres del Comitè d’Empresa del 
Zoo que assisteixen a la sessió i el Sr. Óscar Ramírez, de qui diu que, encara que 
ja no és regidor, continua treballant pel Zoo des del Grup del PP. 

Manifesta que ells sempre han pensat que el Zoo ha de ser un lloc de referència 
de Barcelona i en el qual l’educació i la investigació siguin pilars estratègics, tal 
com és propi dels zoos del segle XXI. Afirma que, tanmateix, l’estat actual de les 
instal·lacions és lamentable i que el Govern municipal no ha fet un esforç per 
atendre els seus treballadors, que són els que coneixen millor la realitat actual del 
zoològic. Explica que tenen la sensació que la tinenta d’alcalde parlava més amb 
els treballadors del Zoo quan era a l’oposició que ara que està al Govern, i li 
demana que s’hi reuneixi per escoltar les seves inquietuds i reclamacions, i 
sobretot per millorar l’equipament. 

Assenyala que, per exemple, el seu grup ha denunciat públicament el cas del 
dofinari. Remarca que, segons la normativa, s’hauria de construir un nou dofinari 
abans del 2018, però que no han vist cap inversió que faci referència a aquesta 
instal·lació en el pressupost per al 2016 de BSM, que és l’empresa municipal que 
gestiona el zoològic. En relació amb això, pregunta quins projectes té el Govern 
per a aquesta instal·lació. 
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Manifesta que la sensació que a vegades es té com a barceloní és que s’està 
desmantellant el Zoo de Barcelona a poc a poc, i que per això vol preguntar a la 
tinenta d’alcalde si el Govern creu en el futur del Zoo de Barcelona. Explica que el 
seu grup sí que hi creu i que, a més, pensa que l’Ajuntament ha d’ajudar a fer que 
el Zoo continuï sent un equipament de referència a Barcelona i un zoològic del 
segle XXI. Afirma que, per això, han presentat el prec i donen suport a la proposició 
del Grup del PSC. 

 
La Sra. Recasens opina que el comentari que ha fet el Sr. Mòdol en relació amb 

el gremi d’arquitectes és desafortunat. D’altra banda, diu al Sr. Mulleras que creu 
que no es fa cap bé al zoològic explicant que hi ha la sensació que s’està 
desmantellant. A més, assenyala que aquest debat ressorgeix periòdicament en 
cada mandat i no acaben d’entendre quin n’és el motiu. 

Recorda que en la mesura de govern del Ple de juliol del 2012 es va establir ja 
un Pla estratègic amb l’horitzó 2020, en el qual es van iniciar una sèrie de 
compromisos amb uns principis sobre els quals tots es van posar d’acord, com 
tenir una dualitat expositiva; mantenir el Zoo a la Ciutadella; fer compatible 
l’actual superfície del Zoo amb la connexió del passeig de Sant Joan amb la 
Barceloneta i de Ciutat Vella amb Sant Martí a través de la Ciutadella; i fer-hi una 
inversió pública progressiva. En aquest sentit, destaca que s’hi han invertit molts 
diners i que pot assegurar, com a extinent d’alcalde d’Economia, que no era fàcil 
defensar aquestes inversions en un equipament per al benestar dels animals. A 
més, afirma que es van establir uns criteris irrenunciables: projectar la 
biodiversitat; potenciar la recerca i l’educació, i fer del Zoo un espai de 
coneixement. Assenyala que la Sra. Sanz coneix molt bé tot el que es va fer 
perquè assistia a totes les reunions, i manifesta que els agradaria que no es 
comenci un altre cop de zero i es continuï amb les inversions. 

Explica que ells també han visitat el zoològic fa poc i els ha sorprès veure que el 
dofinari està tancat des del mes de novembre perquè s’hi estan fent obres, sense 
que se n’hagi informat ningú, ja que encara no s’ha convocat la comissió que va 
crear el Govern anterior per informar de les actuacions que es feien al Zoo. 
Assenyala que s’està fent una mena de passera en el dofinari perquè a partir d’ara 
els visitants només travessin els dofins, i que es vol actuar sobre una lona que no 
compleix les condicions de seguretat necessàries. Opina que tot això serà un pedaç 
en relació amb l’objectiu últim que ja s’havia plantejat. En aquest sentit, recorda 
que el Govern anterior va destinar més de 300.000 euros a fer un projecte de 
dofinari nou, que suposava una inversió de 10 milions d’euros i que acabava amb 
l’espectacle tradicional dels dofins per passar a mostrar el maneig dels animals. 
Pregunta, doncs, què pensa fer el Govern respecte al dofinari i per què no s’ha 
previst cap inversió per tirar-lo endavant. Explica que ho van preguntar fa poc al 
Sr. Pisarello i els va dir que no hi havia pressa, quan remarca que es tracta d’unes 
obres que no són ni ràpides ni fàcils, tenint en compte que, entre altres coses, hi 
ha runes a sota de la instal·lació. 

 
El Sr. Alonso manifesta que el Grup Municipal de C’s dóna suport a la proposició, 

i remarca que aquest debat s’ha repetit diverses vegades des de l’inici del mandat, 
tal com es comprovar en les actes de les darreres comissions i altres espais. 
Afirma que, per tant, el que sorprèn és que el Govern encara no hagi començat a 
treballar en aquesta qüestió. 

Opina que el Zoo té unes instal·lacions obsoletes que no s’ajusten a les normes i 
un model de gestió antiquat que no es correspon amb els requeriments de la 
societat actual. D’altra banda, manifesta que, tot i que la Sra. Recasens ha dit que 
el debat sobre la ubicació d’aquest equipament està tancat, els agradaria confirmar 
que el Govern fa seu el compromís de mantenir el Zoo a la Ciutadella. 

Explica que li agradaria que la propera vegada que parlin del Zoo no sigui per 
fer-ne valoracions negatives, sinó per parlar de propostes i millores concretes, així 
com del model de futur. Insta, per tant, el Govern a presentar propostes concretes 
per poder començar a treballar solucions. 
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El Sr. Coronas manifesta que s’afegeix a la salutació i a la benvinguda dels 
treballadors del Zoo de Barcelona que els acompanyen. Explica que el Grup 
Municipal d’ERC també ha anat al Zoo i que, tot i ser molt ben atesos, han tingut 
una sensació poc agradable com a visitants. Afirma que aquesta sensació té a 
veure amb la situació d’obres, amb l’existència d’un cert caos en la disposició dels 
elements, amb el fet que al costat dels elefants s’ha construït un pavelló que 
sembla un pavelló esportiu, i a la falta de coherència arquitectònica, paisatgística o 
tècnica d’acord amb el que hauria de ser un zoo a qualsevol ciutat. 

Assenyala que ha parlat de «caos» per diversos motius. Es refereix, en primer 
lloc, a l’obsolescència d’unes instal·lacions que no s’han renovat suficientment per 
millorar les condicions de vida dels animals. Pel que fa a això, remarca que el més 
preocupant és que en els darrers anys no s’ha fet cap obra o nova instal·lació que 
no hagi presentat greus deficiències, com en el cas del dofinari, l’espai dels 
elefants o el complex de terra dels dragons, que en alguns casos han arribat a 
posar en risc la salut dels animals. 

Afirma que un segon motiu que l’ha portat a parlar de caos és el model de gestió 
del Zoo. Remarca que un exemple d’això és el fet que la defensa d’aquesta 
proposició la fa la Sra. Recasens en comptes del Sr. Jordi Martí. Explica que el fet 
que BSM hagi de vetllar pel model del Zoo vol dir que no s’està prioritzant el que 
és més important, que és que l’equipament funcioni bé i que els animals hi tinguin 
una vida digna. Remarca que BSM insisteix a aplicar-hi el mateix model que aplica 
en altres equipaments de la ciutat, quan no es tracta d’un pavelló ni d’un pàrquing, 
sinó d’un espai on habiten animals i que, per la seva especificitat, no es pot 
gestionar amb les mateixes fórmules. 

Assenyala que, en tercer lloc, l’externalització de les tasques de manteniment 
deixa de banda l’experiència i l’expertesa que té l’equip del mateix Zoo. Opina que, 
si bé es pot entendre una externalització d’aquests serveis en altres equipaments 
de la ciutat, aquesta no és l’opció més encertada en un espai de la complexitat del 
Zoo i amb fauna salvatge, i més encara quan els treballadors afirmen que s’han 
realitzat obres i tasques de manteniment durant la nit, fet que ha impedit el 
correcte descans dels animals. 

Conclou que creuen que cal instar el Govern municipal a definir el futur d’aquest 
equipament de ciutat i que, en aquest procés, cal escoltar els treballadors del Zoo, 
així com les entitats animalistes que fa temps que treballen el projecte ZooXXI. 

 
La Sra. Lecha recorda que el Grup Municipal de la CUP ja va presentar una 

pregunta fa pocs mesos que feia referència a la situació de deteriorament en el 
manteniment externalitzat i en les múltiples fases d’obres del Zoo, que 
comportaven un agreujament del patiment animal. A més, assenyala que en la 
darrera sessió plenària del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció 
dels Animals es van fer paleses totes les mancances d’aquest equipament i es va 
constatar que, més que un centre de conservació animal, és un parc d’atraccions 
on els sorolls, les aglomeracions i altres elements són nocius per al benestar 
animal. Recorda que aquesta situació també es va exposar en la darrera sessió del 
Plenari i que la direcció del Zoo primer ho va ignorar i després ho va negar 
rotundament. 

Manifesta que, per al seu grup, el Zoo actual és l’exemple del que no hauria de 
ser aquest equipament, ja que no hi ha una proposta concreta que estigui 
treballada amb associacions de defensa dels animals, la comunitat científica, els 
treballadors i els grups municipals, que pugui ser consensuada i que impliqui un 
projecte de futur amb una nova concepció i una nova sensibilitat per la 
biodiversitat que s’allunyin del model actual. En aquest sentit, opina que un zoo no 
necessita criar en captivitat animals vius si no és pel bé d’un model materialista, 
antropocèntric, insensible i mancat d’empatia pel que fa als animals, que 
converteix els animals en objectes de col·lecció i el zoo en un parc temàtic.  

Assenyala que hi ha centres de recuperació de la fauna que no necessiten 
visitants que molestin els animals ni instal·lacions que els retinguin. Explica que, 
des del Grup de la CUP, pensen que cal seny i valentia per plantejar un tancament 
progressiu i ordenat del Zoo tal com és ara, reubicant al millor possible els animals 
existents i no criant-ne més, mantenint els treballadors existents, acostumant els 
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barcelonins a gaudir del patrimoni botànic de la Ciutadella i creant un centre de 
sensibilització de la natura sense maltractament ni retenció dels animals. Remarca 
que fa anys que les entitats i les associacions demanen aquesta reflexió, i la 
realitat mostra que no hi ha voluntat per fer-la. En aquest sentit, manifesta que 
constaten que els arguments sobre els quals se sustenta el model actual són tan 
anacrònics, curts de mires i poc evolucionats com la realitat present. 

 
La Sra. Sanz agraeix al Sr. Mòdol que hagi presentat aquesta proposició, ja que 

creu que és molt necessari tenir aquest debat i fer-lo en aquesta Comissió. En 
relació amb això, recorda que en el mandat anterior es parlava d’aquestes 
qüestions a la Comissió d’Economia, i afirma que el fet que ara se’n parli en la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat és un reflex també de la visió que tenen 
del Zoo i de com el volen integrar en el model de ciutat de qualitat de vida de les 
persones i de tots els éssers que viuen a la ciutat.  

Agraeix la presència de treballadors i treballadores del Zoo en la sessió d’avui. 
Diu al Sr. Mulleras que és cert que es trobava més amb ells quan estava a 
l’oposició perquè tenia més temps per fer-ho, de la mateixa manera que el Grup 
del PP també assistia més als espais de participació municipals quan tenia nou 
regidors, atès que va ser precisament en el Consell Municipal de Convivència, 
Defensa i Protecció dels Animals on el Govern va parlar de quina manera volia 
abordar aquesta qüestió. 

Manifesta que és evident que creuen en aquest equipament, però que pensen 
que hi pot haver un Zoo molt millor per al benestar animal i, també, per a la 
ciutat, ja que el fet de prioritzar el benestar animal acabarà revertint també en 
benefici de la ciutat. En aquest sentit, afirma que cal anar corregint l’anomalia que 
aquest equipament sigui gestionat per BSM, tot i que això no es farà de manera 
immediata. Destaca que l’espai on actualment es planteja el debat sobre el model 
del Zoo no és BSM, sinó el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció 
dels Animals, cosa que afirma que és un gran pas endavant. 

Explica que en la primera trobada d’aquest Consell, que es va constituir el mes 
de desembre, es va plantejar crear una comissió on participin totes les entitats del 
sector i el Comitè d’Empresa del Zoo per reflexionar i debatre el futur del Zoo. 
Afirma que volen que aquest sigui l’espai d’on surti el pla per a aquest equipament 
i que, mentrestant, aturaran el Pla estratègic, que remarca que no va obtenir el 
consens ni de les entitats, ni dels grups municipals ni del Comitè d’Empresa. 
Destaca que, per tant, el que ara volen fer és construir aquest consens amb un Pla 
estratègic que doni cobertura a un millor Zoo. 

 
El Sr. Mòdol afirma que s’inquieta en sentir parlar de consensos perquè 

impliquen massa temps. Opina que és més fàcil convocar la comissió que s’ha 
esmentat de la manera més urgent possible i que tingui com a principal punt de 
l’ordre del dia una proposta dels treballadors del Zoo sobre la seva idea del Pla 
estratègic. Remarca que no sap si aquesta és la millor opció, però que està clar 
que aquestes persones tenen una experiència que els avala i que, per tant, la seva 
proposta pot ser un bon punt de partida. 

Assenyala que és cert que s’han invertit diners al Zoo, però que el problema és 
haver-ho fet de la manera que s’ha fet, que al seu parer ha suposat una «agressió 
absoluta». Opina que segur que s’ha fet amb la millor de les intencions i per 
garantir el benestar animal, però que s’ha oblidat que el Zoo és una peça 
fonamental de la ciutat. En aquest sentit, afirma que, tal com ha apuntat el Sr. 
Mulleras, a vegades sembla que s’estiguin invertint diners per acabar amb un 
equipament, la qual cosa assegura que no forma part de la lògica del seu grup ni 
segurament de cap dels grups municipals. 

Explica que, quan abans ha reconegut la tasca del Sr. Ramírez, s’ha oblidat 
d’esmentar el Sr. Bolaños, al qual deuen que no s’hagi fet la passarel·la que havia 
de travessar el Zoo, que qualifica de «monstruosa».  

Reitera que el millor que es pot fer és convocar la comissió a què s’ha referit la 
Sra. Sanz i que els treballadors del Zoo siguin els primers a intervenir. Pregunta a 
la tinenta d’alcalde si es compromet a fer-ho. 
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La Sra. Sanz respon que les entitats també tenen una proposta. 
 
El Sr. Mòdol manifesta que té entès que les entitats han tingut un paper molt 

important, però no han desllorigat la situació. D’altra banda, insisteix a demanar 
que no s’eternitzin debats ni es confrontin models, ja que les instal·lacions del Zoo 
s’estan degradant cada dia que passa i, per tant, cal actuar al més ràpid possible. 

 
El Sr. Mulleras expressa el seu agraïment al Sr. Bolaños, de qui diu que continua 

treballant des del Grup Popular per millorar la ciutat. 
Destaca que el parc zoològic és una de les joies de Barcelona i que volen que ho 

continuï sent, com a lloc educatiu i de recerca, així com d’oci familiar. Afirma que, 
tanmateix, avui s’han posat de manifest dos problemes importants. Assenyala que 
un és la situació actual de deixadesa, que requereix canvis i inversions a molt curt 
termini, mentre que BSM no preveu cap inversió per al 2016. En aquest sentit, 
explica que els preocupa no veure accions a curt termini per resoldre aquesta 
situació de deixadesa després de set mesos de mandat del nou Govern. Manifesta 
que l’altre problema és el plantejament de futur del Zoo, i que per això volen saber 
si el Govern accepta el prec del seu grup, que demana que es presenti l’estat 
actual del Pla estratègic en el termini de dos mesos. 

 
La Sra. Recasens puntualitza que és circumstancial el fet que ella, i no pas el Sr. 

Jordi Martí, faci aquesta intervenció. Opina que, de fet, l’únic que demostra és que 
el Zoo és un projecte de ciutat transversal i que inclou la vessant animalista de 
defensa de la protecció dels animals, la vessant expositiva i la vessant de recerca. 

Demana a la Sra. Sanz que no torni a començar de zero. Explica que ja saben el 
que significa l’anunci que ha fet la tinenta d’alcalde de crear una comissió i que els 
fa molta por perquè no hi ha temps per repensar més el que necessita el zoològic. 
Afirma que s’han començat a fer unes inversions molt importants i que cal 
continuar-les. 

Finalment, pregunta de nou què pensa fer el Govern respecte al dofinari, i quina 
obra es du a terme actualment a les grades dels dofins. 

 
El Sr. Alonso manifesta que el debat ha posat de manifest que hi ha moltes 

ganes de treballar sobre aquesta qüestió. Destaca que hi ha propostes dels partits 
polítics, dels treballadors i de les entitats, i opina que Govern ha d’aprofitar 
aquesta energia i canalitzar-la bé per treballar i buscar el consens. A més, demana 
que el procés no s’eternitzi, tal com ha expressat el Sr. Mòdol.  

 
El Sr. Coronas opina que cal tenir en compte que Barcelona té l’oportunitat de 

liderar els projectes de zoos de la xarxa de zoos del món amb un canvi de 
paradigma, tal com les entitats animalistes esperen. Afirma que és evident que la 
mentalitat ha canviat i s’ha de deixar de parlar de col·lecció d’animals per parlar 
d’educació, de recuperació d’espècies, d’investigació i de noves tecnologies. En 
aquest sentit, remarca que a vegades canviar el rumb de les coses a temps no és 
un problema, sinó una decisió intel·ligent. 

 
La Sra. Sanz assenyala que volen que la inversió del dofinari, que recorda que 

representa 10 milions d’euros, també formi part del debat sobre el futur del Zoo. 
 
Manifesta que no volen que s’eternitzi cap debat, sinó consensuar al màxim el 

full de ruta per a aquest equipament, ja que pretenen fer un canvi de llarg 
recorregut que perduri en el temps i acabar, d’aquesta manera, amb el debat 
constant sobre el Zoo. En aquest sentit, explica que cal definir uns principis 
prioritaris que motivin qualsevol actuació en el marc del Zoo i comptar amb tots 
els actors per fer-ho. Pel que fa a això, afirma que el decàleg que es va fer durant 
el mandat anterior amb el consens de tothom és més full de ruta que el Pla 
estratègic, i que ara cal concretar-ne l’aplicació a l’equipament. 

