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

CATORZE DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

Municipal, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa 

Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. Tinents d’Alcaldia i les Imes. Sres. 

Tinentes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens 

Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, 

Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal 

de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i 

Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà i Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i 

Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Carina 

Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, María Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini 

Capdevila i Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel 

Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles 

Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i 

Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i 

Pallarès, que certifica. 

 

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

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 

nou hores i quaranta minuts. 

 

La Sra. ALCALDESSA obre la sessió saludant els membres del Consistori i 

la ciutadania que els segueix per streaming, i aprofita per agrair especialment el 

suport del secretari, de l’interventor i del personal de la casa, que fan possible el bon 

funcionament del Ple i de la resta d’activitats quotidianes. 

Seguidament, fa notar que ha decidit d’assumir personalment la presidència 

del Ple, tal i com havien fet tradicionalment tots els alcaldes fins al darrer mandat, 

valorant que té l’honor de ser la primera alcaldessa de la ciutat de Barcelona i, en 

aquest sentit, considera important la visibilització d’aquest fet històric, alhora que 

expressa la seva voluntat d’esforçar-se en aquest paper. 

Subratlla que es compromet fermament a complir amb el reglament, amb 

responsabilitat i amb equitat, i a no abusar en cap cas del rol que se li atorga pel fet 

de presidir el Ple. 

Tot seguit, recorda que els portaveus dels grups municipals han acordat que 

la sessió es desenvoluparà amb la presentació i votació dels diferents punts de l’ordre 

del dia, amb un únic debat sobre el conjunt de cartipàs municipal, amb un temps 

màxim de deu minuts per al Govern municipal i per a cadascun dels grups. 

Informa que els grups disposen de la relació de decrets dels quals es dóna 

compte en el primer punt de l’ordre del dia, i que estan a la seva disposició per si els 

volen consultar. 

A continuació fa un resum succint dels acords de cartipàs que se sotmeten a 

votació. En primer lloc es refereix a la proposta de creació de quatre comissions del 

Consell Municipal i els seus àmbits d’actuació. Precisa que la proposta ha estat 

acordada pels grups municipals, i seguidament pregunta el sentit del vot a cadascuna 

de les formacions que componen el Consistori. 
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1) DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CARTIPÀS I ALTRES 

COMUNICACIONS 

 

1.-  Dins aquest capítol, primer es COMUNIQUEN al Plenari els escrits de 

constitució dels grups polítics municipals i dels seus representants, en virtut dels 

quals queden constituïts de la següent manera: 

 

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

Regidors i les Imes. Sres. Regidores següents: Ada Colau Ballano, Gerardo Pisarello 

Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, Raimundo Viejo 

Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes 

Vidal Lago i Josep M. Montaner Martorell. Designa: presidenta, la Ima. Sra. Ada 

Colau Ballano; portaveu, la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví; i portaveu adjunt, l’Im. Sr. 

Jaume Asens Llodrà. 

 

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

Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores següents: Xavier Trias i Vidal de Llobatera, 

Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Maite 

Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i 

Galbis, Mercè Homs i Molist i Francina Vila i Valls. Designa: president, l’Im. Sr. 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera; portaveu, l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello; i 

portaveu adjunta, la Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina. 

 

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

i les Imes. Sres. Regidores següents: Carina Mejías Sánchez, Sonia Sierra Infante, 

María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán i Francisco Sierra López. 

Designa: presidenta, la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez; portaveu, l’Im. Sr. 

Francisco Sierra López; i portaveu adjunta, la Ima. Sra. María Magdalena Barceló 

Verea. 

 

Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: Queda 

integrat pels Ims. Srs. Regidors següents: Alfred Bosch i Pascual, Juan José (Juanjo) 

Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol i Jordi 

Coronas i Martorell. president, l’Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual; portaveu, l’Im. Sr. 

Jordi Coronas i Martorell; i portaveu adjunta, la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. 

 

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

les Imes. Sres. Regidores següents: Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés 

Añón, Daniel Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín Espuña. president, l’Im. Sr. 

Jaume Collboni i Cuadrado; portaveu, la Ima. Sra. Carmen Andrés Añón; i portaveu 

adjunta, la Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña. 

 

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

Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores següents: Alberto Fernández Díaz, 

Ángeles Esteller Ruedas i Xavier Mulleras Vinzia. Designa: president, l’Im. Sr. 

Alberto Fernández Díaz; portaveu, la Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas; i portaveu 

adjunt, l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia. 

 

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

Barcelona: Queda integrat pels Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores 

següents: María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i 

Closa. Presidenta, la Ima. Sra. María José Lecha González; portaveu, la Ima. Sra. 
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Maria Rovira i Torrens; i portaveu adjunt, l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

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

administració municipal, es COMUNIQUEN els decrets de l’Alcaldia següents: 

 

2.- Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena tinents/es d’alcaldia. 

 

3.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena els membres de la 

Comissió de Govern i el seu règim de funcionament. 

 

4.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que aprova l’estructura de la 

direcció política i administrativa de l’administració municipal executiva, i les 

delegacions genèriques d’àrees. 

 

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

districte. 

 

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

Comissió de Govern. 

 

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

d’alcaldia i els/les presidents/es dels grups polítics municipals la facultat d’autoritzar 

matrimonis civils al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

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

la facultat d’autoritzar matrimonis civils. 

 

9.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències en el 

primer tinent d’alcaldia 
 

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

quarta tinenta d’alcaldia. 

 

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

regidora de Mobilitat. 

 

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

regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme. 

 

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

matèria de gestió econòmica, en el gerent municipal, gerent de Presidència i 

Economia i estructura executiva annexa al Decret. 
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14.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències, en 

matèria de contractació, en el gerent municipal i en l’estructura executiva annexa al 

Decret. 

 

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

vicepresident/es en diferents organismes autònoms municipals i entitats públiques 

empresarials. 

 

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

executiva de les gerències municipals. 

 

17.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que destitueix diferents llocs 

gerencials. 

 

18.- Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que destitueix personal directiu. 

 

19.- Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que destitueix personal eventual. 

 

20.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena el Sr. Jordi Martí 

Grau com a gerent municipal. 

 

21.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena el Sr. Amadeu 

Recasens i Brunet com a comissionat de Seguretat. 

 

22.-  Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomenen personal d’alta 

direcció. 

 

23.-  Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena i adscriu, de manera 

provisional, personal directiu. 

 

24.- Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena personal eventual. 

 

25.- Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que assigna funcions de gerent. 

 

26.-  Decret d’Alcaldia, de 19 de juny de 2015, de Delegació en la Gerència 

Municipal, en les Gerències Sectorial i de Districtes i en la Gerència de Recursos 

Humans i Organització diferents atribucions en matèria de gestió i administració de 

personal. 

 

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

Consell Municipal, pel seu assabentament, la constitució de la Junta de Portaveus 

així com la seva composició. 

 

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

Pisarello Prados la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra 

actes dictats per la Ima. Sra. Janet Sanz Cid en matèries pròpies de l’àmbit material 

de la quarta tinència d’alcaldia, tant si aquests han estat adoptats en la seva qualitat 

de quarta tinenta d’alcaldia, com en la seva qualitat de regidora del Districte de Nou 

Barris. 
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29.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en la quarta tinenta 

d’alcaldia la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes 

dictats per l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, tant en la seva qualitat de primer tinent 

d’alcaldia com en la seva qualitat de regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

 

30.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en la quarta tinenta 

d’alcaldia diferents atribucions en matèria de medi ambient i de patrimoni i modifica 

diferents apartats del Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1899). 

 

31.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en la regidora de 

Mobilitat diferents atribucions en matèria de mobilitat i transport. 

 

32.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el gerent de 

Presidència i Economia les resolucions necessàries per fer efectiva la subvenció als 

quioscos de premsa de les Rambles, pels ingressos municipals derivats de l’exposició 

publicitària dels suports existents als esmentats quioscos, inclosa l’autorització, 

disposició i obligació de la despesa corresponent. 

 

33.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el gerent 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat les atribucions següents: En matèria d’execució de 

sentències: Adoptar les resolucions que corresponguin per a l’execució de sentències 

en matèria urbanística, prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles 

públics, establiments de concurrència pública i locals de prestació de serveis sexuals, 

així com també en matèria de mobilitat, en les matèries no transferides als districtes i 

no atribuïdes a cap altre òrgan. 

 

34.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el gerent 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat diferents atribucions en matèria de mobilitat. 

 

35.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el gerent Adjunt 

d’Urbanisme diferents atribucions en matèria d’urbanisme i activitats. 

 

36.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el cap de la Guàrdia 

Urbana la facultat de concedir i retirar les targetes per a la utilització d’armes de la 

categoria quarta, contemplada en l’article 105 del Reial Decret 137/1993, de 29 de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes. 

 

37.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el president de 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona la facultat de dur a terme els actes de 

tota mena que calguin per a la recuperació de béns de domini públic adscrits al 

Servei de mercats zonals i especials, inclosos els desnonaments administratius. 

 

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

Segalà, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la signatura del contracte 

que formalitza l’adjudicació a l’Agència de Salut Pública de Barcelona de la 

contractació de laboratoris per a la realització, durant l’any 2015, d’assaigs 



Ref.: CP 

9/15 V: 

23/09/15 

PÀG. 6  

analítics de mostres de diferents productes alimentaris importats de tercers països, 

recollits pels serveis d’Inspecció de Sanitat Exterior. 

 

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

executiva diferents atribucions en matèria de subvencions. 

 

40.-  Decret d’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que assigna, de forma transitòria 

des de 13 de juny fins al 30 de juny de 2015, el següent règim de dedicació als/a les 

regidors/es de l’Ajuntament de Barcelona als efectes de la corresponent retribució en 

les quanties vigents fins aquest moment: - La regidora Ima. Sra. Ángeles Esteller 

Ruedas i el regidor Im. Sr. Josep Garganté Closa percebran les assistències per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que formin part. - La 

resta de 39 de regidors/es exerciran el seu càrrec amb règim de dedicació exclusiva. 

 

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

Fira 2000, SA la designació de representants de l’Ajuntament de Barcelona al seu 

Consell d’Administració. 

 

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

ponència tècnica de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona. 