 
El Sr. Mòdol demana als grups que expressin el seu vot. 
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La Sra. Recasens manifesta que, tot i no compartir algunes coses que s’han dit, 
votaran a favor de la proposició per afavorir el consens que tant reclamen. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot a favor de la proposició. 
 
El Sr. Mulleras afirma que el seu grup dóna suport a la proposta.  
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Recasens expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
contrari de la CUP. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
19. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 

municipal a: a) Convocar la Comissió de Glòries per tractar el calendari d’execució 
dels equipaments i habitatges de protecció previstos. b) Manifestar el suport a 
l’execució del túnel fins a la rambla del Poblenou. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 15. 
 
La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable 

de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa 
l’abstenció d’ERC, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal CUP: 
 
20. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Primer.- Barcelona ha 

d’assumir els límits de les seves conques hidrològiques així com els recursos 
hídrics dels seus aqüífers. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona com a responsable 
de l’abastament d’aigua al municipi s’ha de posicionar per tal de fer complir el 
compromís del Ter de transvasar com a màxim 115 hm3 l’any 2015 i respectar 
l’articulat 12.2 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic de l’Estat 
espanyol. Aquest article estableix primer les necessitats de la conca donant-hi 
després el possible cabal transvasat cap a BCN. Segon.- Utilitzar la seva 
responsabilitat a l’AMB per tal que la SEM disminueixi la utilització d’aigua captada 
del Ter. Tercer.- Per tal d’assegurar el subministrament a la població, instem a fer 
un Pla per tal de millorar l’eficiència i reduir el consum d’aigua de la ciutat basat en 
la utilització de recursos propis que inclogui: a) Millorar l’eficiència del consum 
d’aigua a la ciutat; b) Fer ús de les aigües regenerades a l’estació depuradora 
d’aigua residual del Prat; c) Estudiar la utilització de les aigües pluvials; d) 
Analitzar i posar en valor el cost de la utilització d’aigua dessalada a l’ITAM del 
Llobregat en funció de l’impacte generat (energia i recursos) en cas de necessitat; 
e) Realitzar un estudi exhaustiu de l’estat hidrogeològic de l’aqüífer al·luvial de 
Barcelona que ens permeti explorar la viabilitat d’aigua subterrània de manera 
sostinguda mantenint uns nivells freàtics òptims i que no suposi un risc de 
salinització de l’aqüífer. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 16. 
 
La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas 
expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el 
Sr. Mulleras expressa l’abstenció del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de 
la CUP. S’aprova amb el redactat següent: 
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La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Primer.- Barcelona ha 
d’assumir els límits de les seves conques hidrològiques així com els recursos dels 
seus aqüífers. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona, directament o a través de la 
seva participació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona gestora de l’abastament, 
demanarà a la Generalitat de Catalunya com a administració responsable de la 
planificació hidrològica, que compleixi el compromís pel Ter, que aposti per una 
gestió pública i sostenible de l’aigua i que col·labori amb les administracions locals 
de la regió metropolitana amb l’objectiu d’incrementar els recursos hídrics 
alternatius locals que garanteixin un subministrament eficient d’aigua a la 
ciutadania. Segon.- Per tal d’assegurar el subministrament a la població, instem fer 
un Pla per tal de millorar l’eficiència i reduir el consum d’aigua de la ciutat basat en 
la utilització de recursos propis que inclogui: a) Millorar l’eficiència del consum 
d’aigua a la ciutat; b) Fer ús de les aigües regenerades a l’estació depuradora 
d’aigua residual del Prat; c) Estudiar la utilització de les aigües pluvials; d) 
Analitzar i posar en valor el cost de la utilització d’aigua dessalada a l’ITAM del 
Llobregat en funció de l’impacte generat (energia i recursos) en cas de necessitat; 
e) Realitzar un estudi exhaustiu de l’estat hidrogeològic de l’aqüífer al·luvial de 
Barcelona que ens permeti explorar la viabilitat d’aigua subterrània de manera 
sostinguda mantenint uns nivells freàtics òptims i que no suposi un risc de 
salinització de l’aqüífer. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
21. Que l’equip de govern posi a disposició del Grup Municipal de CiU les 

auditories que es fan periòdicament sobre l’estat de manteniment de l’espai públic 
de la ciutat. 

 
La Sra. Vila afirma que Barcelona està bruta, i que això no només ho denuncia el 

seu grup sinó que també ho diuen els veïns i veïnes i ho posa de manifest el darrer 
baròmetre de la ciutat. 

Explica que els consta que cada quinze dies els serveis de neteja tenen 
informació sobre l’estat de neteja dels carrers i que hi ha unes auditories 
periòdiques en les quals diferents serveis que intervenen a l’espai públic, com els 
equips de prevenció, la Guàrdia Urbana o el mateix servei de neteja, fan una 
auditoria sobre l’estat de manteniment de l’espai públic de la ciutat. Demana que 
el Govern els faciliti aquestes auditories per poder-los ajudar a detectar els punts 
febles d’aquest servei, ja que sembla que el Govern no ho fa. 

 
La Sra. Sanz afirma que ja s’esperaven que el Grup de CiU fes una campanya 

sobre l’estat de neteja de Barcelona, i pregunta si la següent serà per dir que la 
ciutat està mal il·luminada. 

Explica que accepten el prec, que suposen que es refereix a l’auditoria de 
qualitat de l’espai públic, que s’encarrega des de la Gerència Municipal i que es 
basa en cinc blocs. Afirma que lliuraran aquesta auditoria a tots els grups 
municipals. 

 
La Sra. Vila remarca que no es tracta de cap campanya, sinó que volen tenir 

aquesta informació perquè creuen que el servei de neteja no funciona i volen 
poder-ho corroborar des del punt de vista tècnic. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
22. Que el govern de la ciutat exposi a la Generalitat de Catalunya la necessitat 

de revisar els termes dels contractes de concessió de la línia 9 de metro. En el cas 
que es consideri que els termes dels contractes estan desequilibrats en perjudici de 
l’interès públic, es renegociïn els contractes de concessió. Que els estalvis 
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aconseguits amb aquesta renegociació es reinverteixin en la construcció de les 
estacions pendents de la línia 9 del metro. 

El Sr. Alonso assenyala que són conscients que la línia 9 del metro és 
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, però que, tot i així, és una qüestió 
que afecta la ciutat. 

Explica que fa uns dies va aparèixer una notícia a la premsa especialitzada en 
economia que deia que una empresa d’infraestructures havia obtingut unes 
plusvàlues de 70 milions d’euros per la venda d’estacions de metro de la línia 9 
que encara no funcionen. Manifesta que pensen que això és una «barbaritat», 
tenint en compte que els veïns no tenen el servei de metro previst i que la 
Generalitat de Catalunya està totalment endeutada i s’ha gastat un munt de diners 
en aquestes obres. En relació amb això, assenyala que primer es va dir que 
aquesta línia costaria 3.000 milions d’euros; després, 16.000 milions, i ara ningú 
no vol precisar la xifra. 

Opina que és immoral que, mentre tothom ha reconegut que la línia 9 de metro 
ha posat en perill les finances de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona s’està 
plantejant destinar més diners dels contribuents a acabar algunes estacions 
d’aquesta línia, hi hagi empreses privades que estan obtenint uns guanys 
espectaculars amb la compravenda de les estacions. Afirma que, tot i que això 
pugui ser legal, queda clar que s’han fet unes gestions respecte a la línia 9 que no 
han anat en favor de l’interès públic. Explica que volien posar això de manifest i 
que, al final, ho han fet en forma de prec, en el sentit de demanar al Govern de la 
ciutat que exposi aquesta situació a la Generalitat i la necessitat de renegociar els 
contractes de concessió de les estacions de la línia 9. 

 
La Sra. Sanz manifesta que accepten el prec perquè és una qüestió que ja han 

traslladat en general. Afirma que el que preocupa a la ciutat és que la línia 9 
esdevingui una realitat al més aviat possible i que, per tant, l’Ajuntament exigeix a 
la Generalitat que finalitzi la línia per atendre les necessitats dels veïns i veïnes de 
la ciutat. 

Precisa que l’Ajuntament de Barcelona no s’ha plantejat cobrir la despesa 
d’algunes de les estacions previstes, sinó que sempre han dit que la competència 
en aquesta matèria és estrictament de la Generalitat de Catalunya i que 
l’Ajuntament tindrà la màxima exigència respecte a això. Afirma que cal que el 
metro arribi a la Marina i que això és el que estan negociant i intentant aconseguir. 

 
El Sr. Alonso agraeix l’acceptació del prec i les precisions que ha fet la Sra. 

Sanz. 
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 
23. Que el govern municipal refermi el seu suport al sector del taxi, basant-se 

en la preservació del model de transport de qualitat que representa, tot prenent 
les mesures pertinents per tal de combatre l’intrusisme d’activitats no regulades 
que fan perillar la viabilitat de l’esmentat model. 

 
El Sr. Coronas explica que en els darrers dies han pogut veure com l’empresa de 

taxis més gran de San Francisco, la Yellow Cab Co-op, es veia obligada a 
reestructurar-se per la pèrdua constant d’usuaris, deguda en bona part a l’aparició 
de noves plataformes més assequibles. Recorda que l’aparició d’aquestes 
plataformes a Catalunya, com Uber o Lyft, va generar una gran controvèrsia al seu 
moment, i que el seu secret és la reducció de costos gràcies a l’oferta de serveis 
no regulats de transport urbà a preus més baixos amb l’ajuda de les noves 
tecnologies. 

Manifesta que, malgrat el tancament temporal del servei de plataformes com 
Uber, veuen amb preocupació la progressiva extensió de serveis de transport no 
regulats en moltes ciutats del món, cosa que representa també una amenaça per 
al servei del taxi de Barcelona. Explica que, en el passat, l’Ajuntament de 
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Barcelona ja ha demostrat el seu compromís de potenciar el servei de taxis i 
fomentar-ne l’ús a la capital catalana, però que consideren que, davant la creixent 
preocupació dels professionals del taxi, cal que el Govern municipal es comprometi 
a refermar el seu suport al sector. 

 
La Sra. Vidal manifesta que el Govern accepta el prec. Assenyala que 

l’alcaldessa de la ciutat va mantenir una reunió amb el sector del taxi fa poc més 
d’un mes en la qual es va parlar del suport al taxi i de l’intrusisme, tot i que abans 
d’aquesta reunió ja s’havien plantejat aquestes qüestions. En aquest sentit, explica 
que hi ha una plataforma contra l’intrusisme i que hi ha una línia de treball 
constant en aquesta direcció tant des de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) com 
des de Mobilitat i des de la Guàrdia Urbana, amb moltes actuacions que han acabat 
en sanció. Finalment, destaca que estan treballant amb el mateix sector el tipus de 
pronunciament explícit de suport al sector del taxi per part de l’Ajuntament.  

 
El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec. 
 
Es dóna per tractat. 
 
24. Que el govern municipal es comprometi a contemplar i prioritzar tres 

«rondes» o «corones» de carril bici en el Pla de desenvolupament del carril bici 
proposat en la mesura de govern sobre l’estratègia de la bicicleta de Barcelona, 
amb l’objectiu de connectar la ciutat en tres nivells diferents i optimitzant les 
connexions tant dels eixos existents com dels planificats. 

 
El Sr. Coronas recorda que fa unes setmanes el Govern de la ciutat va presentar 

una ambiciosa mesura de govern anomenada l’«Estratègia de la bicicleta», que 
proposava, entre altres coses, fer créixer en 200 quilòmetres el carril bici de la 
ciutat. Manifesta que aleshores ja van dir que consideren molt positiva l’ampliació 
de la xarxa de carril bici a tota la ciutat, però que també van fer notar que la 
proposta era poc realista si es volia desplegar en pocs anys i que, en tot cas, havia 
de respondre a uns criteris de priorització dels carrils més estratègics. Afirma que 
aquesta selecció hauria de permetre començar a implementar la xarxa de carril bici 
tot optimitzant els recursos i els esforços, deixant de traçar línies sense crear 
xarxa i passant a connectar aquells recorreguts que, per la morfologia de la ciutat, 
han de tendir a facilitar les coses als usuaris de la bicicleta. Recorda que, a aquest 
efecte, van proposar in voce que es desenvolupessin les anomenades corones o 
rondes que els havien fet arribar Amics de la Bici, que havien de permetre 
connectar els diferents carrils bici de manera transversal i optimitzar així les 
connexions dels eixos existents i dels planificats. 

Manifesta que el seu grup considera que aquestes noves corones o rondes 
haurien de distribuir-se aproximadament pel que representen tres nivells d’anelles 
que envolten la ciutat i que detallen molt bé Amics de la Bici en un mapa que 
suposa que ja deu tenir el Govern. Explica que una enllaçaria les rondes Litoral i de 
Dalt; una altra uniria la ronda del Mig amb Sant Martí i el litoral, i la tercera 
encerclaria la Gran Via, la Meridiana i la Travessera de Gràcia. Destaca que, 
d’aquesta manera, es donaria sentit a desplaçaments no estrictament vinculats a 
trajectòries verticals i horitzontals amb bicicleta. 

 
La Sra. Vidal manifesta que accepten el prec perquè, de fet, la configuració de la 

xarxa en què estan treballant ja implica la configuració de corones a què s’ha 
referit el Grup d’ERC. A més, remarca que no estan dibuixant unes línies sense 
xarxa, sinó una xarxa sòlida dels carrils bici que calen a la ciutat per fer uns 
desplaçaments mínims. Precisa que això no vol dir que aquest serà l’únic espai per 
on puguin transitar les bicicletes a la ciutat, sinó que serà la xarxa bàsica de la 
bicicleta, que ja inclou la configuració de corones. 

Destaca que tota la xarxa de carrils bici és prioritària. En aquest sentit, afirma 
que quan van presentar la mesura no van fer cap «brindis al sol», ja que van 
especificar la dotació pressupostària necessària per implementar-la. A més, 
remarca que aquesta mesura té un calendari i uns recursos tècnics perfectament 
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definits. Explica que el que cal per dur-la a terme és que els pressupostos que 
s’aprovin a l’Ajuntament incloguin la partida pressupostària prevista en la proposta 
del Govern. 

 
El Sr. Coronas manifesta que agraeix l’acceptació del prec, tot i que considera 

que és una acceptació incompleta perquè en la previsió de fases de la mesura que 
va presentar el Govern no es prioritzaven les corones. Explica que defensa la 
proposta d’Amics de la Bici perquè creu que té més sentit teixir primer una xarxa 
principal i, a partir d’aquí, continuar desenvolupant la resta de carrils bici de la 
ciutat que no pas anar generant línies inconnexes que s’acabin concretant en fases 
posteriors. Destaca que això connectaria la ciutat de punta a punta i permetria una 
sèrie de rutes que facilitarien i farien molt més comprensible la xarxa a la ciutat. 

 
La Sra. Vidal afirma que no pretenen fer línies inconnexes, sinó completar de 

manera coherent la xarxa actual. Explica que hi ha més de 100 quilòmetres de 
carril bici a la ciutat i que estan fent una planificació per arribar als 300 
quilòmetres que constituirien la xarxa bàsica de la bicicleta. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
25. Instar el govern municipal a tramitar l’aprovació inicial del planejament 

urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella per consolidar el teixit 
industrial en aquella zona de la ciutat, en el període de 3 mesos. 

 
El Sr. Mulleras recorda que fa gairebé tres anys el Grup Municipal del PP va 

presentar una proposició que anava en el mateix sentit que aquest prec. Assenyala 
que, malgrat que aquella proposició es va aprovar, la realització d’un nou projecte 
urbanístic per a l’àmbit de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella continua 
sent una assignatura pendent per a la ciutat. Afirma que les millores per dignificar 
aquesta zona i donar-li altres usos són molt necessàries, i que un canvi dels usos 
industrials actuals a usos residencials no s’executaria en molts anys i destruiria 
teixit industrial a la ciutat, tot generant una despesa innecessària per degradar una 
zona industrial. Manifesta que, per tant, demanen que es consensuï un nou 
projecte urbanístic en aquest àmbit amb els veïns i amb els industrials de la zona 
per transformar-lo en un barri productiu, amb la possibilitat de donar cabuda a 
altres usos i atraure-hi activitat econòmica i teixit productiu. 

Recorda que l’última modificació del Pla general metropolità en aquest àmbit, 
que es basava en la requalificació per construir 6.000 habitatges, es va aprovar el 
2008. Explica que creuen que aquest planejament ja ha quedat obsolet i que per 
això demanen que es desestimi definitivament i s’aposti per un ús productiu que 
consolidi els usos industrials, que dignifiqui el barri i que hi creï noves oportunitats. 

Finalment, assenyala que amplien el termini de compliment del prec de tres a 
sis mesos perquè el Govern els ha dit que amb aquest canvi l’acceptaria. 

 
La Sra. Sanz destaca que la preservació del teixit industrial a la ciutat és una 

prioritat per al Govern. Explica que els agradaria tenir més peces com el Torrent de 
l’Estadella i el Bon Pastor, i que, en aquest sentit, es va perdre una oportunitat a 
La Maquinista. Afirma que és important tenir una perspectiva metropolitana sobre 
aquesta qüestió, i assenyala que en el mandat anterior s’hi van fer alguns estudis, 
però que es van centrar molt en aspectes de mobilitat. Així mateix, recorda que hi 
havia una comissió on es van fer molts debats i treballs que cal recuperar i 
traslladar a actuacions concretes. 

D’altra banda, agraeix al Sr. Mulleras que els hagi donat un termini més ampli 
per complir el prec. 

 
El Sr. Mulleras agraeix l’acceptació del prec, i demana que tots es prenguin molt 

seriosament aquest tema, atès que ja fa molts anys que s’espera una solució per a 
aquest barri. 
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Es dóna per tractat amb el redactat següent: 
 
Instar el govern municipal a tramitar l’aprovació inicial del planejament 

urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella per consolidar el teixit 
industrial en aquella zona de la ciutat, en el període de 6 mesos. 

 
26. Instar el govern municipal a presentar la situació del Pla Estratègic del Zoo 

de Barcelona en el termini de 2 mesos, amb la calendarització de les actuacions 
previstes durant aquest mandat i com afectaran les diferents espècies d’animals. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 18. 
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal CiU: 
 
27. Quines són les previsions de calendarització i pressupostàries envers les 

actuacions previstes al planejament de la Colònia Castells. 
 
La Sra. Vila explica que el Govern anterior es va trobar una situació de gran 

malestar veïnal a la Colònia Castells i va procurar reimpulsar el projecte i, 
sobretot, atendre de manera molt individualitzada tots els veïns i veïnes. 
Assenyala que ara sembla que el projecte es torna a aturar i que hi ha un nou 
procés de participació, fet que genera inquietud entre els veïns i veïnes. 