 

43.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que primer.- esmena el punt setè 

del Decret d’Alcaldia de 13 de juny sobre la nova organització executiva de les 

gerències municipals, en el sentit que els òrgans que s’amortitzen són: la Gerència 

Adjunta de Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals; la Gerència Adjunta de 

Coordinació Territorial; la Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Innovació; la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports; la Gerència d’Hàbitat 

Urbà; la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació; la Direcció de Supervisió 

Estratègica; el Departament de Supervisió; l’Oficina de l’Arquitecte en Cap; i 

l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2026. Segon.- esmena l’annex 1 i 2 del Decret 

d’Alcaldia de 13 de juny sobre la nova organització executiva de les gerències 

municipals, tal com es detalla en els annexos. 

 

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

adscriu, de manera provisional, personal directiu. 
 

45.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que nomena personal eventual 

amb efectes 1 de juliol de 2015. 

 

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

l’assignació de les funcions com a gerent de l’Institut Municipal Barcelona Esports al 

Sr. Fernando Pindado Sánchez; deixa sense efectes l’assignació de funcions con a 

gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica a la Sra. Marta Clari Padrós i nomena la 

Sra. Marta Clari i Padrós en el càrrec de gerent de l’Institut Municipal Barcelona 

Esports. 

 

47.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que destitueix, amb efectes 30 de 

juny de 2015, personal eventual. 
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48.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que destitueix, amb efectes 30 de 

juny de 2015, com a personal d’alta direcció, el Sr. Carles Arias Casal en el càrrec de 

gerent de Recursos Humans i Organització. 

 

49.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que destitueix, amb efectes 30 de 

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

Recursos. 

 

50.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que destitueix, amb efectes 30 de 

juny de 2015, com a personal d’alta direcció, el Sr. Carles Esquerra Coromina, en el 

càrrec de gerent del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

 

51.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que nomena com a personal d’alta 

direcció la Sra. Amalia Ganga Viñes, en el càrrec de gerent del Districte de Sarrià - 

Sant Gervasi. 

 

52.-  Decret d’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que faculta provisionalment la 

Sra. Elena Pérez Fernández, directora de Serveis de Gestió i Recursos Laborals, per 

dur a terme les actuacions atribuïdes, mitjançant Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 

2015, al gerent de Recursos Humans i Organització, fins a la provisió de la plaça 

esmentada. 

 

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

Sr. Manuel Constancio Simarro Contreras, com a personal eventual, en el lloc de 

director d’Alcaldia. 

 

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

Sra. Silvia González Laá, com a personal eventual, i l’adscriu a la Direcció 

d’Alcaldia. 

 

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

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

d’Alcaldia. 

 

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

Sra. Àgueda Bañón Pérez, personal eventual, com a directora de Comunicació. 
 

57.- Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2148), que modifica l’adscripció 

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

 

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

Sra. Yolanda Viñals Verdes, com a personal eventual, i l’adscriu a la Direcció 

Tècnica de Premsa. 

 

59.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2153), que nomena el 

Sr. Eloi Badia Casas, personal eventual, com a cap de Gabinet de la Primera Tinència 

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

l’adscripció del Sr. Gabriel Losada García i l’adscriu com a cap de Gabinet de la 

Segona Tinència d’Alcaldia. 

 

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

l’adscripció de la Sra. Laia Herrera Pujol i l’adscriu a la Segona Tinència d’Alcaldia. 

 

62.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2142), que modifica 

l’adscripció del Sr. Roger Clot Duñach i l’adscriu com a cap de Gabinet de la Quarta 

Tinència d’Alcaldia. 

 

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

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

d’Habitatge. 

 

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

Sr. Álvaro Nicolás Loscos com a personal eventual, i adscripció a la Regidoria de 

Mobilitat. 

 

65.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2159), que destitueix, 

com a personal eventual, per renúncia el Sr. Pere Ferrer Sastre. 

 

66.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015, que delega en la Ima. Sra. Janet 

Sanz Cid la presidència del Consorci del Besòs. 

 

67.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de juliol de 2015, que nomena la Sra. Gemma 

Tarafa Orpinell com a Comissionada de Salut. 

 

68.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de juliol de 2015, que delega en la Sra. Gemma 

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

Barcelona. 

 

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

de 13 de juny de 2015, en el sentit de modificar el nom del Comissionat de Comerç 

pel de Comissionat de Comerç, Consum i Mercats i nomena el Sr. Miquel Ortega 

Cerdà per ocupar el lloc de comissionat. 

 

70.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de juliol de 2015, que delega en el Sr. Jordi 

Campillo Gámez la representació de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta General 

d’Accionistes de la Societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament 

Urbà, SA; proposa a la Junta General la designació com a representants d’aquest 

ajuntament les persones que es relacionen en el Decret, i el nomenament de l’Excma. 

Sra. Ada Colau Ballano com a presidenta, i de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a 

vicepresidenta. 

 

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

Comissionat d’Estudis Estratègics i Programes de Memòria, l’adscriu a l’Àrea de 

Treball, Economia i Planificació Estratègica, i en nomena el Sr. Francisco Javier 

Doménech Sampere com a comissionat. 
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72.-  Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2198), que modifica el 

Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, en el sentit d’on diu “Comissionat 

d’Economia Social i Cooperativa” hi ha de dir “Comissionat d’Economia 

Cooperativa, Social i Solidària, i en nomena el Sr. Jordi Via Llop com a comissionat. 

 

73.-  Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2199), que nomena el 

Sr. Pau Pujol Garriga, personal eventual, i l’adscriu al Comissionat de Seguretat. 

 

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

Daroca Esquirol com a gerent de Recursos Humans i Organització. 

 

75.-  Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2200), que nomena el 

Sr. Jordi Samsó Huerta com a gerent de Seguretat i Prevenció. 

 

76.-  Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015, que nomena el Sr. Ricardo 

Fernández Ontiveros com a gerent de Drets Socials. 

 

77.-  Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2202), que nomena la 

Sra. Maria de los Ángeles Llorens García, personal eventual, i l’adscriu a la 

Secretaria Executiva de l’Alcaldia. 

 

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

Sra. Marta Vallverdú Santiago, personal eventual, com a cap de Gabinet de la 

Tercera Tinència d’Alcaldia. 

 

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

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

d’Educació i Universitats. 

 

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

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

Territori. 

 

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

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

LGTBI. 

 

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

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

Districte de Ciutat Vella. 

 

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

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

de Recursos. 

 

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

Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015, relatiu a nomenar personal eventual la Sra. 

Vanesa Valiño Esparducer, en el sentit que la data d’efectes és 1 de juliol de 2015 i 

no 15 de juny com es feia constar. 
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85.-  Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015, que esmena el Decret d’Alcaldia, 

de 30 de juny de 2015, relatiu al cessament com a personal eventual del Sr. Miquel 

Guiot Rocamora en el sentit que no havia d’estar destituït tal com es fa constar. 

 

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

Sra. Gemma Tarafa i Orpinell comissionada de Salut, membre del Patronat de la 

Fundació de Gestió Sanitaria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

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

amb caràcter provisional, el Sr. Alfred Lacasa Tribó representant de l’Ajuntament de 

Barcelona en el patronat de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana. 

 

88.-  Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2219), que designa 

com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Rector del Consorci 

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona les persones següents: Sra. Gemma Tarafa i 

Orpinell i Sr. Carlos A. González Svatetz. 

 

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

Tarafa i Orpinell representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Comissió Executiva 

del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

 

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

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

Consorci Sanitari de Barcelona. 

 

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

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

Barcelona. 

 

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

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

Barcelona. 

 

 

2) ACORDS DE CARTIPÀS 

 

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

següents: 

 

1.-  MODIFICAR els apartats primer i segon de la disposició addicional segona 

del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2011, la qual quedarà 

redactada de la manera següent: 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

Primer.- Comissions del Consell Municipal. Es constitueixen les comissions 

permanents següents: 

- Comissió d’Economia i Hisenda 

- Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
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- Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 

Prevenció. 

- Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Segon.- Àmbit material de les comissions del Consell Municipal. 

Les comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta municipal 

de Barcelona, per aquest reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal 

en les matèries que s’indiquen a continuació: 

1.- Comissió d’Economia i Hisenda  

a) Economia i Hisenda: 

- Potestats tributària, pressupostària i financera 

- Exercici de les funcions de la Comissió Especial de Comptes que estableix la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

- Patrimoni 

b) Promoció Econòmica i Ocupació: 

- Promoció econòmica de la ciutat 

- Ocupació 

- Marca Barcelona 

c) Turisme: 

- Promoció turística de la ciutat 

d) Comerç i Consum: 

- comerç 

- Mercats municipals 

- Fires 

- Consum 

- Atenció als consumidors 

En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici 

de les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 

referència competencial els àmbits materials d’Economia i Hisenda, Promoció 

Econòmica i Ocupació, Turisme i Comerç i Consum que corresponen a l’Àrea de 

Govern de Treball, Economia i Planificació Estratègica, segons disposa el Decret 

d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

2 .- Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

a) Qualitat de Vida: 

- Família 

- Infància 

- Adolescència i joventut 

- Gent Gran 

- Serveis socials, atenció primària i assistència social 

- Acció comunitària. Pobresa i inclusió 

b) Igualtat: 

- Dones 

- Drets civils 

- Persones amb discapacitat 

- Usos del Temps 

c) Salut: 

- Salut pública (inclou zoonosi) 

- Policia sanitària mortuòria 

- Programa drogodependències 

d) Educació: 

- Serveis i instal·lacions educatives 
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- Escoles bressol 

- Universitats 

e) Habitatge 

f) Cultura: 

- Promoció de la producció de continguts culturals i científics 

- Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu 

- Equipaments culturals 

- Biblioteques 

- Normalització lingüística 

- Nomenclàtor de la Ciutat 

- Centres cívics 

- Castell de Montjuïc 

g) Esports 

En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici 

de les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 

referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern de 

Drets Socials, així com els àmbits de Cultura i Esports adscrits a l’Àrea de Govern de 

Drets de ciutadania, Participació i Transparència, segons disposa el Decret d’Alcaldia 

de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

3.- Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

a) Presidència: 

- Serveis i relacions institucionals i ciutadanes 

- Honors i distincions: Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Medalla d’Honor 

de Barcelona i Títol Honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona. 

- Relacions internacionals 

- Cooperació Internacional 

- Àrea Metropolitana de Barcelona 

b) Règim Interior: 

- Aprovació de models de declaracions per al Registre d’interessos 

- Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/de les regidors/es 

- Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin l’alcalde/essa 

- Règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans col·legiats de govern, quan 

aquesta competència no estigui atribuïda a un altre òrgan municipal 

- Serveis generals 

- Recursos humans 
- Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general d’acció 

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

districtes. 