La Sra. Sanz afirma que el nou Govern municipal ha tingut la voluntat d’escoltar 
els veïns i veïnes des d’un bon principi. Explica que és obvi que en altres moments 
també es va crear algun espai participatiu, però que això no excloïa que es pogués 
recuperar el diàleg amb els veïns i veïnes, ja que n’hi ha molts que reivindicaven 
tenir una interlocució directa amb el Govern i que no estaven d’acord en com 
s’havien desenvolupat les actuacions durant el darrer mandat. Afirma que per això 
des del Districte de les Corts s’ha iniciat un procés d’anàlisi i de valoració de la 
situació. Explica que, un cop finalitzada aquesta anàlisi que estan fent amb els 
afectats i que ja està bastant avançada, hauran de decidir si cal o no cal adequar 
el calendari, les fases de gestió urbanística i el pressupost. 

Destaca que la inversió en la Colònia Castells és una prioritat per al Govern 
municipal, que la incorporarà en totes les actuacions que desenvolupi. Remarca 
que una de les primeres coses que han de fer, però, és pagar un deute de 7 
milions d’euros que es va contreure amb l’Incasòl, cosa que augmenta bastant la 
partida que cal utilitzar per finalitzar totes les fases de reallotjament previstes. 
Manifesta que estan disposats a assumir això, però que demanen que, per 
responsabilitat, els grups municipals els ajudin a disposar de la inversió prevista 
necessària per tirar endavant aquest projecte. 

 
La Sra. Vila afirma que el seu grup és responsable, sobretot quan es tracta de 

projectes urbanístics que afecten directament la vida de veïns i veïnes. Explica que 
quan van entrar al Govern també es van trobar amb molts projectes que 
segurament no haurien impulsat, però que ho van fer per responsabilitat i perquè 
consideraven que el fet d’arribar al Govern no volia dir aturar-ho i estudiar-ho tot 
de nou, que és el que opina que està fent el Grup de Barcelona en Comú amb 
projectes importants per al futur de la ciutat i que afecten el dia a dia dels veïns. 

Demana al Govern que no deixi passar més temps sense que els veïns coneguin 
quin serà el seu futur. Afirma que el Govern ha de prendre decisions, ja que per 
això un governa, i no pas convertir-se en un dinamitzador permanent de la 
ciutadania. En aquest sentit, explica que li ha arribat que a les Corts es fan unes 
sessions que semblen trobades de teràpia col·lectiva, a les quals també assisteix la 
regidora del Districte. Manifesta que consideren que al Govern no li correspon 
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impulsar aquest tipus de sessions, sinó prendre una decisió i finalitzar un 
planejament que fa molts anys que està pendent al districte de les Corts. 

 
La Sra. Sanz afirma que el Govern anterior i el grup que el dirigia no entenien 

res de participació, mentre que el nou Govern ha volgut escoltar i no substituir la 
veu dels veïns i veïnes des d’un bon principi. En aquest sentit, reitera que els 
mateixos veïns reivindiquen que es faci un projecte més adequat a les seves 
necessitats.  

Explica que estan informant els veïns i veïnes del deute de 7 milions d’euros a 
l’Incasòl i que això comportarà una priorització de les actuacions. A més, remarca 
que no estan intentant aturar els projectes, sinó adequar-los a la realitat i a les 
necessitats de la ciutat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
28. El govern municipal ha sol·licitat alguna subvenció a càrrec del Fons Europeu 

de Desenvolupament Regional (FEDER) en relació amb projectes de 
desenvolupament urbà sostenible i integrat? 

 
El Sr. Alonso explica que al novembre el Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques va emetre una ordre que aprovava les bases per al cofinançament de 
polítiques de desenvolupament urbà sostenible i que volen saber si el Govern de la 
ciutat ha explorat la possibilitat d’acollir-se a aquestes subvencions per a algunes 
actuacions, com ara el Pla Besòs o intervencions als barris més desfavorits de la 
ciutat. 

 
La Sra. Sanz afirma que precisament el 13 de gener van presentar l’Estratègia 

de desenvolupament urbà, sostenible i integrat (EDUSI), que destaca que és una 
estratègia que coincideix plenament amb la priorització de l’eix Besòs per part del 
Govern municipal. A més, recorda que hi ha antecedents d’ús de l’EDUSI des de la 
perspectiva d’estratègies presents i renovades, com el Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat, l’Estratègia compartida per una ciutat més inclusiva i el Compromís 
de Barcelona pel Clima. 

 
El Sr. Alonso opina que la iniciativa del seu grup ha ajudat a fer que el Govern 

sol·licités aquestes subvencions. 
 
La Sra. Sanz remarca que no podrien haver presentat la sol·licitud el 13 de 

gener si no haguessin estat treballant-hi molts mesos abans, atesos els 
requeriments per acollir-se a aquestes subvencions. En aquest sentit, agraeix la 
feina de les persones que s’han dedicat a aquesta tasca. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
29. Té previst el govern municipal complir amb el calendari de la segona fase 

dels túnels de Glòries? 
 
Tractat conjuntament amb el punt 15. 
 
Es dóna per tractada. 
 
30. En quina data preveu el govern municipal iniciar realment l’obra de connexió 

del tramvia per la Diagonal? 
 
El Sr. Mòdol presenta la pregunta. 
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La Sra. Vidal explica que, tal com han dit moltes vegades, estan treballant en els 
estudis previs per a la connexió del tramvia per la Diagonal i que seran aquests 
estudis els que determinaran el calendari. 

 
El Sr. Mòdol remarca que el seu grup ha preguntat per aquesta obra 

reiteradament perquè creuen que és un dels compromisos més importants de la 
política urbanística del Govern i perquè la ciutadania vol saber si el Govern pensa 
fer aquesta connexió del tramvia, però que sempre se’ls respon amb evasives.  

Explica que els que tenen una idea del que es tarda a fer un projecte executiu 
d’un tramvia saben que el més probable és que en aquest mandat no es 
construeixi ni un sol metre lineal de tramvia, i que els agradaria que el Govern 
assumís això, ja que no volen que es jugui amb l’esperança de molta gent que 
pensa que aquest projecte és clau en el desenvolupament de la mobilitat 
sostenible a la ciutat. 

 
La Sra. Vidal manifesta que estan treballant perquè la connexió del tramvia per 

la Diagonal es faci en aquest mandat. Afirma que el Govern municipal ha donat 
mostres suficients del seu compromís amb aquest projecte, però que es tracta 
d’una obra complexa. Explica que entén que és una qüestió rellevant del mandat 
que genera molt d’interès, però que volen esperar la finalització dels estudis previs 
per ser més concrets perquè volen ser rigorosos. Assenyala que disposaran 
d’aquests estudis en breu i que aleshores ja podran oferir respostes. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 
31. Pensa el govern introduir una partida dins de la proposta de pressupostos 

per al 2016 que impliqui una rebaixa significativa del preu dels diversos títols de 
transport públic a nivell de Barcelona? 

 
La Sra. Lecha explica que a la ciutat de Barcelona les tarifes del transport han 

quedat bàsicament congelades i que la plataforma Stop Pujades ha valorat aquesta 
decisió com a insuficient i, alhora, ha anunciat mobilitzacions. Remarca que 
justament avui mateix aquesta plataforma ha fet una mobilització a dotze 
estacions, en la qual es demanen preus del 2013 i que la T-Mobilitat sigui 
totalment pública, amb el lema «Sous del passat, preus del passat». Assenyala 
que, a més, el Govern de la ciutat no ha aprovat els pressupostos d’aquest any i, 
per tant, encara hi ha marge per modificar els preus del transport públic. 

 
La Sra. Vidal opina que la pregunta potser hauria de ser si la resta 

d’administracions que són coresponsables de finançar el cost del transport públic 
introduirien aquesta partida.  

Destaca que, gràcies a la tenacitat i a la iniciativa del Govern de la ciutat de 
Barcelona, s’ha aconseguit un acord per congelar preus i augmentar la tarificació 
social. Explica que per al Govern municipal això no és suficient, ja que volen una 
tarificació social molt més àmplia i un redisseny a fons de les tarifes, però que no 
han pogut obtenir un millor acord tenint en compte el pressupost actual de l’Àrea 
Metropolitana i que a la Generalitat hi ha un govern en funcions. Afirma que, 
tanmateix, consideren que de moment és un acord molt positiu, i que per fer-lo 
efectiu cal aprovar els pressupostos. En aquest sentit, recorda que la proposta de 
pressupost del Govern municipal incloïa una dotació generosa per al preu del 
transport públic, que s’hauria de complementar amb les partides que aportessin la 
resta de les administracions.  

Opina que si la resta de les administracions consideren que això és una prioritat 
i hi destinen recursos suficients en els pressupostos, com ha fet el Govern 
municipal en la seva proposta, serà possible rebaixar el preu del transport públic a 
la ciutat de cara a l’any vinent. 

 
La Sra. Lecha precisa que el Govern de la Generalitat ja no està en funcions. 
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Manifesta que entén que en la proposta de pressupost del Govern municipal sí 
que hi ha la partida que reclamen, i que es tracta d’incidir sobre l’Autoritat del 
Transport Metropolità i de pressionar el Govern a la Generalitat perquè abaixin els 
preus. D’altra banda, assenyala que Stop Pujades continuarà fent mobilitzacions 
per pressionar tant el Govern de la Generalitat com l’Autoritat del Transport 
Metropolità.  

 
Es dóna per tractada. 
 
32. Quin és el motiu pel qual a Barcelona la Guàrdia Urbana ha de fer patrulla a 

cavall per Ciutat Vella? Quin és el protocol d’actuació, amb aquest mitjà de 
transport, en cas de detectar una incidència que necessiti una intervenció ràpida? 

 
La Sra. Lecha manifesta que consideren que el fet que personal de la Guàrdia 

Urbana patrulli a cavall pels carrers de Ciutat Vella és contrari a la declaració de 
Barcelona com a municipi per la convivència i els drets dels animals i suposa una 
molèstia per als vianants, que s’han d’aturar al seu pas en carrers estrets o davant 
de determinades maniobres per temor de rebre algun cop. A més, explica que 
quan els cavalls surten a carrers més amples, com la Via Laietana, utilitzen les 
voreres i la gent ha d’apartar-se. Remarca que aquesta ocupació de la vorera 
provoca un gran destorb als vianants i intranquil·litat als cavalls, que rellisquen a 
l’asfalt contínuament.  

 
La Sra. Herrero assenyala que, si bé és cert que una part de la pregunta està 

relacionada amb el benestar animal, hi ha una altra part que té a veure amb la 
Guàrdia Urbana. Afirma que per això han demanat aquesta informació al 
comissionat de Seguretat i que, per tant, retransmetrà el que els ha dit.  

Explica que el motiu pel qual es patrulla per Ciutat Vella en concret és perquè, 
entre altres raons, les instal·lacions de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana són 
al carrer Wellington i, per tant, aquest és el districte més proper. Pel que fa als 
protocols d’actuació de les patrulles a cavall, que remarca que existeixen a moltes 
ciutats del món, assenyala que són similars als de qualsevol altra patrulla de la 
Guàrdia Urbana, que es determinen en funció de les característiques de la situació 
i que poden comptar amb el suport d’altres unitats a peu o amb vehicle en funció 
de la situació. A més, afirma que en el marc del Pla director de la Guàrdia Urbana 
que s’està elaborant en aquests moments s’està revisant el conjunt del cos i, 
específicament, la unitat muntada tant des del punt de vista orgànic com de 
funcionament. Explica que participaran en aquests treballs de revisió si els 
demanen l’opinió des de la perspectiva del benestar animal i que, posteriorment, ja 
es farà el debat que correspongui per decidir quin ha de ser el futur de la unitat 
muntada. 

 
La Sra. Lecha manifesta que no entenen que, si les instal·lacions de la unitat 

muntada de la Guàrdia Urbana són al carrer Wellington, el recorregut dels cavalls 
inclogui carrers tan estrets com el carrer Carders o les voreres de Via Laietana. 
Opina que els agents d’aquesta unitat poden passejar per la Ciutadella o per llocs 
que no comportin un perill per a l’animal ni per als vianants. 

 
La Sra. Herrero assenyala que, amb independència de les consideracions 

respecte del benestar animal, la Guàrdia Urbana els ha informat que no tenen 
constància que s’hagi produït cap queixa a Ciutat Vella sobre la presència de la 
unitat muntada. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PP: 
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33. Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució de la proposició M1519/1417, aprovada en la sessió de 18 de 
novembre de 2015: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el 
govern municipal a: 1) En compliment de la proposta d’acord aprovada el darrer 
24 de juliol de 2015, presentar abans de la propera Junta de Portaveus l’Informe 
Anual del 2014 i del primer semestre del 2015 sobre l’aplicació de l’Ordenança de 
terrasses. 2) Així mateix, presentar en la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat un text normatiu que inclogui, com a mínim, la modificació dels articles 
10 i 11 de l’Ordenança de terrasses (distància mobiliari urbà) per a la seva 
aprovació inicial en la mateixa Comissió, amb el màxim consens possible. 3) Que 
l’alcaldessa aprovi de forma definitiva, amb el màxim consens possible, la totalitat 
d’ordenacions singulars que ja estiguin aprovades inicialment i exhaurit el termini 
d’informació pública, i iniciar el procediment de la resta perquè en dos mesos 
estiguin aprovades la totalitat de les ordenacions singulars previstes a Barcelona. 
4) Fer efectiva una immediata resposta municipal per tal de garantir l’activitat 
econòmica i el descans veïnal. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 14. 
 
Es dóna per tractada. 
 

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

21.19 h. 
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Acords 
 
 
Acords de les sessions del mes de febrer de 2016 

 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
Sessió de 16 de febrer de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 

 
Proposta d’acord 
 
1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió per a 

la conservació, subministrament, instal·lació, i explotació publicitària de 
determinats elements de mobiliari urbà de la ciutat. Sotmetre’l a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions; tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a 
definitiva; convocar la concurrència pública mitjançant procediment obert per a la 
seva adjudicació; facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
2. La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar a la Generalitat de 

Catalunya, en el marc de les seves competències, a que presenti abans de la seva 
aprovació definitiva de finançament per part de l’Ajuntament, el pla de construcció 
de la L10 de metro, al tram de la Marina i la Zona Franca, el calendari d’execució, 
el número de parades que s’obriran amb el compromís adquirit, i el cost total de 
l’obra. 2.- En el marc els acords Generalitat – Ajuntament, i tenint en compte el 
necessari equilibri del pressupost municipal, dotar pressupostàriament la 
plurianualitat corresponent als anys 2016 i 2017 del Pressupost Municipal, per un 
import necessari i suficient per cobrir el compromís per finançar l’acabament de la 
L10 en el tram de la Marina i Zona Franca. 3.- Acordar en el marc de les relacions 
bilaterals Generalitat – Ajuntament dur a terme la negociació que correspongui per 
reconèixer i calendaritzar el retorn de les obligacions econòmiques reconegudes. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
3. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1) Instar al Govern municipal a 

redactar informes d'impacte econòmic de la despesa pública que genera 
l'Ajuntament de Barcelona on s'hi inclogui quin percentatge de la despesa pública 
de l'Ajuntament de Barcelona s'executa amb empreses de la ciutat o del seu 
entorn, quin tamany tenen les empreses amb qui contracta l'Ajuntament i, 
finalment, quina part de la despesa pública és contractada amb empreses 
provinents de l'Economia Cooperativa, Social i Solidària. 2) Presentar l'informe 
d’impacte econòmic de la despesa pública en el marc de la Comissió d’Economia i 
Hisenda, amb periodicitat trimestral. 

 
Del Grup municipal PSC: 
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4. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 

presentar un Pla integral de protecció dels comerços emblemàtics de la ciutat de 
Barcelona que, entre d'altres mesures incorpori: 1.- L'establiment d'una subvenció 
del 95% de la quota íntegra de l'IBI per aquells comerços emblemàtics en relació a 
la seva protecció patrimonial i que mantinguin l'activitat econòmica que sigui 
declarada d'especial interès per la ciutat per motius socials, històrico-artístics i/o 
culturals. 2.- L'establiment del dret de tempteig i retracte pels comerços 
emblemàtics inclosos en aquest Pla de protecció integral. 3.- La creació d'un fons 
per a possibles adquisicions de comerços emblemàtics en zones amb risc de 
monocultiu comercial. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 
5. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Articular un espai de participació 

dels diferents col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat per treballar les propostes 
concretes de pressupostos que puguin esdevenir una eina per fomentar 
l'apoderament de les dones i el col·lectiu LGTBI. 2. Generar una Comissió que 
participi en el disseny de les eines per avaluar l'impacte de gènere (dones i LGTBI) 
de l'execució del pressupost municipal, vinculada si s'escau al comissionat de 
transversalitat de gènere. Aquesta comissió estarà formada per personal tècnic de 
l'Ajuntament així com per dones provinents de col·lectius feministes i LGTBI i 
moviments socials. 3. L’Ajuntament, de forma progressiva, desenvoluparà els 
següents indicadors i informarà aquesta comissió sobre la seva evolució: 3.1. 
Avaluació de polítiques amb perspectiva de gènere: Determinació de l'impacte de 
les polítiques públiques i les corresponents assignacions pressupostàries en els 
desigualtats de gènere, establint una vinculació entre aquestes i els seus efectes 
en l'increment, reducció o manteniment de les desigualtats; 3.2. Anàlisi 
d'incidència de la despesa pública desagregada per sexe: Estimació de la utilització 
i la distribució dels recursos pressupostaris entre homes i dones, mesurant el cost 
unitari de la provisió d'un servei i multiplicant aquest cost pel nombre d'unitats 
utilitzades per diferents grups d'hores i de dones; 3.3. Anàlisi d'incidència dels 
ingressos públics desagregats per sexe: Valoració de la contribució dels homes i les 
dones en els impostos, tant directes com indirectes, mitjançant el càlcul de la 
càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup; 3.4. Avaluació de beneficiaris 
desagregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció i cobertura de necessitats dels 
serveis destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i sondeigs que revelin si la 
despesa pública reflecteix les prioritats dels ciutadans i si la provisió de serveis 
públics cobreix les seves necessitats; 3.5. Anàlisi desagregada per sexe de 
l'impacte del pressupost en l'ús dels temps: Especificació de la relació entre les 
assignacions pressupostàries i el seu efecte en l'ús del temps pels membres de la 
llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per tal de posar de manifest les 
implicacions macroeconòmiques del treball no remunerat i la importància de la 
reproducció social dins l'economia; 3.6. Marc de política econòmica a mitjà termini 
amb perspectiva de gènere: Anàlisi de l'impacte de gènere en els models 
macroeconòmics a mig termini, i incorporació de la perspectiva de gènere amb 
variables que la reflecteixin i nous models que l'incloguin; i 3.7. Informe del 
pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: Desagregació del pressupost total i 
de les despeses de les regidories en categories rellevants de gènere i anàlisi de les 
implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant algun dels altres instruments. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
sessió de 16 de febrer de 2016. 

 
Part d’Impuls i control 

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

 
Del Grup municipal CiU: 
 
1. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal a 

que presenti un conveni/projecte que vinculi les noves tecnologies i el Mobile World 
Congress amb reptes socials i amb el Tercer Sector Social. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 
 
2. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació de 

programes municipals específics d'ajuda a les dones que decideixen ser mares i no 
disposen dels recursos materials, psicològics i socials necessaris. Aquests 
programes a més d'atorgar recursos materials, han de tenir com a objectiu donar 
recolçament, assistència i acompanyament a les dones des de l'inici del seu 
embaràs promovent la corresponsabilitat en l'àmbit familiar. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
3. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el govern 

municipal constitueixi una mesa permanent amb la representació sindical a 
l'Ajuntament, per tal de fomentar mesures de conciliació de la vida familiar, laboral 
i personal al sí del consistori, fent-les extensives als instituts, empreses municipals 
i serveis externalitzats que depenen de l'Ajuntament de Barcelona, tant per a 
càrrecs polítics, càrrecs tècnics així com personal de tota la plantilla. En aquesta 
tasca hauran de tenir especial consideració el personal que encapçali una família 
monoparental, les famílies nombroses i les famílies amb persones grans 
dependents o persones joves discapacitades. 

 
Del Grup municipal PSC:  
 
4. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l'Ajuntament 

contempli en el pla d'inclusió social i el pla LGTBI les necessitats de les persones 
pertanyents als col·lectius LGTBI una oferta d'equipaments residencials i 
habitatges amb serveis que siguin inclusius i segurs. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 
5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Potenciar estructures 

d'apoderament veïnal existents, alhora que crear-ne de noves per tal de generar 
menjadors comunitaris. - Facilitar els recursos tècnics i de capacitació necessaris 
per endegar i dinamitzar projectes que treballin per assolir el dret a la sobirania 
alimentària per totes aquelles persones en risc de vulnerabilitat que actualment no 
poden cobrir les seves necessitats alimentàries alhora que pel conjunt de les 
veïnes de la ciutat. - Assegurar i treballar perquè aquests espais es desenvolupin 
des d'una perspectiva de transformació social; des d'una perspectiva d'acció 
comunitària, per tal d'apoderar i atorgar drets a les persones en l'àmbit de 
l'alimentació. - Treballar perquè aquest menjadors comunitaris puguin esdevenir 
espais de socialització de tasques de cura i reproductives, així com espais per 
potenciar xarxes de suport veïnal. - Impulsar aquesta iniciativa des de l'àrea de 
drets socials -de manera coordinada entre els diferents agents de l'administració 
pública- i amb les veïnes i col·lectius dels diferents barris on es desenvolupin 
aquests projectes de menjadors comunitaris destinant una partida pressupostaria 
concreta. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ 
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Sessió de 17 de febrer de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
 
1. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora María 
José Arteaga Muñoz, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del 
Districte de Ciutat Vella -per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 
de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial en un 
percentatge del 75% per resolucions de la Regidora del Districte de 29 de juliol i 4 
de setembre de 2015- i l’activitat privada per compte propi que declara, com a 
treballadora autònoma de comerç al menor. Aquesta autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa 
aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del Funcionament 
dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. 

 
2. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del Sr. Gonzalo Puelles 
Garcia (mat. 23503) la compatibilitat entre la seva activitat municipal com a 
funcionari interí amb la categoria professional de Tècnic Mig d’Arquitectura, amb 
destinació al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Sant Andreu, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnic/a 4 (80.40.OP.2), i el seu càrrec de 
Conseller del Districte d’Horta-Guinardó, per al qual fou nomenat per Decret de 
l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, i el qual exerceix sense dedicació especial. 
Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable, en especial, les 
establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes. La 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball o per variació de 
les circumstàncies relatives al mateix. 

 
3. Aprovar el Pla d’estudis sociològics 2016-2019. 
 

Part d’Impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal PSC: 
 
4. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: - Exigir que es respectin i es garanteixin els drets dels 
treballadors i les treballadores i l'exercici col·lectiu dels mateixos. - Instar al 
govern municipal a portar a la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de 
Barcelona l'aplicació de la sentència de l'1% i els altres temes de l'àmbit de 
contractació i recursos humans. 

 
Del Grup municipal PP: 
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5. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar al govern municipal a que convoqui la Comissió Mixta entre 
l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per tal d'establir les 
prioritats i les inversions de la Generalitat a la ciutat de Barcelona, així com el 
calendari de compliment dels convenis socials, educatius i sanitaris i la 
programació d'execució de les inversions a realitzar a la ciutat. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 
6. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: L'Ajuntament se solidaritza amb les treballadores i els 
treballadors acomiadats per Movistar o les seves contractes com a forma de 
repressió per la seva participació en la vaga de les escales desenvolupada fa sis 
mesos. L'Ajuntament vetllarà per tal que les empreses que hagin signat contractes 
de serveis de qualsevol mena amb aquesta administració no incloguin formes 
contractuals precaritzadores. Alhora, com que aquesta és una pràctica que ja es 
dóna, s'interrompran o no es renovaran ni concessions, ni externalitzacions que 
precaritzen les condicions de vida de les treballadores i els treballadors 
contractats. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 

transcriu a continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i 
no produeix efectes jurídics com a acte administratiu resolutori. 

 
Del Grup Municipal Barcelona En Comú: 
 
7. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Expressar la preocupació per la presó provisional sense fiança 
adoptada, i així mateix per les posteriors mesures cautelars restrictives de 
llibertat, per considerar-les ambdues innecessàries i desproporcionades en aquest 
cas. 2. Expressem la nostra preocupació per la presa de posició de la fiscalia de 
l'Audiència Nacional en un assumpte de clar rerefons polític. 3. Reclamem als 
poders públics que garanteixin els drets fonamentals com la llibertat d'expressió i 
creació artística, garantia per una societat justa i democràtica. 

 
Moció d’urgència 
 
Es fa constar que la Moció d’urgència que es transcriu a continuació té 

naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i no produeix efectes jurídics 
com a acte administratiu resolutori. 

 
Dels Grups Municipals CiU i ERC: 
 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda impulsar la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona 
a Muriel Casals i Couturier, per la seva trajectòria personal i les seves fortes 
conviccions en defensa de la democràcia, la llibertat i Catalunya des del respecte i 
la permanent voluntat de diàleg. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
Sessió de 17 de febrer de 2016. 

 
Part Decisòria / Executiva 

 
Proposta d’acord 
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1. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l’Àmbit discontinu format 
per les finques del Temple de Santa Maria de Sants i del carrer d'Olzinelles, núm, 
30, d’iniciativa municipal. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup municipal CiU: 
 
2. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el govern 

municipal a presentar un estudi sobre la creació del Consell Assessor d'Urbanisme 
de Barcelona en un termini de dos mesos com un òrgan de caràcter voluntari i 
complementari a l'organització municipal. Amb facultats informatives, consultives i 
deliberatives per a millorar els processos de participació en matèria urbanística, 
formular i plantejar criteris i alternatives d'ordenació per tal d'assolir el consens 
necessari per les propostes de planejament. 

 
Del Grup municipal Ciutadans: 
 
3. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a que agilitzi l’elaboració del nou Pla d’Accessibilitat de la Ciutat de 
Barcelona, en el marc de la Ponència d’Accessibilitat. Amb l'objectiu de complir 
amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013 de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social, i la nova Llei d’Accessibilitat (Llei 13/2014), indicant 
prioritats, calendari i pressupost. Que en l'elaboració de l'esmentat pla es tinguin 
en compte les opinions de les entitats representatives del sector. 

 
Del Grup municipal ERC: 
 
4. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: 1. Exigir al govern de la Generalitat el seu compromís a finançar i 
finalitzat el projecte de la construcció de les infraestructures penitenciàries 
necessàries per tal de procedir al trasllat dels interns tan bon punt sigui possible. 
2. En cas d'incompliment, que l'Ajuntament de Barcelona col·labori amb la 
Generalitat en funció de les seves possibilitats i les seves competències. 3. 
Treballar per desencallar el tancament de la presó Model de Barcelona el més aviat 
possible i garantir la construcció dels equipaments previstos en l'actual 
emplaçament de la presó Model, que han de millorar qualitativament i 
quantitativament les dotacions públiques existents. 

 
Del Grup municipal PSC:  
 
5. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Que es presenti en 2 

mesos un nou calendari, amb els compromisos d'execució, de les actuacions de 
remodelació integral i construcció d'habitatges a Trinitat Nova. - Que el govern 
municipal valori la col·laboració municipal en la construcció dels habitatges que 
falten per finalitzar aquest procés de remodelació. 

 
Del Grup municipal CUP: 
 
6. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Demanar una revisió de 

les concessions per part de l'Institut de Parcs i Jardins per tal que: - Els parcs de la 
ciutat i platges tinguin servei de WC públic. - Que es revisin totes les concessions 
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de tal manera que les que estiguin en precari es puguin regularitzar. - Que en les 
ginguetes que no estan adjudicades o pendents de concurs, es prioritzi l'explotació 
a entitats del barri amb facilitats de tipus econòmic, bé rebaixant el preu de la 
licitació, donant facilitats pel pagament o canviant el model escollint a una formula 
més econòmica per tal de fomentar una economia no competitiva i arrelada als 
barris. - Que es revisi si les instal·lacions poden arribar a ser un perill per les 
veïnes (ex. Castell de la Oreneta creueta del coll) o be que vulnerin els drets dels 
animals (pony club del castell de l'oreneta). - Que aquelles concessions que 
impliquin un edifici emblemàtic com és el cas de la Masia Can Miralletes es retornin 
al barri per tal que pugui ser un centre social amb més usos i no dedicat 
exclusivament a la restauració. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords dels òrgans de govern 
 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 4-2-2016, ha acordat: 
 
Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la direcció, el 

seguiment i la supervisió de les persones treballadores participants en els projectes 
de competència municipal que es desenvolupin en el marc del Programa Treball i 
Formació “Persones Aturades No Perceptores (PANP) 2015”, per disposar dels 
mitjans humans, materials i tècnics adients. 

 
* * * 

 
La Comissió de Govern en sessió del dia 11 de febrer de 2016, ha acordat: 
 
Aprovar la modificació en l’organigrama de la Gerència de Presidència i 

Economia, assignant la denominació, el nivell i les funcions a l’òrgan afectat, tal i 
com es detalla als annexos.  

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 
 
 

Annex 1. Descripció de les denominacions, nivells i funcions dels òrgans 
afectats  

 
Departament d’Inversions  

 
Òrgan superior immediat: Direcció de Patrimoni i Inversions 
Nivell associat: 26 
 
Missió:  
• Seguiment econòmic de les inversions municipals. 
 
Funcions: 
• Fer el seguiment i anàlisi dels projectes d’inversions que li siguin requerits 

pels òrgans de govern.  
• Fer el seguiment del grau d’execució, desviacions, i, si s’escau, de cost i 

temps de les inversions i plans d’inversions de l’Ajuntament i del grup 
d’empreses i instituts municipals. 

• Coordinar la gestió dels fons europeus de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 

les seves funcions. 
 
 

Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions  
 
A continuació es detalla el conjunt global de modificacions d’òrgans, adscripcions 

i dotacions de llocs de treball que es deriven d’aquest expedient: 
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En l’àmbit de la Gerència de Presidència i Economia, 
 
Modificar la denominació de la Direcció de Serveis d’Inversions, per la de 

Departament d’Inversions, amb les funcions que es detallen a l’annex 1. 
 

* * * 
 
La Comissió de Govern en sessió del dia 18 de febrer de 2016, ha acordat: 
 
Aprovar les modificacions en els organigrames de la Gerència de Presidència i 

Economia; de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme; de la Gerència de 
Recursos i de la Gerència d’Ecologia Urbana, assignant les adscripcions, 
denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 
 
 

Annex 1. Descripció de les denominacions, nivells i funcions dels òrgans 
afectats  

 
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat  

 
Òrgan superior immediat: Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 
Nivell associat: 28 
 

Missió:  
 
• Impulsar la planificació estratègica en l’àmbit de l’assignació econòmica de 

recursos, i la millora del model fiscal municipal. 
 

Funcions: 
 
• Dirigir i coordinar els processos relatius a la planificació estratègica 

municipal (plans d’actuació, d’inversió, etc.) en l’àmbit de l’assignació 
econòmica dels recursos.  

• Desenvolupar i actualitzar tècniques i sistemes de gestió pressupostària per 
a la seva plicació en l’assignació econòmica dels recursos. 

• Definir i impulsar la millora del model fiscal municipal, així com coordinar i 
promoure actuacions de política fiscal i de preus públics.  

• Fer el seguiment de les actuacions i decisions dels diferents òrgans i ens 
municipals relacionats amb temes fiscals i tributaris, per adaptar i 
actualitzar les actuacions en l’àmbit fiscal i tributari. 

• Assistir, oferir suport tècnic i donar resposta a temes i consultes de fiscalitat 
local, hisenda i gestió pública tant en l’àmbit de l’execució com en el de la 
redacció de noves normatives. 

• Analitzar i fer el seguiment del funcionament i liquidació de la participació 
en els tributs de l’estat, i realitzar prediccions i modelitzacions sobre 
previsions pressupostàries d’ingressos, tant a curt com a llarg termini. 

• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències. 

• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 
matèries pròpies de la seva competència. 

 
* * * 
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Direcció de Serveis de Comunicació Digital 
 
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Comunicació 
Nivell associat: 28 
 

Missió:  
 
• Direcció tècnica de la comunicació digital municipal, tant en contingut com 

en els seus suports i infraestructures digitals.  
 

Funcions:  
 
• Definir i coordinar l’estratègia i la gestió municipal dels diferents suports i 

infraestructures de comunicació digital: web, aplicatius, xarxes socials i 
nous canals; tant pel que fa als objectius i destinataris com en el seu 
contingut. 

• Planificar, dirigir, impulsar i supervisar els programes i actuacions de 
comunicació digital, tot i assegurant la seva coordinació amb els diferents 
òrgans i operadors municipals, i externs.  

• Dissenyar i coordinar la definició i seguiment d’estàndards i directrius de 
producció, d’ús i de contingut dels diferents suports i infraestructures 
digitals, especialment en l’àmbit de les xarxes socials.  

• Definir i coordinar el disseny i la producció de continguts digitals en els 
diferents suports i infraestructures, garantint la seva operativitat i bon 
funcionament.  

• Assessorar a l’organització municipal en les estratègies de presència i 
actuació en els canals digitals. 

• Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència del Sector, per delegació d'aquesta, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
 

Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions  
 
A continuació es detalla el conjunt global de modificacions d’òrgans, adscripcions 

i dotacions de llocs de treball que es deriven d’aquest expedient: 
 
En l’àmbit de la Gerència de Presidència i Economia i de la Gerència 

d’Ocupació, Empresa i Turisme,  
 
Modificar la denominació i funcions de la Direcció Executiva de Planificació 

Estratègica i Anàlisi Pressupostària, per la de Direcció de Planificació Estratègica i 
Fiscalitat, tal i com es detalla a l’annex 1.  

 
Adscriure la Direcció de Serveis de Comerç a la Gerència d’Ocupació, Empresa i 

Turisme. 
 
En l’àmbit de la Gerència de Recursos,  
 
Modificar les funcions de la Direcció de Comunicació Digital, adscrita a la 

Gerència de Recursos, tal i com es detalla a l’annex 1. 
 
En l’àmbit de la Gerència d’Ecologia Urbana, 
 
Amortitzar el lloc de treball de Direcció d’Assessor del Comitè d’Obres i Mobilitat 

S S 07024626 20.20.GE.10, adscrit al Departament de Coordinació d’Obres a 
l'Espai Públic, de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
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Modificacions de crèdit Pressupost 2015 prorrogat 
 

TRANSFERÈNCIES 
 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 28 de gener de 2016 
Expedient núm. 3-001/2016 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

104 D/22699/92017 MC7(0) Altres despeses diverses 0 24.335,00 
605 D/22610/92414 MC8(0) Despeses serveis. Actuacions 

de civisme 
9.800,00 0 

603 D/22719/92414 MC8(0) Altres contractes serveis. 
Actuacions civisme 

14.535,00 0 

609 D/22719/92416 MC7(0) Altres contractes serveis 0 56.405,12 
609 D/48100/92011 MC8(0) Ajuts per estudis i investigació 7.059,00 0 
609 D/48901/92412 MC8(0) Subvencions per convocatòria 10.564,31 0 
609 D/48999/92416 MC8(0) Subvencions per gestió serveis 38.781,81 0 
401 D/41030/92612 MC7(0) IMI. Contracte programa 0 29.546,47 
401 D/22610/13015 MC7(0) Despeses serveis. 0 59.818,17 
401 D/23120/13011 MC7(0) Locomoció personal no directiu 0 22.428,28 
401 D/23020/13011 MC7(0) Dietes personal no directiu 0 9.711,10 
401 D/22002/13011 MC7(0) Material informàtic no 

inventariable 
0 3.694,16 

401 D/22000/13011 MC7(0) Material d'oficina no 
inventariable 

0 4.561,43 

501 D/41030/92612 MC8(0) IMI. Contracte programa 29.546,47 0 
501 D/22610/15011 MC8(0) Altres despeses de compra de 

serveis 
100.213,14 0 

      
   TOTAL 210.499,73 210.499,73 
      

 
 

 
Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 28 de gener de 2016 
Expedient núm. 3-002/2016 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

610 D/22719/23232 MC7(0) Altres contractes serveis 0 196.035,26 
610 D/22719/23212 MC7(0) Altres contractes serveis 0 254.238,87 
610 D/48999/23232 MC8(0) Subvencions per gestió serveis 196.035,26 0 
610 D/48999/23212 MC8(0) Subvencions per gestió serveis 254.238,87 0 
610 D/22719/33811 MC7(0) Altres contractes serveis 0 108.764,00 
610 D/48999/33412 MC8(0) Subvencions per gestió serveis 108.764,00 0 

      
   TOTAL 559.038,13 559.038,13 
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 4 de febrer de 2016 
Expedient núm. 3-006/2016 
Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass. 
Descripció Altes Baixes 

603 D/22109/92011 MC7(0) Material de consum no 
inventariable 

0 4.000,00 

101 D/22109/92012 MC8(0) Material de consum no 
inventariable 

4.000,00 0 

603 D/22699/92922 MC7(0) Altres despeses diverses 0 88.498,00 
603 D/48901/92412 MC8(0) Subvencions per convocatòria 

a instit.sense a.l. 
88.498,00 0 

605 D/20200/92011 MC7(0) Arrendament edificis i altres 0 38.344,00 
605 D/48901/92412 MC8(0) Subvencions per convocatòria 38.344,00 0 
608 D/22719/23281 MC7(0) Altres contractes. Serveis i 

proj.comunitaris 
0 257.579,00 

608 D/48903/23111 MC8(0) Convenis amb instit sense 
afany lucre. Infanc.i ad 

59.680,00 0 

608 D/48903/23212 MC8(0) Convenis instit sense afany 
lucre. Gestió equip. 

13.679,00 0 

608 D/48903/23281 MC8(0) Convenis instit sense afany 
lucre. Serv.comunit. 

184.220,00 0 

608 D/22609/33811 MC7(0) Festes populars. 0 29.636,00 
608 D/48903/34112 MC8(0) Convenis instit sense afany 

lucre. Esport 
29.636,00 0 

608 D/22201/92011 MC7(0) Comunicacions postals 0 8.933,00 
608 D/48903/92414 MC8(0) Convenis instit sense afany 

lucre. Act.civisme 
8.933,00 0 

      
   TOTAL 426.990,00 426.990,00 
      

 
 

  



NÚM. 7 29-2-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1407 
 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. Els principis d’integritat, imparcialitat, objectivitat i prevenció dels 

conflictes d’interessos han d’estar presents en l’actuació de tota administració 
pública, els seus representants i treballadors públics. En aquest sentit, tant la 
normativa general que regula l’activitat municipal com les normatives que en 
matèria de transparència i bon govern han estat aprovades recullen aquests 
principis com imprescindibles dintre d’una administració ètica en la consecució del 
bon govern. 