- Organització municipal 

- Atenció ciutadana 

- Mitjans de comunicació de titularitat municipal 

- Control de les empreses municipals 

c) Coneixement i Innovació: 

- Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació 

- Administració Electrònica 

d) Seguretat: 

- Seguretat ciutadana 

- Seguretat viària 

- Prevenció i protecció civil 

- Extinció d’incendis i salvament 
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- Honors i distincions a membres de la Guàrdia Urbana i SPEIS 

e) Drets civils 

f) Justícia i Drets Humans 

g) Transparència i Govern Obert 

h) Coordinació Territorial. Districtes 

i) Immigració 

j) Participació Ciutadana 

En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici 

de les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 

referència competencial els àmbits materials segons es disposa en el Decret 

d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900): 

- Protocol, Premsa, Comunicació i Seguretat adscrits a l’Alcaldia. 

- Presidència, Règim Interior, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, 

Coneixement i Innovació, que corresponen a l’Àrea de Govern de Treball, 

Economia i Planificació Estratègica. 

- els que corresponen a l’Àrea de Govern de Drets de ciutadania, Participació i 

Transparència, amb l’excepció dels àmbits materials de Cultura i Esports. 

4.- Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  

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

modificacions del planejament general. 

b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la definició 

de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió d’infraestructures la 

titularitat de les quals correspon a d’altres administracions públiques. 

c) Gestió urbanística 

d) Disciplina urbanística 

e) Llicències i inspecció 

f) Paisatge urbà 

g) Gestió del sòl 

h) Educació i participació ambiental 

i) Verd urbà, platges i costes 

j) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Centre d’Acollida d’Animals 

k) Estalvi energètic i energies renovables 

l) Vigilància i reducció de contaminació 

m) Neteja urbana 

n) Residus sòlids urbans 

o) Clavegueram 

p) Manteniment i pavimentació 

q) Enllumenat 

r) Mobilitat, transport i circulació 

s) Disciplina viària 

t) Aparcaments 

En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici 

de les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 

referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, segons es disposa en el Decret d’Alcaldia de 13 

de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

2.-  APROVAR inicialment la modificació dels articles 17.4, 17.5 i 18.2 de les 

normes reguladores del funcionament dels districtes (aprovades definitivament per 

acord del Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel 

que fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 30 de maig de 2008), per tal 
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d’establir una nova regulació dels règims de dedicació dels consellers i conselleres de 

districte; SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies, de 

conformitat amb el que disposa l’article 112 del Reglament orgànic municipal; i 

TENIR-LA per aprovada definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i 

les Sres. Lecha i Rovira. 

 

3.-  PRIMER.- DESIGNAR membres de les Comissions del Consell Municipal 

els/les Ims./es. Srs./es.: 

 

 Comissió d’Economia i Hisenda  

Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Ima. Sra. Sra. Gala Pin 

Ferrando 

Ima. Sra. Sra. Mercedes Vidal 

Lago 

Grup Municipal CiU Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina  

 Ima. Sra. Sra. Maite Fandos i 

Payà 

 Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

 Ima. Sra. Sra. Mercè Homs i 

Molist 

Grup Municipal Ciutadans Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 

Im. Sr. Francisco Sierra López 

Grup Municipal ERC Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual

 Ima. Sra. Trini Capdevila i 

Burniol 

Grup Municipal PSC Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

Grup Municipal PP Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Grup Municipal CUP Im. Sr. Josep Garganté i Closa 

 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 

Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 

Ima. Sra. Sra. Laura Pérez 

Castaño 
Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell 

Grup Municipal CiU Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 

 Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

 Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata

 Ima. 

 Sra. Mercè Homs i Molist 

Grup Municipal Ciutadans Ima. Sra. María Magdalena Barceló Verea 

Ima. Sra. Sra. Sonia Sierra Infante 

Grup Municipal ERC Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

Im. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 

Grup Municipal PSC Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 

Grup Municipal PP Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

Grup Municipal CUP Ima. Sra. Maria Rovira Torrens 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
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Prevenció 
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Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 

Ima. Sra. Sra. Gala Pin 

Ferrando 

Grup Municipal CiU Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

 Ima. Sra. Sra. Sònia Recasens i 

Alsina 

 Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 

Ima. Sra. Sra. Francina Vila i Valls 

Grup Municipal Ciutadans Im. Sr. Francisco Sierra López 

 Ima. Sra. Sra. Sonia Sierra 

Infante 

Grup Municipal ERC Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol  

 Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 

Grup Municipal PSC Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 

Grup Municipal PP Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

Grup Municipal CUP Im. Sr. Josep Garganté i Closa 

 

 Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  

Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Ima. Sra. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell 

Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Grup Municipal CiU Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 

 Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 

Ima. Sra. Sra. Francina Vila i 

Valls 

Grup Municipal Ciutadans Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

Ima. Sra. Sra. María Magdalena Barceló 

Verea 

Grup Municipal ERC Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 

 Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 

Grup Municipal PSC Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

Grup Municipal PP Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Grup Municipal CUP Ima. Sra. María José Lecha González 

 SEGON.- DESIGNAR presidents/es i vicepresidents/es de les 

comissions del Consell Municipal els/les Ims./es. Srs./es.: 

 

 Comissió d’Economia i Hisenda  

Presidenta Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 

Vicepresident Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

Presidenta Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Vicepresidenta Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 

 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció 

Presidenta Ima. Sra. Francina Vila i Valls 

Vicepresident Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
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 Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

President Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
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Vicepresidenta Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

 

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

Sres. Lecha i Rovira. 

 

4.-  DESIGNAR representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell 

Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 

 

Del Grup Municipal Barcelona en Comú: 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Ima. Sra. Sra. Laia Ortiz 

Castellví 

Ima. Sra. Sra. Janet Sanz Cid 

Ima. Sra. Sra. Gala Pin 

Ferrando 

Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Ima. Sra. Sra. Mercedes Vidal 

Lago 

 

Del Grup Municipal CiU: 

Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

Ima. Sra. Sra. Francina Vila i 

Valls 

Ima. Sra. Sra. Mercè Homs i 

Molist 

Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

Ima. Sra. Sra. Carina Mejías 

Sánchez 

Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

Im. Sr. Francisco Sierra López 

 

Del Grup Municipal ERC: 

Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 

Ima. Sra. Sra. Montserrat Benedí i 

Altés 

Ima. Sra. Sra. Trini Capdevila i 

Burniol 

 

Del Grup Municipal PSC: 

Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

 

Del Grup Municipal PP: 

Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 

Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

 

Del Grup Municipal CUP: 

Ima. Sra. Sra. María José Lecha 
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González 

Ima. Sra. Sra. Maria Rovira Torrens 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que aquest punt de l’ordre del dia recull 

fidelment les proposicions que els grups han fet arribar a la Secretaria General. 
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S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

5.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 

com a soci únic de les societats privades municipals, els acords següents: 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE i, per tant, revocar tots els nomenaments 

realitzats fins aquest moment en relació als Consells d'Administració de les Societats 

que es diran. 

2.- DESIGNAR membres dels Consells d'Administració, i presidents i 

vicepresidents de les Societats Municipals que es detallen, les persones següents: 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA  

Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 

Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 

Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sr. Manuel Valdés López 

Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 

Sr. Jordi Martí Grau 

Sr. Roger Clot Duñach 

Sr. Ricard Martínez Monteagudo 

Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 

Sr. David Carmona Fernández 

Barcelona Activa, SA 

Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 

 Im. Sr. Agustí Colom Cabau. Vicepresident 

 Ima. Sra. Sra. Sònia Recasens i Alsina 

Ima. Sra. Sra. María Magdalena Barceló 

Verea 

Sr. Jordi Sánchez Massip 

Sr. Jordi Via Llop 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Sr. Alberto de Gregorio Prieto 

Sr. Jordi Castellana i Gamisans 

Sra. Raquel Gil Eiroá 

Sra. Míriam Casanova Doménech 

Sr. Marc Faustino i Vidal 

Barcelona de Serveis Municipals, SA 

Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 

 Ima. Sra. Sra. Mercedes Vidal Lago. 

Vicepresidenta 

 Ima. Sra. Sra. Sonia Recasens i Alsina 

Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

Ima. Sra. Sra. Maite Fandos i 

Payà 

Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Ima. Sra. Sra. Carina Mejías 

Sánchez 

Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 

Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 
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Sr. Jordi Campillo Gámez 
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Sr. Manuel García Bofill 

Sr. Climent Molins Borrell 

Sr. Félix Ortega Sanz 

Sr. Gerard Solé Segú 

Barcelona de Gestió Urbanística, SA 

Consellers/es: Ima. Sra. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell. Vicepresident 

Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 

Ima. Sra. Sra. Gala Pin 

Ferrando 

Im. Sr. Agustí Colom Cabau 

Ima. Sra. Sra. Laura Pérez 

Castaño 

Ima. Sra. Sra. Mercedes Vidal 

Lago 

Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Joan Llort Corbella 

Sr. Koldo Blanco Uzquiano 

Sr. Ricard Martínez Monteagudo 

Sr. David Martínez Garcia 

Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 

Sr. Eduardo Cáliz Robles 

Foment de Ciutat, SA 

Consellers/es: Ima. Sra. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 

Ima. Sra. Sra. Gala Pin Ferrando. 

Vicepresidenta 

Ima. Sra. Sra. Mercè Homs i Molist 

Im. Sr. Francisco Sierra López 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Joan Llort Corbella 

Sra. Mercè Massa Rincón 

Sr. Miquel Ortega Cerdà 

Sr. Alberto de Gregorio Prieto 

Sr. Antonio Font Ferrer 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Sr. Jordi Bordas Villalba 

Sr. Antonio Estopà Garcia 

Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 

Sra. Berezi Elorrieta Sanz 

 Barcelona Cicle de l’Aigua, SA  

Consellers/es: Ima. Sra. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 

Ima. Sra. Sra. Mercedes Vidal Lago. 

Vicepresidenta 

Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Im. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

Sra. Eva Maria Herrero Alonso 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Jordi Ribas Vilanova 

Sr. Eloi Badia Casas 

Sra. Lidia García Soler 

Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 
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Sr. Roger Clot Duñach 

Sr. Quim Sangrar i Morer 
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Sr. Óscar Ramírez Lara 

Sra. Elisenda Ballesté i Pau 

3.- ESTABLIR que el termini de designació dels consellers i conselleres que es 

nomenen serà l'establert en els estatuts respectius, sens perjudici de la renovació que fos 

procedent en el canvi de mandat consistorial. 

4.- FACULTAR indistintament els presidents i els secretaris dels consells 

d'administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 

nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas 

necessari. 

 

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

aquest punt de l’ordre del dia, i que emetrà el seu vot així que en pugui disposar. 

Igualment, aprofita el torn de paraula per assenyalar que tampoc no tenen les esmenes 

presentades a aquest punt. Per tant, sol·licita a fi de poder valorar-les abans d’encetar el 

debat. 

 

La Sra. ALCALDESSA puntualitza que es van presentar unes esmenes, fruit de 

les converses mantingudes, que posteriorment han estat retirades. 

Quant a la informació escrita, assenyala que s’està distribuint novament en 

aquests moments arran de la correcció d’una errada en el contingut. 

Tot seguit, i a demanda del Sr. Forn, obre un torn de paraula d’un minut per a 

cada grup municipal que enceta el grup de la CUP. 

 

La Sra. LECHA manifesta que la seva formació està absolutament en contra 

del model d’empreses municipals, atès que considera que tot allò que és un servei 

municipal ha d’estar municipalitzat totalment, no només quant al capital de les 

empreses, sinó també pel que fa a la gestió, que ha d’estar controlada al cent per cent 

per l’administració, així com que els seus treballadors i treballadores han d’estar regits 

per la funció pública. 

En conseqüència, manifesta que el seu grup entén que s’ha de reconsiderar la 

remunicipalització de tots els serveis que presta l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS remarca que les empreses municipals són un instrument de 

gestió d’aquest ajuntament, al seu servei i, per tant, al servei d’aquest Consell Plenari, 

que actua com a junta d’accionistes en representar legítimament els interessos dels 

barcelonins. 

Recorda que el seu grup sempre ha defensat que la legitimitat i la 

proporcionalitat d’aquest Consell Plenari es traslladi als consells d’administració de les 

empreses, especialment en el cas concret de BSM, el pal de paller de les empreses 

municipals. 

Recalca que des de les empreses municipals no es pot governar en contra 

d’aquest ajuntament, ni en contra de les majories del Plenari del Consell Municipal. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix al Govern que hagi recollit l’esmena presentada pel 

Grup Socialista a fi que BSM conservi les majories que reprodueix aquest Plenari en el 

seu consell d’administració. 

Fa notar que BSM té un grau d’autonomia important i gestiona el 10% del 

pressupost municipal en aspectes essencials per a la ciutat. En aquest sentit, opina que 

és positiu que el seu consell d’administració prengui les decisions amb el màxim 

consens, que el seu grup es compromet a facilitar en tot allò que beneficiï la ciutadania. 

 

El Sr. CORONAS celebra que finalment s’hagi produït un acord majoritari 
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en aquest punt, malgrat que lamenta que el consens hagi arribat a darrera hora. 

Considera que el Govern ha de tenir marge de maniobra, un temps de gràcia, 

a fi de comprovar que tot allò que aprova el Plenari del Consell Municipal es 

trasllada als consells d’administració de les empreses. Per tant, si així es compleix, 

diu que entenen que el model és correcte. 

 

El Sr. SIERRA afirma que el seu grup considera imprescindible la presència 

dels grups de l’oposició en els consells d’administració de les empreses municipals; 

i, atès que s’hi han produït irregularitats tot i amb membres del Consistori en els 

consells d’administració, valora que cal una tasca de fiscalització constant. 

Igualment, recorda que el Plenari, actuant com a junta d’accionistes de les 

empreses municipals, té la potestat de canviar els consells d’administració. 

Finalment, expressa que el seu grup atorga al Govern municipal un vot de 

confiança amb l’esmena que ha presentat, tot i que sempre a partir del control i la 

fiscalització per evitar irregularitats. 

 

El Sr. FORN avança que, finalment, el grup de CiU votarà favorablement 

aquest punt arran del canvi que s’ha produït en el posicionament inicial del Govern 

municipal. Així, es passa d’una proposta amb què es pretenia eliminar la 

representació dels grups polítics en les empreses municipals —cosa que mai no havia 

succeït— a mantenir la seva presència en els consells d’administració. 

Afegeix que el vot favorable que emetrà el seu grup també està motivat pel 

canvi quant a la representativitat de BSM per una esmena presentada per grups de 

l’oposició, amb la qual demanaven de mantenir la majoria del Plenari en aquesta 

empresa. 

 

El Sr. PISARELLO puntualitza que el Govern va pretendre obrir un debat 

sobre el caràcter executiu, no de representació política, dels consells d’administració 

de les empreses. 

Defensa la legitimitat d’aquest debat, però, atès que la majoria de l’oposició 

no el va acceptar, el Govern ha decidit mantenir el model vigent els darrers anys, que 

aconsegueix garantir d’una manera equilibrada la funció executiva de les empreses, 

amb una participació raonable de l’oposició, que no només serà en els consells 

d’administració sinó també en el Plenari. 

Declara que el Govern garantirà en tot moment l’eficàcia en l’actuació de les 

empreses, però també que l’oposició pugui exercir el seu dret de control, que no 

només es manifesta en els consells d’administració sinó també en el l’exercici de 

l’article 12 del ROM, que garanteix el dret a la informació, i que el Govern complirà 

escrupolosament. 

 

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

Sres. Lecha i Rovira. 

 

6.-  DESIGNAR com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Consell 

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

persones següents: 

Vicepresidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Membres: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Sr.  

Francisco Javier Domènech Sampere 

Sra. Berta Sureda Berna 

Sra. Marta Clari Padrós 
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DESIGNAR com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Ple del 

Consorci de la Zona Franca les persones següents: 

Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Membres: Ima. Sra. Sra. Gala Pin Ferrando 

Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera 

Ima. Sra. Sra. Carina Mejías Sánchez 

Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 

Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 

Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 

Ima. Sra. Sra. María José Lecha González 

 

S’APROVA el dictamen precedent, pel que fa al Consorci del Centre de 

Cultura Contemporània. Casa de la Caritat, amb l’abstenció dels Srs. Collboni i 

Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de 

les Sres. Benedí i Capdevila; i pel que fa al Consorci de la Zona Franca, per 

unanimitat. 

 
7.-  PRIMER.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA 

CORPORACIÓ 

1) FIXAR, de conformitat amb allò establert a l’article 75 ter 1 n) de la Llei 

de bases del règim local, en trenta-dos el nombre màxim de membres de la 

Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de DEDICACIÓ 

EXCLUSIVA. 

2) DETERMINAR com a nombre màxim de regidors i regidores que podran 

prestar els seus serveis en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, el que resulti de restar 

del nombre legal de membres de la Corporació (41) el nombre de dedicacions 

exclusives que s’hagin atribuït. En el règim de dedicació parcial s’aplicaran els 

percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de 

la dedicació mínima necessària per a la percepció de les retribucions correlatives. 

3) Els membres de la Corporació que no tinguin assignada una dedicació 

exclusiva o parcial exerciran les seves funcions SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

4) El règim de dedicació de cadascun dels regidors i regidores serà establert 

per l’alcaldessa dins dels límits assenyalats en els apartats anteriors i a proposta, si 

escau, dels grups municipals, de conformitat amb allò que estableix l’article 11.2 del 

Reglament orgànic municipal. 

SEGON.- RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS 

DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

1) APROVAR les retribucions màximes anuals —exclosos els triennis a 

què, si escau, tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials— 

que han de percebre els membres de la Corporació que prestin els seus serveis en 

règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL segons la relació següent. 
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 RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

 

Càrrec 
Dedicació 

exclusiva 

Dedicació 

parcial 

(75%) 

Dedicació 

parcial 

(50%) 

Dedicació 

parcial 

(25%) 

Alcaldessa 
80.115,00 

€ 
60.086,25 € 40.057,50 € 20.028,75 € 

Tinents d’alcaldia 
75.019,00 

€ 
56.264,25 € 37.509,50 € 18.754,75 € 

Portaveu del Govern municipal 
75.019,00 

€ 
56.264,25 € 37.509,50 € 18.754,75 € 

President/a de grup municipal 
70.376,00 

€ 
52.782,00 € 35.188,00 € 17.594,00 € 

Regidor/a de Govern 
67.626,00 

€ 
50.719,50 € 33.813,00 € 16.906,50 € 

Portaveu titular dels grups 

municipals 

67.626,00 
€ 

50.719,50 € 33.813,00 € 16.906,50 € 

Portaveu adjunt/a de grup 

municipal 

64.002,00 
€ 

48.001,50 € 32.001,00 € 16.000,50 € 

President/a d’una comissió de 

Consell Municipal 

64.019,00 
€ 

 

48.014,25 € 

 

32.009,50 € 

 

16.004,75 € 

President/a del Consell de Districte 
64.019,00 

€ 
48.014,25 € 32.009,50 € 16.004,75 € 

Regidor/a de l’oposició 
56.387,00 

€ 
42.290,25 € 28.193,50 € 14.096,75 € 

En el cas que concorri en algun membre dos o més càrrecs, percebrà 

exclusivament la retribució anual del càrrec amb superior quantia. 

2) APROVAR les quanties de les assistències que han de percebre els 

regidors i regidores SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL per la concurrència efectiva 

a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons les quanties i els 

límits següents: 

 

CONCEPTE Import per sessió 

(€) 

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

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

 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER 

REGIDOR/A 

26.400,00 € 

 

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

organismes locals de què formin part els càrrecs electes municipals, l’import total 

de les retribucions anuals i assistències que els hi corresponguin en atenció al seu 

règim de dedicació, a efectes d’allò que estableix l’article 75 bis de la Llei de bases 

del règim local. 

4) Tots els membres de la Corporació, amb independència del règim de 

dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 

despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran compensades 

d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les bestretes de 

caixa fixa. 

5) Aquesta proposta de retribucions dels càrrecs electes serà ampliada per 

l’elaboració d’una proposta de Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona que 

incorporarà també els comissionats i l’alta direcció de lliure designació. Aquest 
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document recollirà elements centrals com fixació de salaris màxims, les dietes als 

òrgans supramunicipals, la contractació de personal (tal com es fa al Parlament 

Europeu), la transparència i la relació entre el sector públic i el privat en l’àmbit de la 

contractació, entre altres. 

TERCER.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CONSELLERS I 

CONSELLERES DE DISTRICTE 

1) De conformitat amb allò que disposa l'article 17.4 de les Normes 

reguladores del funcionament dels districtes, els consellers i conselleres de districte 

exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, plena (equivalent a tots 

els efectes a la parcial) o ordinària. En conseqüència: 

a) La dedicació exclusiva correspondrà a un conseller/a per districte que 

formi part de la Comissió de Govern del Districte. 

b) La dedicació plena la podrà tenir un conseller/a de districte de cadascun 

dels grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 

75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 

mínima necessària per a la percepció de les retribucions correlatives. 