Concretament, la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, en el seu article 26.2.b) limita 
l’acceptació d’obsequis per part dels alts càrrecs o assimilats i la mateixa previsió 
conté l’article 55.1. m) de la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

El Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, també preveu la regulació relativa a 
l’obligació de rebutjar per part dels empleats públics els obsequis que s’ofereixin 
més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia. 

Així mateix, i dintre també de l’adopció de les mesures necessàries per assolir 
l’objectiu del bon govern, s’han d’aplicar criteris d’austeritat i eficiència econòmica 
en la inversió dels recursos públics, criteris que també s’han de tenir en compte en 
aquells casos en què l’Ajuntament realitza obsequis institucionals. 

Dintre d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Barcelona com a institució, té la 
voluntat d’anar més enllà en la transposició d’aquesta normativa i principis ètics i 
de bon govern a l’organització municipal, aprovant el seu propi Codi Ètic que, entre 
d’altres, regularà el règim aplicable als regals que rebin els càrrecs electes, alts 
càrrecs, directius i treballadors municipals. 

Per tot l’exposat i en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 
13 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic 
Municipal,  

 
Disposo: 
 
Primer. Els càrrecs electes, alts càrrecs, directius i treballadors municipals no 

podran acceptar cap obsequi de valor, favor o servei, més enllà dels usos 
habituals, socials o de cortesia, que se’ls pugui oferir per raó del seu càrrec o que 
pugui comprometre les seves funcions. 

 
Segon. Els obsequis que per raó de cortesia institucional realitzin les diferents 

àrees, districtes, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i empreses 
municipals respondran sempre a un criteri d’austeritat i gestió eficient, reduint-se 
aquesta pràctica a aquells supòsits que obeeixin als usos habituals o atencions 
estrictament protocol·làries. 

 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 21 de desembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 4259/2015) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona,  

 
Disposo: 
 
Primer. Delegar la presidència de les meses de contractació dels expedients de 

la Gerència de Recursos, en el seu Director de Serveis General. 
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Segon. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 

resolució seran efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web 
municipal. 

 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 25 de gener de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.  
(Ref. 472/2016) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona, 

 
Disposo: 
 
Facultar el Cap del Departament de Llicències i Inspecció del Districte d’Horta 

Guinardó, Sr. Toni Bravo Moreno, per tal que en absència del Director de Llicències 
i Espai Públic, Sr. Manuel Franco i Mesas, del 15 de febrer al 21 de març de 2016 
ambdós inclosos, exerceixi les funcions que li són pròpies a aquest. 

 
Barcelona, 12 de febrer de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 473/2016) 
 

* * * 
 
Decret. Mitjançant Decrets de l’Alcaldia del dies 24 i 30 de juliol de 2015 es va 

assignar el règim de dedicació de cadascun dels membres de la Corporació 
Municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 75.5 de de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de Bases del Règim Local i a l’article 11.2 del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM). 

 
En escrit del 22 de febrer de 2016, el Grup Municipal de Ciutadans proposa 

l’assignació del règim de dedicació exclusiva a l’Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano –la 
presa de possessió del qual va tenir lloc el proppassat dia 11 de febrer a l’empara 
d’allò establert a l’article 5.2 ROM-, i la modificació de la dedicació de l’Im. Sr. 
Santiago Alonso Beltrán, canviant-la d’exclusiva a parcial en un percentatge del 
85%. 

 
Vist allò establert a l’article 11.2 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Disposo: 
 
Primer. Deixar sense efecte el règim de dedicació exclusiva atribuït a l’Im. Sr. 

Santiago Alonso Beltrán per resolució del 24 de juliol de 2015; i ASSIGNAR-LI el 
règim de dedicació parcial en un percentatge del 85%, amb les retribucions 
establertes a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 per 
als Regidors de l’oposició i efectes des de la data de signatura d’aquest Decret. 

 
Segon. Assignar, de conformitat amb allò disposat a l’article 75.5 de de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i a l’article 11.2 ROM, a l’Im. Sr. 
Koldo Blanco Uzquiano el règim de dedicació exclusiva, amb les retribucions 
establertes a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 per 
als Regidors de l’oposició i efectes des de la data de signatura d’aquest Decret. 
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Tercer. Disposar la publicació íntegra d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de 
la Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 
l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local. 

 
Quart. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que 

celebri. 
Barcelona, 23 de febrer de 2016. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 474/2016) 
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Altres disposicions 
 
En ús de les facultats conferides al Gerent Municipal, per acord de la Comissió 

de Govern de 15 d’abril de 2015, disposo: 
 
Aprovar el Protocol que regula la forma d’accés dels grups municipals a les 

còpies digitals dels expedients inclosos a l’ordre del dia del Plenari del Consell 
Municipal i de les comissions, segons el redactar que consta a l’annex. Inscriure’l 
en el Registre Municipal d’Instruccions i Circulars i Publicar-lo a la Gaseta 
Municipal. 

 
Barcelona, 24 de febrer de 2016. El gerent municipal, Jordi Martí i Grau. 
(Ref. 459/2016) 
 

 
PROTOCOL QUE REGULA LA FORMA D’ACCÈS DELS GRUPS MUNICIPALS A 
LES CÒPIES DIGITALS DELS EXPEDIENTS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL I DE LES COMISSIONS. 

 
Els membres dels grups municipals, en la seva condició de membres del Plenari 

del Consell Municipal i de les seves Comissions, poden obtenir informació dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia dels òrgans dels quals en formin part, 
mitjançant l’accés als expedients corresponents. 

 
Els expedients municipals que conformen l’ordre del dia del Plenari i de les seves 

Comissions es formen en suport paper i la seva consulta es fa de manera 
presencial, a les dependències de la Secretaria General, a partir del moment de la 
convocatòria dels òrgans. 

 
Mentre no es produeixi el canvi a l’expedient en format electrònic, el govern 

municipal vol facilitar l’accés als expedients abans esmentats, fent una còpia 
simple digital dels mateixos per posar-la a disposició dels grups municipals. 

 
Per tot això, el Gerent Municipal, per decret de 24 de febrer de 2016, ha aprovat 

el següent  
 
PROTOCOL que regula la forma d’accés als grups municipals a les còpies digitals 

dels expedients inclosos a l’ordre del dia de les Comissions i del Plenari del consell 
municipal. 

 
1. Objecte 
 

Als efectes de facilitar la consulta dels expedients administratius que s’eleven al 
Consell Municipal, en Plenari o en Comissions, és objecte del present protocol:  

 
a. Fixar els criteris a seguir en l’elaboració de còpies digitals dels esmentats 

expedients administratius. 
b. Establir la manera en què els grups municipals poden accedir o consultar-los.  
 

2. Àmbit subjectiu d’aplicació 
 

Els criteris d’aquest protocol són d’aplicació a qualsevol òrgan gestor o instància 
municipal que elevi expedients administratius al Consell Municipal i als grups 
polítics municipals. 

 
3. Expedients administratius municipals 
 

Els expedients administratius municipals que conformen l’ordre del dia del 
Plenari i de les Comissions es formen en suport paper, essent els únics vàlids i 
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complerts. Aquests expedients han de contenir la documentació, informes i 
propostes d’acord corresponents degudament complementats i signats. Davant de 
qualsevol dubte o qüestió que es pogués suscitar, preval el contingut dels 
expedients originals en suport paper. 

 
Els expedients originals en suport paper s’exposen a les dependències de la 

Secretaria General, en horari d’oficina, a partir de la convocatòria de cada òrgan, 
en compliment de l’article 12.4 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
D’aquests expedients es farà una còpia simple en suport digital d’acord amb les 

pautes d’actuació que es descriuen seguidament a fi de facilitar la seva consulta als 
Grups Municipals. Aquesta còpia digital serà reproducció de l’original en suport 
paper.  

 
4. Creació dels directoris per incorporar la còpia simple digital dels expedients.  

 
a. Es creen dos directoris específics dins dels directoris municipals per tal de 

gestionar les còpies simples digitals: K:\QUOTA\Expedients Consell Municipal i 
Comissions i K:\QUOTA\ Documentació Consell Municipal i Comissions. 

 
b. El directori K:\QUOTA\Expedients Consell Municipal i Comissions, d’accés 

restringit, es crea per incorporar les còpies digitals dels expedients. 
 
Aquest directori s’organitza per carpetes, una per cada Comissió de Plenari i una 

altra pel Plenari del Consell Municipal, amb la data de la sessió.  
 
Tenen accés el personal dels òrgans gestors dels expedients i els lletrats i les 

lletrades i el personal administratiu de la Secretaria General que cada òrgan 
designi. A tal efecte des de l’IMI s’habilitaran els perfils d’accés corresponents. 

 
c. El directori K:\QUOTA\ Documentació Consell Municipal i Comissions, d’accés 

restringit, es crea per a la consulta pels grups municipals dels expedients 
digitalitzats que formin part de l’ordre del dia del Plenari o de les Comissions.  

 
Aquest el directori s’organitza per carpetes, una per cada Comissió de Plenari i 

una altra pel Plenari del Consell Municipal, amb la data de les sessions.  
 
Tenen accés els membres dels grups municipals i els assessors de cada grup, 

degudament acreditats davant l’Ajuntament, i els lletrats i les lletrades i el 
personal administratiu de la Secretaria General que es designin. A tal efecte des de 
l’IMI s’habilitaran els perfils d’accés corresponents.  

 
5. Realització de la còpia simple digital dels expedients. 

 
La realització de la còpia simple digital dels expedients municipals que 

conformen l’ordre del dia del Plenari i de les Comissions seguirà les pautes 
següents: 

 
a. Els òrgans gestors responsables dels expedients inclosos a l’ordre del dia de 

cada Comissió i del Plenari del Consell Municipal són els encarregats de fer les 
còpies digitals. 

 
b. Cada expedient genera una carpeta que s’identificarà amb el nom de l’òrgan 

gestor (abreujat) i numero d’expedient.  
 
c. S’ha d’escanejar l’expedient sencer, inclosa la caràtula, excepte les pàgines 

en blanc, sempre que sigui possible. 
 
d. És imprescindible que l’expedient estigui foliat i indexat.  
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e. La caràtula i l’índex son fitxers independents, de format .PDF, i han de ser els 
dos primers que es trobin a l’obrir la carpeta.  

f. El cos de l’expedient es digitalitzarà en un o diversos .PDF multi-pàgina, 
depenent del volum de l’expedient o dels documents que contenen.  

 
g. El nom d’aquests fitxers correspon a la primera i ultima pàgina que 

contindran. 
 
h. Les còpies generades es guardaran en els directoris corresponents. 
 

6. Incorporació de la còpia simple digital dels expedients als directoris. 
 
a. Els òrgans gestors han d’incorporar els expedients digitalitzats al directori 

K:\QUOTA\Expedients Consell Municipal i Comissions, dintre de la carpeta del 
Plenari del Consell Municipal o de la Comissió de Plenari corresponent. La 
Secretaria General actualitza la data de la sessió.  

 
b. Els expedients digitalitzats han d’estar a disposició dels grups municipals a 

partir de la convocatòria del Plenari o de la Comissió corresponent. Per aquest 
motiu les còpies digitals dels expedients inclosos en l’ordre del dia del Plenari del 
Consell Municipal i les Comissions que es celebren pel matí, s’han d’incorporar al 
directori abans de les 17 h. de la tarda anterior a la convocatòria, i aquells que 
formin part de les Comissions que es celebren per la tarda, la còpia simple digital 
ha d’estar inclosa al directori abans de les 12 h. del mateix dia de la convocatòria. 

 
c. La Secretaria General comunica als òrgans gestors el calendari de reunions 

dels òrgans de govern, amb indicació de la data de la convocatòria, i les seves 
modificacions. 

 
d. Convocada la Comissió de Plenari o el Plenari del Consell Municipal i abans de 

la seva celebració, de manera excepcional i motivada, es poden introduir canvis en 
la documentació que conforma l’expedient administratiu. En el cas d’incorporació 
de documents, aquests es digitalitzen i s’incorporen a la còpia simple digital per 
l’òrgan gestor, d’acord amb les pautes establertes en aquest apartat. 

 
e. La Secretaria General envia un correu electrònic als portaveus dels grups 

municipals per indicar els canvis documentals efectuats. 
 

7. Accés a la còpia simple digital dels expedients pels grups municipals. 
 
a. El personal de la Secretaria General mou al directori K:\QUOTA\ 

Documentació Consell Municipal i Comissions, les còpies digitalitzades dels 
expedients que consten en el directori K:\QUOTA\Expedients Consell Municipal i 
Comissions, en el moment de la convocatòria del Plenari i de les Comissions, que 
els membres dels grups municipals i els assessors de cada grup, degudament 
acreditats davant l’Ajuntament, puguin accedir a la còpia simple digital dels 
expedients.  

 
b. Els membres electes de l’Ajuntament i els assessors autoritzats tenen 

l’obligació de preservar la confidencialitat de la informació obtinguda i, 
especialment, hauran de guardar reserva pel que fa a aquella informació que pugui 
afectar drets i llibertats dels ciutadans reconeguts per la Constitució o que hagi de 
servir de fonamentació o antecedent per a resolucions o acords encara no 
adoptats, en compliment de l’article 12.8 del Reglament Orgànic Municipal.  

 
c. El personal de la Secretaria General esborra del directori K:\QUOTA\ 

Documentació Consell Municipal i Comissions els expedients incorporats a cada 
sessió de les Comissions de Plenari i del Plenari Municipal, en el termini de tres 
dies des de la celebració de cada sessió.  

* * * 



NÚM. 7 29-2-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1413 
 

El gerent de Recursos Humans i Organització per delegació de l’Alcaldia de data 
19 de juny de 2015 disposa: 

 
Aprovar les bases que consten en el document annex, que han de regir la 

convocatòria de la concessió d’ajuts econòmics dels fons d’acció social 
corresponent a l’any 2015, dotada amb l’import de 350.000 €, amb càrrec al 
pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms i ens 
instrumentals adherits a l’Acord de Condicions de treball dels empleats públics 
municipals (2013-2015), amb vigència prorrogada; convocar la concessió 
d’aquests ajuts d’acord amb aquestes bases; publicar aquest Decret i les bases a la 
Gaseta; iniciant-se el termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds l’endemà 
de l’esmentada publicació.  

 
Barcelona, 25 de febrer de 2016. El gerent de Recursos Humans i Organització, 

Ferran Daroca Esquirol. 
 
ANNEX 

 
 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’ANY 2015 

 
1. Objecte 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular el contingut de la convocatòria, el 

procediment de tramitació i la resolució de la concessió d’ajuts del fons d’acció 
social previst per a l’any 2015 per al personal de l’Ajuntament de Barcelona i dels 
seus organismes autònoms i ens instrumentats adherits a l’Acord de condicions de 
treball dels empleats públics municipals. 

 
2. Programes d’ajut 

 
Per aquesta convocatòria de l’any 2015 s’ha establert un import màxim de 

350.000€ amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i organismes 
autònoms i ens instrumentals adherits a l’esmentat Acord de condicions de treball, 
a distribuir en els programes següents: 

 
1. Ajut per pròtesis oculars 
2. Ajut per pròtesis auditives 
3. Ajut per pròtesis ortopèdiques 
4. Ajut per tractaments odontològics 
5. Ajut per intoleràncies alimentaries 
6. Ajut per Escola Bressol curs 2014-2015 
7. Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge 
8. Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació 
9. Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament 
10. Ajut per tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social. 
 
Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres prestacions o 

indemnitzacions que ja cobreixin parcialment o total la despesa generada en 
aquests conceptes. 

 
3. Contingut i quantia dels programes d’ajut 

 
3.1 La finalitat dels ajuts és la de compensar part de les despeses que al 

personal sol·licitant li hagi ocasionat alguns del diferents conceptes inclosos en els 
programes objecte de la convocatòria.  

 
3.2 En els casos en què es tingui dret a l’ajut/als ajuts sol·licitat/s de 

conformitat amb el que preveuen aquestes bases s'abonarà com a màxim el 100% 
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de la factura o factures. En tot cas, s’estableix un import per percebre de 125 € 
per empleat/da pel conjunt de programes establerts a les bases, sempre tenint en 
compte que aquest import es pot incrementar de conformitat amb el que regula el 
punt 3.5 d’aquestes bases, així com disminuir de conformitat amb el que regula el 
punt 3.6. 

 
3.3 En els casos en què l’import sufragat sigui inferior a la quantia de 125 € 

establerta al punt anterior es realitzarà només el pagament de l’import de la 
despesa efectivament realitzada i acreditada pel sol·licitant. 

 
3.4 Els ajuts es gravaran amb l’impost sobre la renda de les persones físiques i 

cotitzaran a la seguretat social, alhora que s’efectuaran les retencions que 
legalment corresponguin.  

 
3.5 En el cas que es produeixi un romanent la Comissió del Fons d’Acció Social 

podrà acordar la redistribució d’aquesta quantia sota criteris de proporcionalitat a 
distribuir entre la totalitat de sol·licituds admeses. 

 
3.6 En el cas que la quantia assignada al Fons d’Acció Social de l’any 2015 

(350.000 €) no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds admeses, s’aplicarà 
un factor corrector als efectes de reduir la quantia inicial de 125 € prevista al punt 
3.2 d’aquestes bases.  

 
Es podrà reduir l’import a percebre per empleat fins a 90 €, per així incrementar 

el número de sol·licituds admeses. 
 

4. Comissió del Fons d’Acció Social 
 
4.1 La Comissió del Fons d’Acció Social està integrada per membres de la 

Comissió Paritària de seguiment de l’Acord regulador de les condicions de treball 
dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona, que té també caràcter paritari 
i els seus membres són designats per l’Administració i per les organitzacions 
sindicals signants. 

 
4.2 La comissió actuarà d’acord als principis d’equitat, objectivitat i 

transparència en el desenvolupament de les seves funcions d’estudi i proposta de 
resolució de les sol·licituds presentades, alhora que els seus membres es troben 
sotmesos a guardar la màxima confidencialitat en la tramitació de les sol·licituds i 
en la protecció de les dades de caràcter personal d’acord amb la normativa vigent. 