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

districte. 

2) El règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres de 

districte serà establert pel respectiu regidor/a de districte en atenció als criteris 

assenyalats a l’apartat anterior, de conformitat amb l’habilitació continguda a 

l’esmentat article 17.4 NRFD. 

3) A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment 

en aquesta mateixa sessió, les dedicacions dels consellers i conselleres de districte 

seran assignades pels respectius regidors/es de districte en la forma següent: 

a) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents 

límits i distribució: 

- Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions assignades a/la 

conseller/a tècnic/a per l’article 27 NRFD. 

-Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions d’assistència a la 

Presidència del Consell. 
- Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del 

Districte. 

- Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a un 

conseller o consellera per cadascun dels grups municipals constituïts en el Consistori, 

per a l’exercici de tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de 

districte del grup de què es tracti en el conjunt de la ciutat. 

b) La dedicació parcial la podrà tenir un/a conseller/a de districte de 

cadascun dels grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els 

percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de 

la dedicació mínima necessària per a la percepció de les retribucions correlatives. 

c) La resta dels/de les consellers/res de districte exerciran les seves funcions 

sense dedicació especial. 
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QUART.- RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS 

DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE DISTRICTE 

1.1. APROVAR les retribucions màximes anuals —exclosos els triennis a 

què, si escau, tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials— 

que han de percebre els consellers i conselleres de districte que prestin els seus 

serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PLENA (parcial) segons la 

següents relació. 

 

 RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

 

Càrrec 
Dedicació 

exclusiva 

Dedicació 

plena (75%) 

Dedicació 

plena (50%) 

Dedicació 

plena 

(25%) 

Conseller/a membre de la Comissió 

de Govern amb dedicació exclusiva 

42.720,00 
€ 

   

Conseller/a amb dedicació parcial 

(1 per cadascun dels grup 

municipals restants 

  

32.040,00 € 
 

21.360,00 € 
 

10,680 € 

 

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

inicialment en aquesta mateixa sessió, les retribucions màximes anuals —exclosos 

triennis a què, si escau, tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis 

especials— que han de percebre els consellers i conselleres de districte que prestin 

els seus serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PARCIAL seran les 

següents 

 

 RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

 

Càrrec 
Dedicació 

exclusiva 

Dedicació 

parcial 

(75%) 

Dedicació 

parcial 

(50%) 

Dedicació 

parcial 

(25%) 

Conseller/a art. 27 NRFD 
51.950,00 

€ 
38.962,50 € 25.975,00 € 12.987,50 € 

Conseller/a assistència a la 

Presidència 

42.720,00 
€ 

32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 

Conseller/a membre Comissió de 

Govern (1) 

42.720,00 
€ 

 

32.040,00 € 

 

21.360,00 € 

 

10.680,00 € 

Conseller/a tasques coordinació 

general (1 per grup en el conjunt 

dels 10 districtes) 

42.720,00 

€ 

 
 

32.040,00 € 

 
 

21.360,00 € 

 
 

10.680,00 € 

Conseller/a de districte (1 per grup)  32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 
 

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

conselleres de districte amb règim de DEDICACIÓ ORDINÀRIA per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons 

les quanties i els límits següents: 
 

 
CONCEPTE Import per sessió 

(€) 

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

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

Per assistència a les sessions de les comissions i dels òrgans consultius i  
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de participació previstos a les NRFD 500,00 € 

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

 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER 

CONSELLER/A 

10.000,00 € 

 

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

inicialment en aquesta mateixa sessió, les quanties establertes en el quadre anterior 

seran les que regiran per a l’abonament de les assistències meritades pels consellers i 

conselleres SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

3) Tots els consellers i conselleres de districte, amb independència del 

règim de dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions 

per despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 

compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 

bestretes de caixa fixa. 

CINQUÈ.- Publicitat 

DISPOSAR la publicació íntegra dels acords anteriors en el Butlletí Oficial 

de la Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 

l’article 75.5 de la Llei de bases del règim local. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa al Ple que la proposta que finalment 

presenta el Govern és la que s’ha transaccionat amb el grup d’ERC, incorporant-hi 

una esmena. Afegeix que quatre grups municipals de CiU, C’s, PSC i PP han 

presentat una esmena a la proposta d’acord que, de conformitat amb l’article 61 del 

ROM, haurà de ser votada abans de la votació final de la proposta. 

Tot seguit, obre un torn d’intervencions d’un minut cadascuna que enceten 

els grups que proposen l’esmena, per ordre de menor a major. 

 

Arribats a aquest punt, se suspèn la sessió uns minuts a fi de resoldre la 

demanda de la representant del grup de la CUP i també del grup d’ERC, els quals fan 

constar que no disposen del text de l’esmena presentada pels quatre grups municipals 

esmentats. 

 

Tot seguit, es reprèn la sessió amb la intervenció de la representant del grup 

del PP, la Sra. ESTELLER, la qual remarca que l’objectiu de l’esmena és mantenir 

les rebaixes dels darrers anys arran de la crisi econòmica. Precisa que el 2008 es van 

congelar les retribucions i que es van rebaixar en un 15% el 2010, i del 7% el 2012. 

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

present mandat. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que el seu grup respecta les propostes i el 

compromís de tots els grups del Plenari en matèria de retribucions, i proposa també 

la no-percepció de les dietes per assistència, per raó del càrrec, als òrgans 

supramunicipals. Igualment, subscriu la congelació salarial amb les rebaixes del 

2008, 2010 i 2012. 

Considera que la millor política no és la pitjor pagada, sinó la que compleix 

millor la seva funció de donar resposta als reptes i problemes quotidians de la 

ciutadania. 
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El Sr. SIERRA expressa la voluntat del seu grup de fugir de la demagògia i 

de les mesures preses de cara a la galeria. 

Entén que amb les retribucions contingudes a l’esmena s’emmarquen en la 

Llei de racionalització de l’Administració, i recorda que C’s va proposar el 2010 al 

Parlament de Catalunya una rebaixa de sous del 15%, proposta que llavors no va ser 

acceptada en seu parlamentària però que sí que es va produir en aquesta 

administració, a més de la baixada del 7% el 2012. Afegeix que la seva formació 

disposa d’un codi ètic propi que s’adiu plenament amb la demanda de congelació de 

les retribucions dels càrrecs electes que proposa l’esmena. 

 

El Sr. FORN indica que la proposta del seu grup va en la línia que ha 

defensat la resta de grups. Així, doncs, reitera que estan a favor de la congelació 

establerta d’ençà del 2008, així com les rebaixes produïdes el 2010 i el 2012. 

Igualment, subscriu la possibilitat de fer un debat més profund sobre la 

qüestió, i manifesta que els preocupava la voluntat de disminuir les retribucions dels 

càrrecs directius, que entenen que han d’estar ben pagats si realment aquest 

ajuntament vol ser competitiu en el mercat i disposar de la gent més ben preparada. 

 

Seguidament, intervenen la resta de grups municipals. 

 

En primer lloc, la Sra. ROVIRA del grup de la CUP avança el vot contrari a 

l’esmena, que considera una falta de respecte pel conjunt de persones que viuen i 

treballen a Barcelona. Titlla d’escàndol que avui estiguin parlant de sous de cent mil, 

de setanta-cinc mil euros anuals, de mil cinc-cents euros per assistència a un ple —

que és una reunió mensual— mentre que la majoria social de Barcelona no arriba als 

mil euros mensuals. Lamenta, igualment, l’espectacle que s’ha produït a la Junta de 

Portaveus durant tot aquest procés per no renunciar a privilegis i no fer costat al 

conjunt de la ciutadania. 

 

El Sr. CORONAS, del grup d’ERC, manifesta que no comparteixen 

l’esmena, i que estan a favor d’un ajustament dels salaris dels càrrecs electes. 

Afegeix, com ja han manifestat en altres ocasions, que no només s’ha de fer 

un debat sobre els càrrecs electes, sinó que s’ha d’ampliar. En aquest sentit, lamenta 

que en la proposta no figurin els salaris dels comissionats, que de facto actuen com a 

regidors, i són nomenats per lliure designació del Govern. 

 

Finalment, intervé el Sr. PISARELLO en nom de Barcelona en Comú. 

Observa que una retribució raonable per l’exercici de la funció pública ha estat una 

conquesta dels moviments democràtics i populars, ja que, altrament, només les 

persones amb patrimoni es podrien dedicar a la política. Això no obstant, consideren 

que el servei públic no pot ser considerat com un privilegi, i entén que les 

retribucions actuals dels càrrecs electes són desproporcionades, motiu pel qual han 

fet una proposta raonable perquè sigui assumida pel Consistori. 

Recorda que el Govern municipal està encapçalat per una força política que 

té codi ètic propi i que se l’ha aplicat des del primer moment. Malgrat això, ha 

considerat que la ciutadania no entendria que no llancessin un missatge global que 

hauria d’incloure la disminució de les retribucions dels càrrecs electes però que, sens 

dubte, hauria d’incorporar qüestions com la discussió d’un codi ètic de consistori. 

Lamenta, doncs, que bona part de les forces polítiques que el conformen no 

hagi vist la necessitat d’aquesta discussió. 
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S’APROVA la incorporació de l’esmena presentada amb el vot en contra 

dels Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom, i Montaner i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, 

Pin, Pérez i Vidal, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i 

Capdevila, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 

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

automàticament a la proposta. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Pisarello, 

Asens, Viejo, Colom, i Montaner i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i 

també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira, i l’abstenció dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila amb el text transaccionat 

següent: 

 

PRIMER.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA 

CORPORACIÓ 

1) FIXAR, de conformitat amb allò establert a l’article 75 ter 1 n) de la Llei 

de bases del règim local, en trenta-dos el nombre màxim de membres de la 

Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de DEDICACIÓ 

EXCLUSIVA. 

2) DETERMINAR com a nombre màxim de regidors i regidores que podran 

prestar els seus serveis en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, el que resulti de restar 

del nombre legal de membres de la Corporació (41) el nombre de dedicacions 

exclusives que s’hagin atribuït. En el règim de dedicació parcial s’aplicaran els 

percentatges del 85%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de 

la dedicació mínima necessària per a la percepció de les retribucions correlatives. 