 
4.3 La Comissió del Fons d’Acció Social elaborarà la proposta de concessió 

d’ajuts a la vista de les comprovacions efectuades des de la Gerència de Recursos 
Humans i Organització, així com dels diferents conceptes d’ajut definits per 
cadascun d’aquests programes a l’apartat 6.2 d’aquestes bases, i tenint en 
compte: a) l’ import per empleat/da establert al punt 3.2 amb caràcter general per 
al fons d’acció social o l’import que resulti d’aplicar l’establert al punt 3.6 si s’escau 
i b) el nombre de sol·licituds admeses. 

En cas de romanent s’articularia la proposta de concessió d’ajuts aplicant els 
criteris de redistribució d’acord amb allò previst al punt 3.5 de les bases. 

 
4.4 A partir de la proposta de la Comissió del Fons d’Acció Social, la Gerència de 

Recursos Humans i Organització resoldrà les sol·licituds d’ajuts i en gestionarà 
l’aprovació i pagament.  

 
5. Subjectes causants, beneficiaris i requisits 

 
5.1 Són subjectes causants dels ajuts del fons d’acció social els/les 

empleats/des de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àmbit personal d’aplicació de 
l’Acord de condicions de treball i els/les fills/es dels/de les esmentats/des 
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empleats/des que haguessin nascut a partir de l’1 de gener de 1990, quan 
convisquin i estiguin a càrrec de l’empleat/ada. 

Els/les empleats/des sol·licitants han de tenir la condició de personal de 
l’Ajuntament de Barcelona o de l’àmbit personal d’aplicació de l’Acord de 
condicions de treball, han d’haver estat en servei actiu, durant l’any 2015, un 
mínim de sis mesos a l’Ajuntament o als seus organismes autònoms i altres ens 
instrumentals adherits a l’Acord i estar en servei actiu durant el termini de 
presentació de sol·licituds. Els que reuneixen els requisits anteriors i en aquest 
període hagin estat en servei actiu més de sis mesos i menys d’un any tindran dret 
a rebre el 50% de les percepcions. 

 
També tenen dret als ajuts objecte de la convocatòria el personal que es trobi 

en situació d’excedència voluntària per tenir cura de fill/a, excepte l’ajut a escola 
bressol, i per cura de familiar, o en situació d'excedència per violència de gènere 
en el mateix període. 

 
5.2. En el cas que ambdós progenitors prestin serveis a l’Ajuntament de 

Barcelona, els seus organismes autònoms o ens instrumentals adherits a l’Acord de 
condicions i formin part de la mateixa unitat familiar, només un d’ells podrà 
demanar l’ajut per a una mateixa despesa i subjecte causant. 

No obstant això, en els procediments de concessió d’ajuts per despeses de fill/a 
en els quals ambdós progenitors treballin a l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms o ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions i que, 
sense formar part de la mateixa unitat familiar, ambdós demanen l’ajut per a una 
mateixa modalitat i causant –fill o filla-, l’ajut es distribuirà en parts iguals. 

 
5.3 En el cas de defunció de l’empleat/ada públic, podran instar la sol·licitud en 

nom del propi empleat els seus familiars i altres persones legitimades, sempre que 
en el moment de la seva mort el causant complís els requisits que estableix la base 
general 5.1 i els específics de l’ajut demanat. 

 
En cas de concurrència de peticions de diferents beneficiaris, l’ajut s’adjudicarà 

tenint en compte els criteris de prelació següents: 
 
Primer: Fills o filles de l’empleat públic. 
 
Segon: Cònjuge vidu o vídua o parella de fet supervivent, o representant legal 

dels orfes menors de 18 anys i, en els casos de separació legal, divorci o declaració 
de nul·litat del matrimoni, el cònjuge separat o l’ex cònjuge, si no ha contret 
posterior núpcies i si, per sentència judicial ferma, té atribuïda la tutela dels fills 
menors o incapacitats, o s’ha condemnat el causant al pagament de pensió 
alimentària. 

 
Tercer: Altres persones que convisquin amb el causant i a càrrec seu, s’entén 

que viuen a càrrec seu els que percebin ingressos inferiors al doble del salari 
mínim interprofessional. 

 
En cas de concurrència de beneficiaris del mateix grau de parentiu, es distribuirà 

l’ajut en parts iguals; si concorren parents de grau diferent, és preferent el més 
pròxim al més llunyà. 

 
5.4 Totes les referències fetes a fills o filles en aquestes bases, s’entenen fetes 

tant als biològics com als adoptats o en règim d’acolliment o tutela. 
 

6. Programa d’ajuts 
 
6.1. L’objecte d’aquest programa és compensar, en part, les despeses personals 

generades per pròtesis oculars, auditives, d'ortopèdia, per la realització de 
tractaments odontològics, ajut per malaltia celíaca, ajut per escola bressol i l’ajut 
per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge, tractaments de 
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trastorns de la comunicació, trastorns generalitzats del desenvolupament i ajuts 
per tractaments sanitaris no coberts per la seguretat social, sempre que aquestes 
despeses no estiguin cobertes totalment o parcial pel sistema de la Seguretat 
Social, de l'ICASS o algun altre organisme o sistema mutualista de caràcter públic.  

 
Els conceptes d’ajut que integren aquest programa són els següents:  
 
6.2.1 Ajut pròtesis oculars 
 
• Ulleres monofocals (muntura i vidres). 
• Renovació de vidres monofocals 
• Lents de contacte 
• Ulleres progressives o bifocals (muntura i vidres) 
• Renovació de vidres progressius o bifocals 
• Reducció de diòptries (miopia, hipermetropia i astigmatisme) 
• Ulleres de sol graduades 
• Intervencions quirúrgiques d’extracció de cataractes. 
• Intervenció quirúrgica glaucoma, estrabisme i presbícia. 
• Ulleres telelupa. 
• Renovació de vidres telelupa. 
 
6.2.2 Ajut per pròtesis auditives 
 
• Audiòfon 
 
6.2.3 Ajut Pròtesis ortopèdiques 
 
• Plantilles ortopèdiques i suports plantars. 
• Calçat corrector (amb o sense plantilla) 
• Talons silicona 
• Ortesis 
• Cadira de rodes 
• Crosses 
• Fèrules ortopèdiques  
• Adaptacions funcionals de l’entorn de la persona ( adaptació del vehicle i 

adaptació de l’habitatge habitual en ocasió de situacions de disminució). 
 
6.2.4 Ajut per Tractaments odontològics 
 
• Pròtesis dentals completes 
• Dentadura superior o inferior 
• Implants osteointegrats 
• Tractaments de gingivitis 
• Peces soltes 
• Peces esquelètiques 
• Corones 
• Fundes 
• Empastaments 
• Endodòncies 
• Ortodòncia 
• Ponts 
• Tractament periodontal 
• Fèrula de descàrrega 
• Neteja bucal 
• Fluoritzacions 
• Radiografia ortopantomografia 
• Cirurgia maxil·lofacial 
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6.2.5 Ajut per intoleràncies alimentàries 
 
6.2.6 Ajut per Escola Bressol curs 2014-2015 
 
a) L’objecte d’aquest programa és compensar en part les despeses generades 

per l’assistència de fills o filles de les persones que prestin serveis a l’Ajuntament 
de Barcelona, als seus organismes autònoms i als ens instrumentals adherits a 
l’Acord de condicions de treball, majors de 16 setmanes, en el primer cicle 
d’educació infantil (cicle llar d’infants P-0, P-1,i P-2) en escoles bressol públiques o 
privades.  

 
b) Els sol·licitants hauran de reunir el requisit de tenir al seu càrrec un fill o filla 

dins el límit d’edat establert a l’apartat anterior. A l’efecte, tenen la mateixa 
consideració els fills biològics o filles biològiques, els adoptats o adoptades i els 
que estan en règim d’acolliment o tutela, sempre que estiguin matriculats en un 
centre d’educació infantil (cicle escola bressol). I a més per percebre aquest ajut 
per escoles bressol no hauran d’haver percebut cap ajuda pel mateix concepte. 

 
c) Queda expressament exclosa la prestació econòmica en cas d’assistència a 

ludoteques. 
 
d) Queden exclòs d’aquest ajut els empleats que hagi demanat l’excedència 

voluntària per tenir cura de fill o filla pel qual demanen l’ajut. 
 
6.2.7 Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge 
 
• Disfuncions motrius: dispràxies 
• Trastorns del coneixement: disgnòsies 
• Trastorns del llenguatge: dislèxia, disfàsia, dislàlia, disgrafia i ecolàlia 

(tractaments logopèdics) 
• Trastorns de les habilitats mecàniques: discalcúlia 
• Dèficit d’atenció, amb o sense hiperactivitat (TDA i TDAH). 
• Superdotació intel·lectual o alta capacitat intel·lectual  
 
6.2.8 Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació  
 
• Trastorn del llenguatge expressiu. 
• Trastorn mixt del llenguatge receptiu-expressiu 
• Trastorn fonològic 
• Disfèmia, espasmofemia o difluència en la parla  
 
6.2.9 Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament 
 
• Síndrome autista 
• Síndrome de Rett 
• Trastorn desintegratiu de la infància 
• Síndrome d’Asperger 
 
6.2.10 Ajut per a tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social, 

sempre que siguin realitzats per personal col·legiat de l’especialitat o per 
prescripció facultativa : 

 
• Psicologia 
• Homeopatia 
• Osteopatia  
• Fisioteràpia  
• Tots els tractaments de recuperació d’especialitats reconegudes, recomanats 

per un metge col·legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la 
persona. 
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7. Criteris de valoració de les sol·licituds presentades  

 
7.1. La quantitat assignada al Fons d’Acció Social per aquest any 2015, 

350.000€, es distribuirà entre els/les sol·licitants admesos. Si a causa del nombre 
d’aquests no hi hagués possibilitat de concedir tots els ajuts sol·licitats, 
l’adjudicació de l’ajut es farà tenint en compte els ingressos bruts per a l’any 2015 
de l’empleat/ada, donant preferència als/a les empleats/des amb menors ingressos 
i, per tant, d’acord amb una relació de les sol·licituds presentades i admeses, 
ordenada de menor a major quantia d’ingressos. A l’efecte, es tindrà en 
consideració la quantitat que aparegui com a rendiments bruts del treball del 
certificat de retencions de l’any 2015 de l’Ajuntament de Barcelona, els seus 
organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’acord.  

 
7.2. En cas d’empat es tindrà en compte l’antiguitat reconeguda com a serveis 

prestats a l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i ens 
instrumentals adherits a l’acord dels sol·licitants de major a menor antiguitat.  

 
8. Sol·licituds i termini de presentació 

 
8.1.Les persones interessades hauran de presentar via telemàtica una única 

sol·licitud de conformitat amb el model oficial que es trobarà disponible a Ia 
Intranet Municipal a l’inici del termini de presentació de les sol·licituds establert en 
el punt 8.3. En el moment de la presentació via telemàtica s’adjuntarà escanejada 
la totalitat de la documentació original preceptiva per a cada tipus d’ajut. 

 
8.2. El personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació que 

no disposen d’accés a la Intranet Municipal podran recollir el model oficial de 
sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes i ens 
instrumentals de l’àmbit d’aplicació. Les sol·licituds en suport paper es presentaran 
amb la documentació fotocopiada i compulsada en els respectius registres.  

També es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
publiques i del procediment administratiu comú.  

 
8.3. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de 

l’endemà de la publicació de la convocatòria en la Gaseta Municipal. Les sol·licituds 
s’han de presentar dins d’aquest termini acompanyades de la documentació 
exigida en les bases.  

 
8.4. El personal que opti als ajuts es responsable de la veracitat de les causes i 

de les dades al·legades i, en tot cas, la detecció de qualsevol deformació dels fets, 
ocultació o falsedat de les dades consignades a la sol·licitud o en la documentació 
tindrà els efectes establerts a l’article 38 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya .  

 
8.5. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases 

reguladores, així com l’autorització a la Comissió del Fons d’Acció Social que ha de 
valorar i proposar la resolució dels ajuts, a fer les comprovacions oportunes 
respecte de la documentació justificativa aportada pel sol·licitant en qualsevol 
moment de tramitació del procés. 

 
8.6. Les persones interessades que tinguin problemes d’accés a l’aplicació 

telemàtica es posaran en contactar amb l’Oficina d’Atenció al Personal de la 
Gerència de Recursos Humans i Organització, per telèfon 934027770 o per correu 
electrònic: oap@bcn.cat i l’Oficina determinarà de quina manera s’haurà de 
tramitar la sol·licitud (telemàticament o presencialment a les OAC) 

 
 
 

mailto:oap@bcn.cat


NÚM. 7 29-2-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1419 
 

 
9. Documentació 

 
9.1 Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels documents preceptius 

establerts en l’annex de documentació de les bases. 
 
9.2 No s’acceptarà cap documentació que no correspongui amb l’ajut o ajuts 

sol·licitats, ni tampoc aquella documentació que no figuri en cap dels idiomes 
oficialment reconeguts a Catalunya. 

 
9.3 No s’acceptarà cap factura si els imports no estan expressats en euros. 
 
9.4 Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no 

tenen cap tipus de validesa. 
 
9.5 L’Administració, a sol·licitud de la Comissió, podrà demanar en qualsevol 

moment documentació complementària relativa als ajuts sol·licitats, sense 
perjudici del que disposa l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
9.6 L’incompliment del que estableixen les bases generals i els requisits 

establerts a la convocatòria de cada modalitat d’ajut implicarà l’exclusió del 
sol·licitant i la consegüent denegació de l’ajut.  

 
10. Resultats provisionals del personal admès i exclòs a la convocatòria i proposta 
d’imports dels ajuts pels diferents conceptes i programes. 

 
10.1 En el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de finalització 

del termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió del Fons d’Acció Social 
aprovarà i farà públics els resultats provisionals del personal admès i exclòs en la 
convocatòria, amb indicació de la causa d’exclusió. De l’esmentada llista, que 
també incorporarà la proposta d’imports dels ajuts, se’n donarà publicitat en els 
taulers d’anuncis, a la Gaseta Municipal i a la intranet. 

 
Les persones interessades podran formular reclamació i esmenar, si escau, els 

defectes causants de l’exclusió provisional, en el termini de 15 dies naturals, a 
partir de l’endemà de l’exposició dels resultats provisionals. 

 
11. Resolució de la convocatòria i notificació 

 
11.1. Finalitzat el període de reclamacions i dins el termini màxim d’un mes, la 

Comissió del Fons d’Acció Social elevarà a l’òrgan competent per resoldre la 
proposta de concessió d’ajuts. En els 10 dies naturals següents, aquest òrgan 
resoldrà l’esmentada convocatòria i aprovarà els resultats definitius del personal 
admès i exclòs a la convocatòria i de concessió o denegació d’ajuts del Fons d’Acció 
Social. La resolució detallarà els imports concedits per a cada tipus d’ajut i quan 
sigui el cas el motiu de la denegació. D’aquesta resolució se’n donarà publicitat en 
els taulers d’anuncis, a la Gaseta Municipal i a la intranet, amb expressió dels 
recursos o reclamacions que corresponguin.  

 
12. Consentiment al tractament de dades personals 

 
Mitjançant l’accés a la intranet 2.0 emprant la identificació de l’usuari i la 

contrasenya, la presentació de la sol·licitud i la documentació annexa, les persones 
sol·licitants donen el seu consentiment exprés al tractament per part de de 
l’Ajuntament de Barcelona de les seves dades de caràcter personal que siguin 
necessàries per a la gestió, tramitació i resolució dels ajuts del fons d’acció social, 
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 i la normativa que la desenvolupa. Està 
prohibida la utilització de l’identificador d’usuari i contrasenya d’una altra persona. 
Igualment, la persona titular no revelarà les seves dades d’identificador d’usuari i 
contrasenya. 
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals 
s’incorporaran al fitxer Gestió RRHH Ajuntament de Barcelona, de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la finalitat de gestionar el tràmit sol·licitat (Fons d’Acció Social) 
com a part de la Gestió de RRHH de l’Ajuntament. 

 
Les dades no seran cedides a cap altra entitat. Es podran exercir els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit al Registre 
General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona, indicant clarament 
en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. 

 
ANNEX DE DOCUMENTACIÓ 

 
I. Documentació comú per a tots els programes d’ajut. 
 
El personal haurà de presentar la factura de l’any 2015 i/o rebut desglossat de 

la despesa efectuada. Les factures hauran de complir els requisits següents: 
 
1. Núm. de Factura  
2. Data d’expedició  
3. Raó Social i segell de l’emissor i nom del receptor  
4. NIF de l’emissor  
5. Domicili de l’emissor  
6. Descripció del concepte d’ajut  
7. Import de la despesa  
8. Data de prestació del servei (si és diferent a l’expedició)  
 
En el cas de tractaments d’odontologia, psicologia, homeopatia, osteopatia, 

fisioteràpia, o tractaments de recuperació serà necessari el número de col·legiat/a 
del professional corresponent. 

 
II. Per ajuts per fills/es: S’adjuntarà la documentació establerta al punt I 

d’aquest ANNEX i còpia complerta del llibre de família o la decisió administrativa o 
judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Català de l'Acolliment i de 
l'Adopció, si escau. En el cas que els fills/es hagin nascut entre l’any 1990 i el 1997 
caldrà aportar el certificat de convivència i l’informe de vida laboral del fill/a. 

 
Els treballadors/es que no aportin el llibre de família entenent que ja l’han 

presentat a l’Administració, hauran d’indicar on i quan el van presentar (dia/ 
organisme) i adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al personal indicant aquestes dades. 

 
III. Documentació de l’ajut per a les sol·licituds del programa per a llars 

d’infants curs 2014-2015 : en el cas de l’ajut per Escola Bressol es substitueix la 
factura indicada en el punt I de l’Annex de documentació pel rebut normalitzat o 
certificat del centre, que acreditin la raó social, el NIF, el nivell d’escolarització, els 
mesos d’escolarització i la quantitat abonada. 

 
IV. Documentació de l’ajut per intoleràncies alimentàries: es substitueix la 

factura indicada al punt I de l’Annex de documentació pel certificat o informe 
mèdic que certifiqui que es pateix la malaltia, i data en que es va detectar. 
L’import a percebre en aquest concepte serà el màxim que s’estableixi per 
persona.  
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CARTIPÀS 

 
Decret. Vista la petició rebuda de la portaveu del Grup Municipal Socialista de 

22 de febrer de 2016, que comunica un canvi de conseller al Consell Municipal del 
Districte de Sant Andreu, i d’acord amb l’article 16 de les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes, 

 
Disposo: 
 
Nomenar el Sr. Iván Marzá Viola membre del Consell Municipal del Districte de 

Sant Andreu en substitució del Sr. Enric Fernández-Velilla Cepria. 
 