3) Els membres de la Corporació que no tinguin assignada una dedicació 

exclusiva o parcial exerciran les seves funcions SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

4) El règim de dedicació de cadascun dels regidors i regidores serà establert 

per l’alcaldessa dins dels límits assenyalats en els apartats anteriors i a proposta, si 

escau, dels grups municipals, de conformitat amb allò que estableix l’article 11.2 del 

Reglament orgànic municipal. 

SEGON.- RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS 

DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

1) APROVAR les retribucions màximes anuals —exclosos els triennis a 

què, si escau, tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials— 

que han de percebre els membres de la Corporació que prestin els seus serveis en 

règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL segons la relació següent. 
 

 
 RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

 

Càrrec 
Dedicació 

exclusiva 

Dedicació 

parcial 

(85%) 

Dedicació 

parcial 

(50%) 

Dedicació parcial 

(25%) 

Alcaldessa 
100.000,00 

€ 
85.000,00 € 50.000,00 € 18.750,00 € 

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

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

President/a de grup municipal 92.600,00 € 78.710,00 € 46.300,00 € 17.362,50 € 
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Regidor/a de govern 84.532,00 € 71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 

Portaveu titular dels grups 

municipals 
84.532,00 € 

71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 

Portaveu adjunt/a de grup 

municipal 
76.649,00 € 

65.151,65 € 38.324,50 € 14.371,69 € 

President/a d’una comissió de 

Consell Municipal 
75.316,00 € 

 

64.018,60 € 

 

37.658,00 € 

 

14.121,75 € 

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

Regidor/a de l’oposició 56.387,00 € 47.928,95 € 28.193,50 € 10.572,56 € 
 

En el cas que concorri en algun membre dos o més càrrecs, percebrà 

exclusivament la retribució anual del càrrec amb superior quantia. 

2) APROVAR les quanties de les assistències que han de percebre els 

regidors i regidores SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL per la concurrència efectiva a 

les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons les quanties i els límits 

següents: 

 

CONCEPTE (€) 

Regidor de Ple. Dedicació assistència 32,616 € 
 

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

organismes locals de què formin part els càrrecs electes municipals, l’import total de 

les retribucions anuals i assistències que els hi corresponguin en atenció al seu règim 

de dedicació, a efectes d’allò que estableix l’article 75 bis de la Llei de bases del 

règim local. 

4) Tots els membres de la Corporació, amb independència del règim de 

dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 

despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran compensades 

d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les bestretes de 

caixa fixa. 

5) Aquesta proposta de retribucions dels càrrecs electes serà ampliada per 

l’elaboració d’una proposta de Codi ètic de l’Ajuntament de Barcelona que 

incorporarà, també, els comissionats i l’alta direcció de lliure designació. Aquest 

document recollirà elements centrals com fixació de salaris màxims, les dietes als 

òrgans supramunicipals, la contractació de personal (tal com es fa al Parlament 

Europeu), la transparència i la relació entre el sector públic i el privat en l’àmbit de la 

contractació, entre altres. 

TERCER.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CONSELLERS I 

CONSELLERES DE DISTRICTE 

1) De conformitat amb allò que disposa l'article 17.4 de les Normes 

reguladores del funcionament dels districtes, els consellers i conselleres de districte 

exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, plena (equivalent a tots 

els efectes a la parcial) o ordinària. En conseqüència: 

a) La dedicació exclusiva correspondrà a un conseller/a per districte que 

formi part de la Comissió de Govern del Districte. 

b) La dedicació plena la podrà tenir un conseller/a de districte de cadascun 

dels grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 

75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 

mínima necessària per a la percepció de les retribucions correlatives. 
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c) La dedicació ordinària la tindran la resta de consellers i conselleres de 

districte. 

2) El règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres de 

districte serà establert pel respectiu regidor/a de districte en atenció als criteris 

assenyalats a l’apartat anterior, de conformitat amb l’habilitació continguda a 

l’esmentat article 17.4 NRFD. 

3) A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment 

en aquesta mateixa sessió, les dedicacions dels consellers i conselleres de districte 

seran assignades pels respectius regidors/es de districte en la forma següent: 

a) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents 

límits i distribució: 

- Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions assignades a/la 

conseller/a tècnic/a per l’article 27 NRFD. 

- Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions d’assistència a la 

Presidència del Consell. 

- Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del Districte. 

 

- Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a consellers o 

conselleres de cadascun dels grups municipals constituïts en el Consistori, per a 

l’exercici de tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de 

districte del grup de què es tracti en el conjunt de la ciutat. 
b) La dedicació parcial la podrà tenir un/a conseller/a de districte de 

cadascun dels grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els 

percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de 

la dedicació mínima necessària per a la percepció de les retribucions correlatives. 

c) La resta dels/de les consellers/res de districte exerciran les seves funcions 

sense dedicació especial. 

QUART.- RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS 

DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE DISTRICTE 

1.1 APROVAR les retribucions màximes anuals —exclosos els triennis a 

què, si escau, tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials— 

que han de percebre els consellers i conselleres de districte que prestin els seus 

serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PLENA (parcial) segons la relació 

següent. 

 

 RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec 
Dedicació 

exclusiva 

Dedicació 

plena (75%) 

Dedicació 

plena (50%) 

Dedicació plena 

(25%) 

Conseller/a membre de la Comissió 

de Govern amb dedicació exclusiva 

42.720,00 
€ 

   

Conseller/a amb dedicació parcial 

(1 per cadascun dels grup 

municipals restants 

  

32.040,00 € 

 

21.360,00 € 

 

10.680 

 

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

inicialment en aquesta mateixa sessió, les retribucions màximes anuals —exclosos 

els triennis a què, si escau, tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de 

serveis especials— que han de percebre els consellers i conselleres de districte que 

prestin els seus serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PARCIAL seran 

les següents: 

 

 RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 
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Càrrec 
Dedicació 

exclusiva 

Dedicació 

parcial 

(75%) 

Dedicació 

parcial 

(50%) 

Dedicació parcial 

(25%) 

Conseller/a art. 27 NRFD 
51.950,00 

€ 

   

Conseller/a assistència a la 

Presidència 

47.000,00 
€ 

   

Conseller/a dedicació exclusiva 

membre Comissió de Govern 

47.000,00 
€ 

   

Conseller/a dedicació exclusiva 

tasques coordinació general 

47.000,00 
€ 

   

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

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

conselleres de districte amb règim de DEDICACIÓ ORDINÀRIA per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons 

les quanties i els límits següents: 

 

CONCEPTE Import per sessió (€) 

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

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

Per assistència a les sessions de les comissions i dels òrgans consultius 

i de participació previstos a les NRFD 

 

500,00 € 

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

 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER 

CONSELLER/A 

10.000,00 € 

 

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

inicialment en aquesta mateixa sessió, les quanties establertes en el quadre anterior 

seran les que regiran per a l’abonament de les assistències meritades pels consellers i 

conselleres SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

3. Tots els consellers i conselleres de districte, amb independència del règim 

de dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 

despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran compensades 

d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les bestretes de 

caixa fixa. 

CINQUÈ.- Publicitat 

DISPOSAR la publicació íntegra dels acords anteriors en el Butlletí Oficial 

de la Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 

l’article 75.5 de la Llei de bases del règim local. 

 

Finalment, un cop finalitzades les votacions, s'inicia el debat per valorar el 

conjunt de votacions i acords presos en el ple d’aprovació del cartipàs. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que el temps total és de deu minuts per a 

cada grup municipal, en dues rondes d’intervenció. 
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Tot seguit, el Sr. PISARELLO, que enceta les intervencions del debat, 

realça el canvi que s’ha produït a la ciutat arran de les eleccions municipals del 24 de 

maig, que qualifica d’històric, i en remarca l’abast en altres ciutats de Catalunya i de 

la resta de l’estat. Valora que ha estat el triomf d’una onada municipalista 

transformadora, que prefigura una nova idea de país i, en molts sentits, una nova idea 

d’Europa. 

Diu que són plenament conscients que aquest anhel de canvi ha de ser 

necessàriament dialogat, no només per raons d’aritmètica, sinó perquè renunciar-hi 

posaria de manifest una actitud de ceguesa en no valorar qualsevol proposta 

intel·ligent de fer política, que ha d’incorporar el sentit de dubte i de la complexitat 

de les coses i el reconeixement de la posició de la resta. 

Afegeix que de la mateixa manera que reconeixen que ha de ser un canvi 

dialogat, també creuen que ha de ser un canvi ferm i valent com a resposta al mandat 

ciutadà que ha rebut aquest govern municipal de complir amb un programa. Remarca 

que el canvi no pot ser simple maquillatge, sinó que ha d’estar regit per la voluntat 

inequívoca de resposta a aquest mandat i que té a veure amb uns objectius molt 

concrets de lluita contra la desigualtat, contra la precarització, l’aposta per un model 

econòmic més just, més eficient, més sostenible; la democratització de les 

institucions, l’aposta per la transparència, la lluita contra la corrupció. 

Fa notar que moltes de les persones que avui són aquí mai abans havien 

estat a les institucions, ni tan sols amb caràcter d’oposició, fet que explica que el 

traspàs i la preparació d’aquest ple d’aprovació de cartipàs s’hagi fet en unes 

condicions que no són les ideals. Afirma que haurien volgut fer-ho disposant de 

plena informació i assumint totes les responsabilitats sobre el que estaven acordant. 

Malgrat que no s’hagin adequat als ritmes que molts membres de l’oposició 

esperaven, diu que volen deixar clar que aquest procés hauria estat impossible sense 

la col·laboració des del primer moment tant de la Secretaria General com del conjunt 

de funcionaris i funcionàries de la casa, als quals aprofita per agrair sincerament que 

hagin facilitat que aquest ple de cartipàs sigui possible. 

Puntualitza que aquest ple comporta per al Govern municipal un primer 

esglaó d’un canvi que ha de ser molt més profund; així, considera que els acords que 

avui aproven són un instrument per endegar un canvi dins de la institució, que s’ha 

d’estendre fora també. 

Fa avinent que durant aquestes darreres setmanes han intentat arribar a 

acords en molts assumptes per fer ben palesa la voluntat de diàleg. Assegura, 

igualment, que són conscients que hi ha assumptes que requereixen un debat ampli, 

com és el cas de la composició dels consells d’administració de les empreses. En 

aquest sentit, diu que comparteixen l’opinió plantejada pel grup de la CUP que cal un 

debat molt més profund sobre la naturalesa jurídica de les empreses. Entén que tal 

vegada ha arribat el moment d’encetar aquesta discussió a fi de valorar si la forma 

mercantil que s’ha fet servir fins ara és la més adient o si, contràriament, hi ha altres 

fórmules que garanteixin adequadament un lideratge públic en aquestes qüestions. 