Barcelona, 24 de febrer de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 471/2016) 
 

* * *  
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 7 dels 
Estatuts de l’Institut Municipal d’Informàtica, 

 
Disposo: 
 
Primer. Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Francisco Rodríguez Jiménez 

com a membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Informàtica. 
 
Segon. Designar el Sr. Francisco Jiménez Orantes membre del Consell Rector de 

l’Institut Municipal d’Informàtica en representació del personal de l’esmentat 
Institut. 

 
Barcelona, 18 de febrer de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 475/2016) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb l’establert a l’article 7 dels Estatuts de 
l’Institut Barcelona Esports,  

 
Disposo: 
 
Primer. Designar la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando membre i vicepresidenta del 

Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports en substitució del Sr. Raimundo Viejo 
Viñas. 

 
Segon. Designar el Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert membre del Consell 

Rector de l’Institut Barcelona Esports en substitució del Sr. Fernando Pindado 
Sánchez. 

 
Barcelona, 18 de febrer de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 476/2016) 
 

* * * 
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PERSONAL 

Borses de treball 
 

Anunci sobre convocatòria del procés selectiu per a l’ampliació de la borsa 
de treball de la categoria d’educador/a d’escola bressol de l’Institut 
d’Educació (IMEB) 
 

 
Decret. En ús de les facultats establertes a l’article 12 dels Estatuts de l’IMEB, 

aprovats pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en data 14 d’octubre de 
2005 i publicats al BOP núm. 273 de 15/11/2005, el gerent de l’IMEB ha disposat: 

 
Ampliar en 3 mesos la vigència de la borsa de la categoria d’educador/a bressol 

publicada en data 25 de setembre de 2014, com a màxim fins al 25 de juny de 
2016, data en la qual causaran baixa de l’esmentada borsa les persones del bloc c) 
que no hagin prestat serveis. 

 
Convocar el procés selectiu de 250 places per ampliar la borsa de treball de la 

categoria d’educador/a d’escola bressol d’acord amb l’annex III de les bases de la 
convocatòria de concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir 
places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics de 
l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona de data 28 de juny de 2006, 
ampliant el termini de presentació de sol·licituds amb 20 dies naturals a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal de Barcelona. 

 
Actualitzar amb efectes 26 de juny de 2016, el bloc c) de la borsa de treball 

esmentada, a la finalització del procés selectiu amb les persones que hagin superat 
la puntuació mínima fins al nombre màxim de 250 places, ordenades segons la 
puntuació obtinguda. 

 
Modificar la base 1 de la resolució de 28 de juny de 2006 de la convocatòria de 

concurs públic per forma part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o 
substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics de l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’afegir un nou apartat i) amb el 
següent contingut: “No haver estat condemnat per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com especifica el nou apartat 5 
de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del 
menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, 
modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l'adolescència”. 

 
Barcelona, 24 de febrer de 2016. Gerent, Josep M. Castiella Viu. 
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Concursos de personal 
 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE CINC 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE CINC LLOCS DE TREBALL 
(Aprovades per decret de l’Alcaldia) 

 
 
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 

juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació: 

 
 

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 

convocatòria és necessari: 
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 

pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord. 

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal. 

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs. 

 
 

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 

anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt. 

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent: 
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt. 
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts. 
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent: 
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt. 
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 

lloc de treball convocat: 0,50 punts. 
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 

lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts. 
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– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa. 

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació. 

 
 

JUNTA DE VALORACIÓ 
 
Estarà formada pels membres següents: 
– Presidència: 

El director de Recursos Humans, com a titular. 
– Vocalies: 

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta. 
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte. 
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs. 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració. 

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa. 

 
 
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS 
 
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 

sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal. 

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini. 

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes. 

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit. 

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae. 

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals. 

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats. 

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
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de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça. 

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent. 

 
 
ANNEX 
Concurs núm.14/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família 

professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Gerència d’Habitatge de la 
Gerència de Drets Socials. (Nivell 24) 
Concurs núm. 15/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis 
Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament d'Infraestructures i Equipaments 
de la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. (Nivell 24) 

Concurs núm. 16/2016-C. Un lloc de treball de SUPORT 1 de la família 
professional General (GE) adscrit a la Direcció de Patrimoni i Inversions de la 
Gerència de Presidència i Economia. (Nivell 22) 

Concurs núm. 17/2016-C. Un lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família 
general (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció del 
Servei de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de l’Eixample. (Nivell 
24) 

Concurs núm. 18/2016-C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família 
professional General (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la 
Gerència del Districte de l’Eixample. (Nivell 18) 

 
 

 
TÈCNIC/A 2 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit a la Gerència d’Habitatge de la Gerència de Drets Socials. 
Concurs núm.14/2016-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Gestió i Administració (GA) 
adscrit a la Gerència d’Habitatge de la Gerència de Drets Socials. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 2 de 
la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Gerència 
d’Habitatge de la Gerència de Drets Socials. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Tècnic/a 2 (80.20.GA.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Tècnic 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 - A2 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  978,69 € mensuals segons catàleg vigent 
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3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família de GA) 
3.1.1. Missió 
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 

de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.  

• Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.  

• Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

• Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat.  

• Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis.  

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional.  

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat. 
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat, 
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 

serveis i rebre supervisió sobre els resultats.  
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència. 

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gerència 
d’Habitatge)  

3.2.1. Missió 
Direcció i planificació de les polítiques i de les actuacions en matèria de 

habitatge de l’Ajuntament. 
3.2.2. Funcions 
• Dirigir les actuacions en matèria d’habitatge que duen a terme els 

operadors municipals adscrits. 
• Coordinar els diferents operadors territorials municipals o supramunicipals 

en allò referent a l’habitatge. 
• Interlocutar amb els operadors d’habitatge protegit de caràcter cooperatiu, 

d’entitats sense ànim de lucre o d’altres operadors privats en allò referents 
a l’habitatge. 

• Proposar a la Gerència del sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències. 

• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d'aquesta, en les 
matèries pròpies de les seves competències. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de l’Ajuntament de 
Barcelona de TS Estadística, TS Gestió, TS Informació, TS Economia, TS 
Sociologia, TS Organització, TS Psicologia, Tècnic/a d’Administració General 
o subgrup A2 de la categoria de l’Ajuntament de Barcelona de Gestió 
d’Administració General. 
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• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• Les persones candidates hauran d’acreditar documentalment el requisit 
d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic 
C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en direcció i supervisió de projectes en qualsevol àmbit de 
l’administració pública fins a 2 punts. 

− Experiència en coordinació d’agents interns i externs durant l’execució 
d’un programa o projecte, coordinació de taules o òrgans transversals 
fins a 2 punts. 

− Experiència en la planificació i posada en marxa de nous programes, 
projectes o serveis fins a 2 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
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3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar els i les 
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A de la família professional de Serveis de 
Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.  

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de Drets Socials, o persona en qui 

delegui. 
Vocals: 
− Sr. Javier Burón Cuadrado, Gerent d’Habitatge, o persona en qui delegui. 
− Sr. Lluís Torrens Mèlich, Director de Planificació i Innovació de la Gerència 

de Drets Socials, o persona en qui delegui. 
− Sra. Neus Arranz Gallego, Cap del Departament d’Administració i Personal, 

o persona en qui delegui. 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate, Departament de Selecció i Promoció de la 

Gerència de Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui, qui 
també farà les funcions de secretari. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè  
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
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municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
 

 
TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al 
Departament d'Infraestructures i Equipaments de la Direcció de 
Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. 
Concurs núm. 15/2016-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al 
Departament d'Infraestructures i Equipaments de la Direcció de Planificació i 
Innovació de la Gerència de Drets Socials. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 
de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament 
d'Infraestructures i Equipaments de la Direcció de Planificació i Innovació de la 
Gerència de Drets Socials. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Tècnic/a 2 (80.20.OP.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Tècnic 
Vinculació:  Funcionarial 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 
2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (588,75 € mensuals) 
Complement específic:  978,69 € mensuals segons catàleg vigent 
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3. Descripció funcional 

3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família OP) 
3.1.1. Missió 
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes. 

3.1.2. Descripció funcional 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 

de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

• Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució. 

• Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

• Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat. 

• Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis. 

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional.  

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat. 
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat, 
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 

serveis i rebre supervisió sobre els resultats.  
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència. 

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual estan adscrits el llocs (Departament 
d'Infraestructures i Equipaments) 

3.2.1. Missió 
Proposta, gestió i execució dels recursos assignats de la Gerència per tal 

d’efectuar les obres i tasques de manteniment i logística dels equipaments 
adscrits. 

3.2.2. Funcions 
• Coordinar i supervisar el funcionament i manteniment de totes les 

dependències i equipaments de la Gerència. 
• Coordinació, assessorament i seguiment de les obres de nova planta. 
• Cerca i coordinació de la cessió de solars i locals i relació amb altres 

administracions i dependències municipals. 
• Realitzar projectes de rehabilitacions, remodelacions i reordenament de les 

instal·lacions de serveis dels equipaments adscrits. 
• Executar el manteniment preventiu i correctiu dels equipaments adscrits i 

dirigir i supervisar els dels equipaments de gestió externalitzada. 
• Assessorament i coordinació amb el territori per a actuacions compartides. 
• Control dels costos i pagaments dels subministraments energètica, 

d’ofimàtica, etc. així com la proposta i planificació de mesures de 
racionalització de dita despesa. 

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de les seves funcions. 
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4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de l’Ajuntament de Barcelona de les 

categories de Tècnic/a Superior en Arquitectura; Tècnic/a Superior en 
Enginyeria, o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de l’Ajuntament de 
Barcelona de les categories de Tècnic/a Mitjà en Arquitectura; Tècnic/a 
Mitjà en Enginyeria. 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva categoria estigui inclosa 
en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 
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− Experiència en realització de tasques de tipus tècnic en temes de 
seguiment i coordinació de projectes i obres de manteniment i intervenció 
en equipaments municipals fins a 2 punts. 

− Experiència en realització de tasques de planificació, organització i 
seguiment de serveis manteniment de caire tècnic (organització de 
brigades de manteniment correctiu, preventiu i normatiu) especialment 
en els àmbits d’ equipaments públics i residencials fins a 2 punts. 

− Experiència en gestió d’ equips humans i en l’organització, supervisió i 
seguiment de tasques tècniques en el seu àmbit fins a 2 punts. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis 
urbanístics i d’obra (OP) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal 
(SOM):Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, 
Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, Flexibilitat 
i obertura al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de Drets Socials, o persona en qui 

delegui. 
Vocals: 
− Sr. Lluís Torrens Mèlich, Director de Planificació i Innovació, o persona en 

qui delegui. 
− Sr. Oscar Marín Fraile, Cap del departament d’Infraestructures i 

Equipaments, o persona en qui delegui. 
− Sra. Neus Arranz Gallego, Cap del Departament d’Administració i Personal, 

o persona en qui delegui. 
− Sra. Laura Torres Muñoz, Tècnica del Departament de Selecció i Promoció 

de Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui també farà les funcions 
de secretaria. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
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descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
 

 
SUPORT 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Patrimoni i Inversions de la Gerència de Presidència i Economia. 
Concurs núm. 16/2016-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Patrimoni i Inversions de la Gerència de Presidència i Economia. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 1 de 
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Patrimoni i Inversions 
de la Gerència de Presidència i Economia. 

 
1. classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 1 (90.10.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 
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Destinació:  Nivell 22 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  22 (514,94 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  954,45 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 1 de la família GE)  
3.1.1. Missió 
Realitzar la gestió integral o supervisió d’un o més processos administratius 

singulars i de complexitat alta, en les matèries i processos que siguin competència 
de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la normativa establerta i amb 
la supervisió d’un superior. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu desenvolupament. 
• Dur a terme el procés o processos dels que es responsabilitza per tal 

d’aconseguir la seva resolució i l’adequat tractament en termes d’eficàcia i 
qualitat requerides. 

• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat. 

• Participar en la programació, planificació i control del procés o processos 
sota la seva responsabilitat, proposant alternatives. 

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre els resultats dels processos per tal de validar l’alineament de la seva tasca 
als objectius i a l’eficàcia i qualitat requerida. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats amplis i diversificats, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat. 

6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements específics i profunds sobre 
els processos administratius complexos que estan sota la seva responsabilitat, i 
experiència en la seva aplicació.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Patrimoni i Inversions) 

3.2.1. Missió  
Definició de l’estratègia de gestió del patrimoni municipal, i foment de les 

polítiques per a la seva rendibilització econòmica i social. Direcció estratègica del 
control econòmic de les inversions de l’Ajuntament i del Grup d’empreses i instituts 
municipals.  

3.2.2. Funcions 
• Establir els criteris per a la gestió del patrimoni municipal i coordinació amb 

la resta d'operadors. 
• Coordinar les actuacions dels diferents sectors que tenen repercussió en el 

Patrimoni Municipal. 
• Administrar l'Inventari, valoració i registre dels béns de l'Ajuntament. 
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• Donar informació patrimonial a través dels canals convencionals i en 
aplicació de les noves tecnologies. 

• Fer el seguiment i donar les directrius per a l’execució dels plans 
d’inversions municipals. 

• Anàlisi d’oportunitat que necessiti la Comissió de Govern relatius a nous 
projectes d’inversions. 

• Proposta d'adscripció o destinació coordinada dels béns amb la resta 
d'operadors del Patrimoni Municipal. 

• Controlar ús, defensa i seguretat dels béns. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les 

matèries pròpies de la seva competència. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa de l’Ajuntament 

de Barcelona)  
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• Les persones candidates hauran d’acreditar documentalment el requisit 
d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic 
C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 
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5. Mèrits valorats  
Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en gestió i explotació d’aplicacions informàtiques de suport 
per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball fins a 2 punts 

− Experiència en ús de base de dades i presentacions en powerpoint fins a 
2 punts 

− Experiència en l’entorn SAP-Ecofin dins les àrees relacionades amb les 
funcions del lloc de treball fins a 2 punts 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 1 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
Presidenta: 
− Sra. Irina Espriu, Directora de Patrimoni i Inversions, o persona en qui 

delegui.  
Vocals: 
− Sr. Antoni Fernández, Director d’Empreses, Entitats Municipals i Recursos o 

persona en qui delegui 
− Sr. Francesc Gisbert Sempere, Cap del Departament d'Administració, o 

persona en qui delegui. 
− Sra. Laura Torres Muñoz, Tècnica del Departament de Selecció i Promocio 

de Recursos Humans, qui també farà les funcions de secretaria. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
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necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
 
 
CAP DE SECCIÓ 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de 
Llicències i Inspecció de la Direcció del Servei de Llicències i Espai Públic 
de la Gerència del Districte de L’Eixample. 
Concurs núm. 17/2016-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de Cap de Secció 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de 
Llicències i Inspecció de la Direcció del Servei de Llicències i Espai Públic de la 
Gerència del Districte de L’Eixample. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de 
Secció 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció 
de la Direcció del Servei de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de 
l’Eixample. 
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1. Classificació del lloc convocat 
Denominació:  Cap de Secció 1 (50.10.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional: Comandament 
Tipus de lloc: Cap de Secció  
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  1.029,19 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Secció 1 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 

programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del 
cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir 
l’adequat desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes 
d’eficàcia i qualitat. 

3.1.2. Funcions  
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el 

marc d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit 
l’equip o centre prestador de serveis. 

• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els 
recursos econòmics assignats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament. 

• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis. 
2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei 

complet. Habitualment coordina un equip de persones amb perfil tècnic i 
especialitzat, requerint així d’una alta capacitat de comunicació i influència per 
desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement especialitzat de la funció o servei.  

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de 
certa de llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de 
gestió i anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o 
de processos estandarditzats. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes. 

6. Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia 
varietat de procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes 
i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o 
mitjana, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El 
lloc requereix de capacitat de coordinació d’equips. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Llicències i Inspecció) 

3.2.1. Funcions 
• Tramitació i resolució de llicències mediambientals, llicències d’activitat, 

llicències d’ocupació d’espai públic i inspecció de les mateixes. 
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• Tramitació i resolució de llicències d’obra i habitatge i inspecció de les 
mateixes. 

• Tramitació d’expedients de disciplina urbanística i sancionadors vinculats a 
les llicències i a la inspecció. 

• Elaboració del dictamen tècnic d’expedients de declaracions de ruïna. 
• Atenció especialitzada al ciutadà en matèria de llicències i inspecció. 
• Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 

Districte en l’àmbit de les seves competències. 
• Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 

d’actuació. 
• Direcció dels recursos humans i materials assignats. 
• Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 

departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. 
• Exercici de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 

les seves funcions. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 i A2 de qualsevol de les categories de 

l’Ajuntament de Barcelona.  
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria les persones candidates que es troben en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
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servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5.Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en tasques tècniques en l’àmbit específic de llicències i 
inspecció fins a 3 punts 

− Experiència en la instrucció i gestió d’expedients sancionadors i de 
disciplina urbanística i inspecció fins a 2 punts 

− Experiència en comandament de personal fins a 1 punt. 
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família general (GE) d’acord 
amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, Treball en 
equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i obertura al 
canvi, Autoconfiança, Empatia, Lideratge i Desenvolupament, Direcció de persones. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President/a: 
− Sr. Màxim López Manresa, Gerent del Districte de l’Eixample, o persona en 

qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Elisenda Capera Grifell, Directora de Serveis de Llicencies i Espai Públic 

del Districte de l’Eixample, o persona en qui delegui. 
− Sr. Antoni Masanes Surroca, Cap de Departament de Llicencies i Inspecció 

del Districte de l’Eixample, o persona en qui delegui. . 
− Sr. Xavier Machado Martín, Director de Serveis Generals del Districte de 

l’Eixample, o persona en qui delegui. 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate, Gestor de Projecte del Departament de 

Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o 
persona en qui delegui, qui també farà les funcions de secretari 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
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7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
 
 
SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Llicències i Inspecció de la Gerència del Districte de l’Eixample. 
Concurs núm. 18/2016-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Llicències i Inspecció de la Gerència del Districte de l’Eixample. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
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de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció 
de la Gerència del Districte de l’Eixample. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1, C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (398,74 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  673,67 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)  
3.1.1 Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 

3.1.2 Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc són les següents: 
• Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 

especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament. 

• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat. 

• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.  

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

5.Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat.  