Celebra, tanmateix, la manera com finalment s’ha pogut arribar a aquests 

acords de cartipàs. Observa que aquests acords s’han produït en un context que no ha 

escollit el Govern municipal, i una de les regles que ha condicionat molt la discussió 

ha estat la LRSAL, una llei anomenada eufemísticament de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local, i que comporta un atac en tota regla a 

l’autonomia municipal; una llei recentralitzadora que no comparteixen, i que també 

ha imposat un seguit de condicionaments que han marcat molt aquests acords que 

avui aproven. 

Tot seguit es refereix a les diverses àrees en què s’organitzarà el Govern, 

que considera que prefiguren el seu model de ciutat. Precisa, doncs, que el Govern 

s’estructura, en primer lloc, en una àrea entorn del treball, l’economia i la 
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planificació estratègica, atès que creuen que el treball és la font de riquesa bàsica de 

la societat i, per tant, no pot ser tractat com una mercaderia permanentment 

precaritzada, i avança que serà un aspecte central per al Govern, que farà tot el 

possible perquè el treball s’inclogui plenament en els drets humans. Afegeix que la 

concepció econòmica concep Barcelona com la gran metròpoli que és, i posa les 

necessitats de les persones per davant de tot. Igualment, impulsen una àrea específica 

d’economia cooperativa, social i solidària, que al seu parer representa molt bé la 

ciutat, i que ha de complementar la resta d’àrees econòmiques municipals. 

Destaca la creació de la tinència d’alcaldia de Drets Socials com un canvi 

substancial des del punt de vista conceptual; en aquest sentit, manifesta que no 

consideren discrecionals les polítiques socials, que depenguin de la bona voluntat 

d’un govern o que responguin als designes dels mercats; altrament, parlen d’una 

política basada en els drets bàsics de la ciutadania. 

Així, doncs, expressa la voluntat que aquest cartipàs que avui aproven sigui 

un senyal de la importància que la participació ciutadana i dels treballadors i 

treballadores de la casa tindrà per al Govern. I afegeix que faran de la transparència 

un dels seus senyals d’identitat, i assumiran totes les responsabilitats que implica. 

Per acabar, es refereix a l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que té a 

veure amb el model de ciutat que defensen, i entenen que es tracta d’uns àmbits en 

què poden deixar una petjada important durant aquest mandat. 

Conclou la seva intervenció reiterant que el Govern considera aquest 

cartipàs com un instrument al servei dels barcelonins i les barcelonines, i apel·la a la 

responsabilitat dels grups de l’oposició perquè, que sense renunciar a la seva tasca, 

els pugui acompanyar en el canvi que la ciutadania exigeix. 

 

La Sra. ROVIRA enceta la seva intervenció demanant que consti en acta el 

canvi de la votació emesa pel grup de la CUP en el punt 2.6, concretament pel que fa 

als representants municipals al Consorci del Centre de Cultura Contemporània - Casa 

de la Caritat, que en comptes de vot a favor és d’abstenció. 

Seguidament fa una valoració de les reunions celebrades per a l’aprovació 

del cartipàs, que descriu com un espectacle dantesc. Considera increïble que en un 

moment en què la majoria social de la ciutat viu amb mil euros mensuals es puguin 

plantejar sous desorbitats en aquesta casa. 

En conseqüència, addueix que la ciutadania hauria d’haver tingut dret a 

conèixer les peticions dels diferents grups municipals; i entén que si es vol tanta 

transparència com diuen, caldria que les juntes de portaveus haguessin estat obertes a 

fi de constatar que no es vol renunciar a uns privilegis que, atesa la situació 

socioeconòmica de la ciutat, es poden qualificar d’autèntic escàndol. 

Afegeix que consideren que les comissions de Plenari del Consell Municipal 

també han de ser obertes perquè tothom pugui avaluar el Consistori. 

Manifesta que han constatat com un conjunt de privilegiats, pertanyents a la 

classe social que oprimeix els més febles de la ciutat, s’ha aferrat a les seves cadires i 

als seus privilegis. En aquest sentit, diu que si es parla de coresponsabilitat amb el 

veïnat de la ciutat, cal entendre que la transformació social no vindrà només 

d’aquesta cambra, sinó de tothom qui treballa als barris i als districtes. Remarca que 

la importància no rau en els assessors, sinó en la gent conscienciada i que treballa des 

dels barris a fi de consolidar una transformació social real que faci que tothom pugui 

viure dignament a Barcelona. 

Posa en evidència que ara mateix acaben d’aprovar sous de cent mil i de 

vuitanta mil euros anuals, i retribucions de mil cinc-cents euros per assistència a una 

reunió; denuncia que, mentrestant, es produeixen externalitzacions i precarietat 

laboral en aquest ajuntament, i afirma que fa vergonya que puguin ser capaços 

d’aprovar aquests acords quan, paral·lelament, hi ha força gent que viu en situació de 
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precarietat laboral, i posa com a exemple els casos dels treballadors i treballadores 

externalitzats de BTV i els de Parcs i Jardins, sense que l’Ajuntament no hagi fet res 

aquest darrer mes. 

Finalment demana que la CGT pugui entrar a la taula de negociació a fi de 

trencar la precarietat actual en el si de les empreses en què té veu aquest ajuntament. 

Per acabar, esmenta les tres persones que han mort mentre estaven discutint 

les retribucions, i reitera la vergonya que els causa que aquest consistori les hagi 

aprovades, així com també les externalitzacions. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que el primer tinent d’alcaldia 

expressava que la raó de ser del nou Govern municipal, democràtica i legítima, era 

l’onada transformadora que havia viscut Barcelona arran de les darreres eleccions 

municipals. Entén, per tant, que tots han d’expressar els millors desitjos a l’inici de 

mandat, i en el seu cas desitja que l’onada transformadora no s’acabi convertint, com 

passa a Grècia, en un tsunami contra els mateixos barcelonins, víctimes del 

populisme i la demagògia. 

Observa que hi ha qui, de manera molt interessada, ha volgut reduir aquest 

ple d’aprovació del cartipàs a l’assignació de personal de suport als grups municipals 

i retribucions dels càrrecs electes, tal vegada perquè el mateix Govern està interessat 

a silenciar altres aspectes vinculats a les retribucions de personal al servei de la 

Corporació, començant pels comissionats i personal directiu i executiu de les 

empreses municipals, de les quals, ni tan sols a títol informatiu, els han participat la 

situació i les pretensions per part del Govern municipal. 

Fa notar que l’actual Govern municipal de Barcelona té la minoria més 

absoluta d’ençà de la restitució dels ajuntaments democràtics; mai la ciutat havia 

estat governada per onze regidors, ni mai no havia estat tan plural com ara és la 

composició del Plenari. 

Per tant, alerta que és hora de deixar enrere el discurs de les dues Barcelones 

i, tal com va manifestar en la seva intervenció en el ple d’investidura al Saló de Cent, 

fa notar que en aquesta cambra està representada la Barcelona de tots, la que 

democràticament ha estat escollida a les urnes, amb un joc de majories i minories que 

no forçosament ha de coincidir amb les pretensions del Govern de la ciutat. 

Recorda que en l’aprovació del cartipàs d’ara fa quatre anys, el grup d’ICV-

EUiA recriminava a l’alcalde que haguessin transcorregut dos mesos d’ençà de les 

eleccions municipals, i un des de la constitució del Consistori i preguntava per quin 

motiu no s’havia presentat en la mateixa sessió el programa de govern, i reitera 

aquella demanda per demanar a l’alcaldessa que presenti en un ple ordinari aquest 

mateix juliol les seves primeres decisions de govern. 

Fa notar que l’actual Govern municipal ni tan sols ha estat capaç de 

plantejar un ple sense debat polític ni controvèrsia, és a dir, per donar sortida, sense 

haver d’esperar el primer ple ordinari previst per a l’octubre, a projectes urbanístics 

encara pendents d’aprovació; o modificacions de crèdit, que haurien estalviat la 

polèmica de la reducció d’efectius policials de la Guàrdia Urbana perquè no hi havia 

partida pressupostària habilitada. 

Remarca que en el cartipàs que avui aproven les pretensions inicials del 

Govern han quedat enrere, i es felicita per la desaparició dels tics autoritaris —que 

atribueix a la novetat i al desconeixement— amb què pretenia excloure l’oposició de 

les empreses municipals, per exemple. 

Celebra que, en aquest cas, s’hagi trobat un punt d’equilibri, que motiva el 

vot favorable del seu grup, tot i que aprofita per avançar la reserva pel que fa a 

promoure modificacions de la composició dels consells d’administració de les 

empreses municipals si no són capaces de donar resposta i ser coherents amb les 

directrius del Consell Plenari o que emanin de les comissions delegades del Ple. 
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Diu que no té intenció de fer referència a qüestions més puntuals, però 

observa que el Govern municipal està a punt d’aconseguir que a l’Ajuntament de 

Barcelona hi hagi més comissionats que no pas regidors, o que no hi hagi regidor de 

comerç, ni de joventut o de seguretat, que pugui gestionar i dirigir la guàrdia urbana 

—amb un comissionat o no—, i que ho hagi d’assumir l’alcaldessa, que ja té prou 

tasques importants pel que fa a la seguretat atorgades per la Carta municipal. 

Afegeix a tall de reflexió que la regidoria d’habitatge s’hauria d’incloure en 

l’àmbit d’urbanisme; tanmateix, el Govern ha decidit que l’habitatge estigui inclòs en 

la tinència d’alcaldia de Drets Socials. Remarca que l’ocupació també és un dret 

social, com l’habitatge, i no per això està inclosa en la tinència esmentada, sinó a la 

de Treball i Economia. 

Acaba la seva primera intervenció, en què ha posat de manifest aquest seguit 

de consideracions, amb la constatació que cal felicitar-se per haver arribat, finalment, 

a punts d’acord. I reitera a l’alcaldessa que quan es governa en minoria el diàleg és 

obligat, i que la ciutat no es pot governar per decret, i encara menys amenaçant 

l’oposició amb determinats decrets. 