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats. 
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3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Llicències i Inspecció ) 

3.2.1. Funcions  
• Tramitació i resolució de llicències mediambientals, llicències d’activitat, 

llicències d’ocupació d’espai públic i inspecció de les mateixes. 
• Tramitació i resolució de llicències d’obra i habitatge i inspecció de les 

mateixes. 
• Tramitació d’expedients de disciplina urbanística i sancionadors vinculats a 

les llicències i a la inspecció. 
• Elaboració del dictamen tècnic d’expedients de declaracions de ruïna. 
• Atenció especialitzada al ciutadà en matèria de llicències i inspecció. 
• Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 

Districte en l’àmbit de les seves competències. 
• Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 

d’actuació. 
• Direcció dels recursos humans i materials assignats. 
• Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 

departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. 
• Exercici de les competències que li siguin delegades. 
• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 

les seves funcions. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa de l’Ajuntament 

de Barcelona) i C2 (categoria Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de 
Barcelona)  

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 
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Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en la tramitació, seguiment i resolució d'expedients 
administratius en les matèries relacionades amb el lloc de treball fins a 2 
punts 

− Experiència en tasques relacionades amb la funció d'inspecció fins a 2 
punts 

− Experiència en atenció a clients interns i externs fins a 2 punts 
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 3 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Màxim López Manresa, Gerent del Districte de l’Eixample, o persona en 

qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Elisenda Capera Grifell, Directora de Serveis de Llicencies i Espai Públic 

del Districte de l’Eixample, o persona en qui delegui. 
− Sr. Antoni Masanes Surroca, Cap de Departament de Llicencies i Inspecció 

del Districte de l’Eixample, o persona en qui delegui. . 
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− Sr. Xavier Machado Martín, Director de Serveis Generals del Districte de 
l’Eixample, o persona en qui delegui. 

Sr. José Mª Martínez de Eulate, Gestor de Projecte del Departament de Selecció 
i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o persona en qui 
delegui, qui també farà les funcions de secretari. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
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Altres processos personal directiu 
 

Convocatòria per a la provisió de la plaça de director/a-executiu de 
l'entitat pública empresarial fundació Mies van der Rohe. (en endavant 
Fundació Mies) 

 
Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Director/a - 

Executiu de l’Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe amb un sou 
brut anual de 55.000 Euros. 

 
1. Descripció Funcional 

 
a) Missió 
 
Exercir la direcció executiva de la Fundació Mies i definir, d’acord amb les línies 

estratègiques de la gerència, els sistemes, programes i plans d’acció per la 
prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com supervisar la seva 
implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos necessaris, per tal 
d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció. 

 
b) Funcions bàsiques 
 
Les principals funcions del Director/a – executiu son les següents: 
 
• Realització de la gestió econòmica i pressupostària de la Fundació Mies: 

a. Preparació dels pressupostos anuals 
b. Controls financer dels ingressos i les despeses 
c. Control de tresoreria 
d. Control de pressupostos per programes 

• Coordinació de les comunicacions i documentació a compartir amb 
l’Ajuntament de Barcelona 

• Establiment, seguiment i justificació dels convenis amb les diferents 
administracions i institucions 

• Coordinació amb la Comissió Europea en els temes pressupostaris i 
organitzatius relatius al Premi Mies van der Rohe 

• Establiment de les polítiques d’organització i gestió del Pavelló i de la 
Botiga: 
a. Polítiques de personal, torns, seguretat,  
b. Polítiques de compres, vendes, gestió de estocs, marketing de productes 
c. Polítiques de lloguer i us del Pavelló, preus, cessions i altres pactes 

• Seguiment de les relacions amb els patrocinadors existents i fomentar-ne 
de nous 

• Gestió de les polítiques de personal i d’organització: relacions laborals, 
desenvolupament de l’organització, gestió dels equips de treball. 

• Coordinació del serveis de proveïdors externs: comunicació, sistemes, 
generadors de continguts, etc 

• Proposar a la gerència nous programes, organitzacions i línees 
estratègiques per a la Fundació Mies 

 
c) Descripció funcional de la Fundació Mies 
 
La Fundació Mies, amb domicili a Barcelona, es una Entitat Pública Empresarial 

participada al 100% per l'Ajuntament de Barcelona. 
 
La Presidència de la Fundació Mies la ostenta actualment la Sra. Janet Sanz, 

tinenta d’alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
La Gerència de la Fundació Mies la ostenta actualment el Sr. Jordi Campillo 

Gamez, gerent de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, segons decret 
d’alcaldia número 685/2015 de data 13 de juny de 2015 
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La Fundació es regeix pels estatuts aprovats amb data 11 de novembre de 2009 

i publicats el 17 de novembre en el B.O.P. de Barcelona 
 
Els principals objectius estatutaris de la Fundació Mies son els següents: 
 
• La conservació, ús i administració del Pavelló Alemany de l’Exposició 

Internacional de Barcelona del 1929, ubicat al Parc de Montjuïc. 
• L’ impuls i la difusió del debat cultural sobre els problemes de l’arquitectura 

contemporània, des de la perspectiva de la seva condició urbana. 
• La formació d’una col·lecció i d’un fons arxivístic documental i bibliogràfic 

d’arquitectura, centrat en l’obra de Ludwig Mies van der Rohe i en 
l’arquitectura moderna i contemporània 

• L’organització i foment de premis, cursos, cicles, simposis, exposicions, 
publicacions, estudis i totes aquelles activitats que puguin contribuir a la 
consecució dels objectius culturals i ciutadans citats anteriorment 

• L’organització d’activitats culturals que fomentin la visita al Pavelló i donin 
lloc a la relació i diàleg d’altres disciplines amb l’arquitectura. 

• L’ atenció a les activitats i caràcter internacional, en l’àmbit dels objectius 
anteriors, que permetin situar la Fundació Mies als circuits culturals 
europeus i internacionals. 

• La potenciació de les relacions entre la cultura i el món universitari, 
promovent vincles que facilitin la interacció entre el món universitari i la 
vida cultural 

 
En resum la Fundació Mies es presenta com una plataforma amb la missió 

principal d’inspirar al mon a través de l’arquitectura. Defensa, impulsa i promou 
activitats relacionades amb la bona arquitectura –basada en els valors que va 
representar Ludwig Mies van der Rohe- per a potenciar-la com a eix estratègic en 
la millora de les ciutats, la qualitat de vida de les persones i l’enriquiment cultural. 

 
Els recursos financers de que disposa la Fundació Mies provenen del 

desenvolupament de les activitats pròpies de la Fundació vinculades a l'explotació 
del Pavelló, de les relacionades amb el Premi d’Arquitectura Contemporània de la 
Unió Europea – Premi Mies van der Rohe i l'arxiu documental, i de les aportacions 
realitzades directament per les entitats que formen part del Consell d'Administració 
de la Fundació Mies. 

 
El pressupost de la Fundació Mies per l'any 2015 ha estat de dos milions d'euros 

aproximadament.  
 

2. Requisits de participació 
 
Un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera o en regim laboral 

fix de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits o un 
mínim de cinc anys d’experiència professional per a una persona del sector privat 
amb titulació superior. 

 
3. Criteris de valoració 

 
Es tindrà en compte com a criteris de valoració: 
 
− L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 

de les funcions 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball destacant els 

coneixements de gestió d’equips 
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball i en particular les capacitats de lideratge, 
comunicació i d’interrelació. 
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La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i’, si s’escau, a la realització 
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la 
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves 
psicotècniques i/o professionals. 

 
4. Comissió de valoració 

 
Es crea una Comissió de valoració integrada pels següents membres: 
 
− Titular de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona 
− Titular de la Gerència de la Fundació Mies 
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Barcelona 
 
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació 

en altres persones designades a tal efecte. 
 

5. Presentació de sol·licituds 
 
Els/les candidats/es hauran de presentar el seu currículum vitae en català o 

castellà a la Fundació Mies van der Rohe carrer Provença 318 principal 2a en sobre 
segellat i indicant “convocatòria Director/a-executiu Fundació Mies” en el termini 
de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present 
anunci a la Gaseta Municipal i a l’ intranet de la Fundació Mies. 

 
Els/les candidats/es son responsables de l’exactitud i veracitat de la informació 

proporcionada. 
 

6. Llista de persones admeses i excloses 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà a l’ intranet de la 

Fundació Mies la llista de persones admeses i excloses al procés. 
 

7. Proposta de resolució 
 
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per a la Comissió de 

Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant i 
l’elevarà al Gerent de la Fundació Mies proposant el seu nomenament. 

 
La resolució definitiva del nomenament es publicarà a la Gaseta Municipal i a la 

intranet de la Fundació Mies i es procedirà a comunicar-ho a la resta d’ aspirants. 
 

8. Presa de possessió 
 
El personal funcionari de carrera o laboral fix que hagi obtingut la plaça l’haurà 

d’ocupar en un termini màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de 
la resolució del concurs. En cas de tractar-se d’un professional del sector privat, el 
termini s’ampliarà a 15 dies. 
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Nomenaments 
 

Funcionaris/àries de carrera 
 

L’Alcaldessa, en data 23 de febrer de 2016, ha adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, amb efectes de 15 de gener de 2016, funcionaris/àries de carrera les 

persones que es detallen a l’annex I, de conformitat amb la proposta del Tribunal 
qualificador de la convocatòria per a l’accés a 60 places de Bomber/a del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant concurs oposició, en torn lliure. 

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
 
 

ANNEX I 
Efectes 15 de gener de 2015 

 
Matrícula Cognoms I Nom 

26930 Anguera Morales – Victor 
73630 Angulo Rovira, Ricard 
73631 Arteta Castelar, Unai 
73633 Badia Riu, Noel 
73634 Boix Miralles, Marc 
73635 Capel Martin, Felix 
73636 Capellán Valdez, Joan Manuel 
73637 Casals Barcons, Jordi 
73638 Casals Marquilles, Arnau 
73639 Cibian Cibian, Claudi Daniel 
73640 Cid Pàmies, Frederic 
73641 Contreras Puigdomen, Pau 
73642 Cos Sánchez, Jesús 
73647 Costa Puigpelat, Ricard 
73648 Echevarria Tapia, Roger 
73649 Esquirol Ollé, Joan 
73650 Fernández Rodríguez, Joaquin 
73651 Fuentes Cortes, Adrià 
73652 Ginebra Puigoriol, Lluís 
73653 Gómez Izquierdo, Rubén 
73654 Gonzalez Delgado, Alberto 
73655 Gonzalez Suárez, Lluis 
73656 Jiménez Garcia, Adria Borj 
73657 Llorente Frigola, Xavier 
73658 Lopez Palma, Antoni 
73659 Marti Montserrat, Joan 
73660 Martínez Balagué, Daniel 
73661 Martínez Ramos, Jose Mª 
73662 Mas Ferrer, Antoni 
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73663 Mba Hidalgo, Alfonso Mª 
73664 Montoliu Trillo-Figueroa, Santiago 
73665 Morte Falcón, Israel 
73666 Najarro Enríquez, Sergio 
73668 Notario Martin, Alberto 
73669 Olivares Romero, Juan Jose 
73670 Ortega Garcia, Javier 
73407 Panes Rodríguez, Ester 
73671 Parra González, Raül 
73673 Perarnau Badia, Eduard 
73675 Pérez Blanco, Fabián 
73677 Piñol Lázaro, Javier Manuel 
73678 Pons Rodríguez, Gerard 
73679 Quiroz Llobet, Francesc X. 
73680 Reñé Pujal, Jordi 
73681 Rifa Pares, Sergi 
73682 Romero Morgado, Benjamin 
73283 Rosselló Sainz, Alejandro 
73684 Salinas Blanco, Francesc 
73685 Sánchez Arcarons, Ernest 
73686 Sánchez Calderer, David 
73672 Saus Raurell, Joel 
73674 Segura Virella, Alfons 
73676 Serra Figueras, Marti 
73687 Sola Calzada, Rubén 
73688 Tallant Vila, David 
73689 Tarrazona Gil, Oscar 
73690 Usano Gistau, Christian 
73693 Vega Vera, David 
73691 Verdie Remola, Jordi 
73692 Vila Besoli, Albert 

 
 
 
Concursos  

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 18 de febrer de 2016, ha dictat la següent resolució:  
 
Declarar desert el concurs 63/2015-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 

SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Consell Tributari de la 
Gerència de Presidència i Economia, atès que els aspirants presentats no han 
arribat a la puntuació mínima requerida per superar el concurs. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 18 de febrer de 2016, ha 

adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 65/2015C: 
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- la senyora Eva ALBALADEJO MUR (mat. 38736), de la categoria Gestió 
d'Administració General, subgrup A2, per a ocupar un lloc de treball de Tècnic/a 2, 
de la família General, codi 80.20.GA.10 amb nivell de destinació 24, al 
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana de la Direcció de Serveis 
d'Acció Comunitària de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència. 

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
 

 
Lliures designacions 

 
Esmena resolució nomenament Lliure resolució 101/2015-L 

 
El Gerent Municipal, en data 24 de febrer de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 
 
Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’expedient electrònic 11/2016, de data 26 de gener 
de 2016, relatiu a la funcionària de carrera, Sra. Silvia VERNIA TRILLO (mat. 
21687), en el sentit que on deia “Direcció de Transparència i Bones Pràctiques de 
la Direcció de Serveis d’Anàlisi de la Gerència de Recursos” havia de dir “adscrit a 
la Direcció de Serveis d’Anàlisi de la Direcció de Transparència i Bones Pràctiques 
de la Gerència de Recursos”. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 19 de febrer de 2016, ha 

adoptat la següent resolució: 
 
Nomenar, la Sra. Olga LÓPEZ VÁZQUEZ (mat. 21287), de la categoria Gestió 

d'Administració General, subgrup A2, en el lloc de Gestió Projectes 2 de la família 
General, codi 70.20.GE.20, amb complement de destinació de nivell 24, i adscrit a 
la Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, per haver superat la 
convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 112/2015-L. 
 

 
El Gerent Municipal, en data 24 de febrer de 2016, ha adoptat la següent 

resolució: 
 
Nomenar, la Sra. Marta RUBIO ALCAÑIZ (mat. 37675), de la categoria TS 

Gestió, subgrup A1, en el lloc de Director/a 2 de la família General, codi 
20.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 28, i adscrit a la Direcció de 
Serveis Generals de la Gerència del Districte de Nou Barris, per haver superat la 
convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 114/2015-L. 
 

 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 24 de febrer de 2016, ha dictat la següent resolució:  
 
Declarar deserta la lliure designació 116/2015-L convocada per a cobrir un lloc 

de treball de SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Regidoria del 
Districte de Ciutat Vella, atès que les dues aspirants presentades han superat 
altres processos de lliure designació. 
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El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 19 de febrer de 2016, ha 
adoptat la següent resolució: 

 
Nomenar, la Sra. M José CONSUEGRA DOMINGUEZ (mat. 20862), de la 

categoria Administrativa, subgrup C1, en el lloc de Suport 3 de la família General, 
codi 90.30.GE.20, amb complement de destinació de nivell 18, i adscrit a la 
Gerència del Districte de Sant Andreu, per haver superat la convocatòria de 
provisió mitjançant lliure designació núm. 130/2015-L. 
 

 
La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 22 de febrer de 2016, ha 

adoptat la següent resolució:  
 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració de la lliure 

designació número 1/2016-L: 
 
Sr. Esteve CARAMÉS BOADA, de la categoria Tècnic Superior en gestió, subgrup 

A1, per ocupar un lloc de treball de Cap de Departament 1 de la família 
professional General (GE) codi 40.10.GE.10 adscrit al Departament de Fàbriques 
de Creació i Relacions Internacionals amb complement de destinació nivell 26 i 
complement específic corresponent a aquest lloc de treball, segons catàleg vigent. 
 

 
La presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, en data 25 

de febrer de 2016 ha resolt:  
 
Nomenar, la funcionaria de carrera, Sra. M. Antonia NIETO CAMPS, per ocupar el 

lloc de treball de Suport 3 de la família professional General (GE) – 90.30.GE.20, 
segons Catàleg vigent de llocs treball, amb el complement de destinació de nivell 
18, amb adscripció a la Direcció Executiva de Planificació, Gestió de Recursos i 
Avaluació de Programes i Serveis de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
(IMSSB), per haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació 
núm. 1/2016. “ 
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ANUNCIS 

Altres anuncis 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
 

Exp. 15obo72 
 
La presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme, en ús de les facultats 

conferides per l'article 5.2 k) dels Estatuts de l'IMU, en data 18 de febrer de 2016, 
va adoptar la següent resolució: 

 
“Aprovar definitivament el “Projecte d’obres ordinàries dels entorns de la UA1 de 

la MPGM de les Vores de la Via Augusta” al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 
10 de juny de 2015, que figura a l’expedient administratiu i que aquest efectes es 
dóna per reproduït, amb un import de SET-CENTS SETANTA-UN MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (771.684,33 €), més el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’article 235 
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, l’article 37 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, i l’article 8 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; resoldre 
l’al·legació presentada en data 13 de gener de 2016 pel Sr. Alex Subirachs Amigó, 
actuant en nom i representació del Sr. Josep Costa Musté i de la mercantil MUSTE 
ANDREU, SL, d’acord amb l’informe emès en data 18 de gener de 2016 per la 
Directora de Serveis de Projectes i Obres de BAGUR, SA, i l’informe jurídic de l’IMU 
de data 18 de gener de 2016, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació 
s’incorporen a aquesta resolució; publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta 
Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en 
aquest procediment; i encarregar a BAGUR, SA la gestió de l’actuació.” 

 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu 

interposar recurs d’alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà d'haver rebut la present notificació. Transcorregut el termini de tres 
mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense haver estat notificat de llur 
resolució, es considerarà aquest desestimat als efectes de poder interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
en el termini de sis mesos. 

 
Us ho comunico als efectes oportuns. 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2016. La secretària delegada, Ma. Camino Suárez 

García. 
 

BIMSA 
 

Expedient: 2015/037 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 28-01-2016, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar definitivament, el Projecte de construcció de carrils bicicleta 

bidireccionals a travessera de Gràcia, Marina i Cartagena, als Districte de 
l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte, que figura a l’expedient administratiu i que a 
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aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 774.996,07 euros el 21% 
d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLLMRLC); publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a 
la Gaseta Municipal i al Taulell d’anuncis de la Corporació; i encarregar a la societat 
municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 

mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 

produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

 
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.  
 
Barcelona, 8 de febrer de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

   
 

Expedient: 7 2014/224 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 04-02-2016, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar definitivament el Projecte executiu de la segona fase d’ordenació de 

l’espai interior d’illa comprès entre els carrers de Lledoner i de Sidó, al barri de 
Sant Genís, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’informe tècnic del projecte que figura a l’expedient administratiu i 
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d’1.322.771,02 
euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de règim local de Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 

mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
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Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

 
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
 
Barcelona, 17 de febrer de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

   
 

Expedient 10 2015/139 
 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 04-02-2016, adoptà el següent acord: 
 
Aprovar el Projecte modificat núm. 1 del projecte del tub de desguàs de 

l'esgotament del nivell freàtic a Glories al Districte de Sant Martí, d’iniciativa 
municipal, segons l’article 42 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i d’acord 
amb l’Informe tècnic jurídic de la societat municipal BIMSA que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import total de 
713.074,50 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del 
contracte (595.108,28 euros), que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari i 
l’import de les modificacions (117.966,22 euros) el que suposa un increment del 
19,82% sobre el preu del contracte; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a un diari dels de més circulació de Catalunya, a la 
Gaseta Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; i encarregar 
a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 

mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 

produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

 
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.  
 
Barcelona, 17 de febrer de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
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