Tanmateix, admet que estan a l’inici del mandat i que totes les experiències 

viscudes fins ara hauran de servir per establir les línies de treball entre govern i 

oposició per allò en què tots estan d’acord: treballar per la millor Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI ratifica el compromís del Grup Socialista de ser coherent 

amb el seu programa electoral. 

Assenyala, com ja va dir en el seu discurs a la sessió d’investidura, que la 

posició del seu grup és atorgar un vot de confiança al nou Govern. Diu que van 

interpretar que la ciutadania de Barcelona va votar canvi des de l’esquerra; per tant, 

en coherència amb aquesta voluntat expressada, i per facilitar la governabilitat de la 

ciutat, el seu grup va votar favorablement la investidura. 

Entén, doncs, que aquest vot favorable els atorga un plus de legitimitat per 

fer avui algunes crítiques i aportacions que apunta tot seguit. 

Observa que l’onada de canvi a què s’ha referit el Sr. Pisarello, la voluntat 

de passar pàgina, ha de ser compatible amb un projecte de transformació de la ciutat, 

que no és factible amb un govern en minoria, i encara menys sense diàleg i sense 

buscar les aliances i les complicitats que calen, no només al Consistori, sinó en el 

conjunt de la ciutat. Fa notar que aquest és un dels fonaments del model Barcelona, i 

es felicita que l’alcaldessa l’hagi reivindicat recentment en algun mitjà de 

comunicació. 

Destaca entre els reptes de futur del model Barcelona la lluita contra les 

desigualtats i la creació d’ocupació, i adverteix que per tirar-ho endavant és 

imprescindible el diàleg, la complicitat i la generositat, entenent que els canvis en 

una societat complexa, oberta i plural com la barcelonina han de respectar el 

pluralisme polític abans de tota altra cosa. 

Considera que durant les primeres passes del govern actual s’ha parlat 

massa de l’eina i poc de política i d’objectius de ciutat. I lamenta que, durant trenta 

dies, no hagin parlat dels problemes de la ciutadania i sí, en canvi, de les qüestions 

instrumentals que s’haurien d’haver resolt en una setmana a tot estirar. 

Entén que aquest retard ha estat fruit essencialment de la manca 

d’experiència de molts dels components del Consistori, inclòs el Govern; tot i que 

remarca l’absència de diàleg amb l’oposició i amb molts sectors de la ciutat que 

s’han vist afectats directament per mesures preses pel Govern, al seu parer 

precipitades i unilaterals. Concreta que està parlant del sector esportiu, dels jocs 

olímpics d’hivern, del sector turístic i de la moratòria hotelera, dels propietaris de 

bars i restaurants que pateixen l’aplicació d’una normativa que provoca conflictivitat 

i dificultats. 
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Reclama, doncs, menys moratòries i més model; menys aturar projectes i 

més propostes, i, sobretot, més teixir aliances per tirar endavant la ciutat. 

Entrant en el contingut concret del cartipàs posa en relleu que hi ha hagut 

sectors directament damnificats per l’estructura de govern, entre els quals esmenta 

actors dels àmbits cultural, esportiu, comercial, de les entitats juvenils, que no 

entenen que una ciutat com Barcelona no tingui responsables polítics directes en els 

seus àmbits respectius. 

Adreçant-se concretament als representats d’ICV-EUiA que ara formen part 

del Govern, i que ha governat la ciutat amb el grup del PSC durant molts anys, els 

recorda que, justament en els àmbits que acaba d’esmentar, van posar-hi les 

fortaleses de la ciutat i que van ser pioners en l’àmbit de la joventut. 

En conseqüència, demana més diàleg, més empatia i capacitat d’establir 

aliances, tot i que reconeix que darrerament s’ha produït un cert gir en l’actitud del 

Govern, atès que la complexitat de la ciutat demana que sigui governada per a tots. 

Remarca que això significa donar recursos a l’oposició, ja que una bona oposició és 

garantia de bon govern; respectar el pluralisme i donar-li mitjans perquè es vegi 

representat en el Consistori. 

Quant a les empreses públiques, observa que el Govern va començar 

aplicant una tesi que assegura que els va sorprendre, que mai abans no s’havia 

defensat des de l’esquerra, i mai no l’havia defensada ICV-EUiA, i és que s’exercís 

control públic d’empreses públiques amb capital públic, de titularitat municipal, tot i 

que l’instrument sigui una societat mercantil. Així, fa notar que el primer anunci del 

Govern va ser la voluntat d’esborrar la presència de l’oposició en aquestes empreses. 

Tanmateix, celebra que s’hagi rectificat aquesta primera decisió, i confia 

que sigui l’inici d’una actitud diferent pel que fa al control de les empreses, sabent 

que serà finalment aquest Plenari qui decideixi com es governen en el futur. 

Ratifica el vot de confiança a l’actual govern, i destaca la predisposició del 

seu grup al diàleg; alhora que reclama que es comenci a parlar de política, a traçar 

objectius compartits, a tirar endavant aquelles polítiques que han de donar resposta 

als problemes que ara té la ciutat com és el cas del model turístic, del comercial, de la 

reactivació de l’economia, de la capacitat d’atraure inversions a la ciutat i de crear 

ocupació. 

 

El Sr. BOSCH es refereix, d’entrada, a l’emoció que sent en aquesta seva 

primera intervenció en aquesta cambra, i saluda tots els membres del Consistori i les 

persones presents a la tribuna de convidats. 
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Seguidament, reclama amb vehemència diàleg i, si es possible, consensos, 

tal com van expressar en el seu programa electoral i també van fer altres de les 

formacions polítiques que componen aquesta cambra. Considera, per tant, que es 

tracta d’una consigna que s’hauria de mantenir en tot moment. 

Malgrat tot, constata que aquesta consigna no ha estat la guia de les accions 

de govern en casos com ara la decisió sobre els Jocs Olímpics d’Hivern del 2026, de 

la moratòria d’hotels a Barcelona o l’intent de canviar el control de les empreses 

municipals, que sortosament no ha reeixit. 

Subratlla que no ha estat fàcil l’aprovació del cartipàs, i confirma que ha 

estat el que ha costat més d’aprovar en els trenta-cinc anys de democràcia d’aquest 

ajuntament. No obstant això, es felicita pel fet d’haver arribat a acords en un 

percentatge molt elevat d’aquest cartipàs, ja que la ciutadania ha tenir la certesa que 

aquest consistori és capaç de posar-se d’acord en qüestions bàsiques, ultrapassant les 

idees, les polítiques i els programes que defensa legítimament cada formació política. 

Agraeix, per tant, la intel·ligència política que ha emprat finalment el 

Govern de la ciutat, així com la col·laboració de l’oposició, que ha tingut clar que no 

volia sabotejar el govern. 

Seguidament, realça l’ètica com a segona gran consigna, per la qual cosa el 

seu grup va votar a favor de la investidura de l’alcaldessa, amb qui coincideixen 

plenament quant a l’aposta per aquesta premissa. 

Observa, però, que en el debat sobre les retribucions dels càrrecs electes no 

han acabat de transmetre tots plegats l’ètica política que inspirava les formacions de 

Barcelona en Comú i d’ERC i, sens dubte, a la resta de formacions d’aquesta cambra. 

Entén que, d’una banda, han de ser capaços de donar exemple com a 

regidors, cosa que significa fer el màxim esforç possible per ajustar les retribucions 

en un context en què molts ciutadans de Barcelona ho passen molt malament; és a 

dir, ajustar-les a una realitat difícil. Tanmateix, lamenta que finalment no hagin estat 

capaços de fer-ho. 

D’altra banda, recorda que el seu grup va proposar, respecte a la primera 

proposta del Govern, que més enllà d’ajustar els salaris dels càrrecs electes calia 

defensar un codi ètic general, que establís unes normes d’aplicació als càrrecs electes 

i, també, als nomenaments polítics d’alta direcció o als comissionats. 

Corrobora que finalment només han aconseguit que una part d’aquesta 

proposta s’incorpori al text final a tall de promesa que algun dia s’aplicarà. En 

conseqüència, la proposta de retribucions només afecta els càrrecs electes ara com 

ara, és a dir, a allò que té visibilitat. 

En conseqüència, avança que el seu grup no pot votar a favor d’una proposta 

final de retribucions que considera insuficient, perquè no transmet l’esforç 

d’exemplaritat que han de donar els regidors de la ciutat, perquè no connecta amb el 

profund malestar derivat de les desigualtats i de les situacions de pobresa de bona 

part de la població. 

Puntualitza, però, que tampoc no poden votar en contra de la proposició 

perquè s’hi ha incorporat la intenció d’ampliar l’abast de les mesures pel que fa a les 

retribucions, així com l’elaboració d’un codi ètic que vagi molt més enllà dels salaris 

que han de percebre els càrrecs electes. 

Tanmateix, admet que tal vegada no han estat prou hàbils des de l’oposició 

per connectar prou amb el sentiment del carrer; mentre que fa avinent al Govern 

municipal que ara cal que demostri que sap complir les seves promeses de programa 

electoral, i d’aquesta mateixa proposta, a fi de governar i administrar l’ètica política. 
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Seguidament, el Sr. CORONAS intervé com a persona directament 

implicada a la Junta de Portaveus, juntament amb la Sra. Benedí com a portaveu 

adjunta, per confirmar que no ha estat fàcil arribar a un cert consens. Considera que 

tots els grups municipals estan encaixant en la nova dinàmica en què la suma de 

diàleg i ètica els ha de fer arribar als acords que calen perquè la ciutat tiri endavant. 

Respecte a la intervenció del Sr. Pisarello diu que hi ha trobat a faltar certa 

il·lusió, i creu que tots els membres d’aquesta cambra han de tenir present que són 

uns privilegiats per poder afrontar uns reptes nacionals i socials de primera magnitud. 

Confia, doncs, que aquesta il·lusió es transmeti i que el cansament de la negociació 

d’aquest darrer mes no els faci caure en el desànim, sinó que els esperoni per aixecar 

la ciutat tan aviat com puguin. 

 

La Sra. MEJÍAS, després de saludar els membres del Consistori, les 

persones presents a la tribuna de convidats i els ciutadans que els segueixen per 

BTV, posa en evidència el retard amb què se celebra aquesta sessió d’aprovació del 

cartipàs, i remarca que la ciutadania necessita la presa de decisions del seu 

ajuntament amb urgència. Considera que aquest retard es pot atribuir bé a la 

inexperiència del Govern o bé a un desgavell intern. 

Diu que, d’entrada, el seu grup vol recordar al Govern municipal que està en 

absoluta minoria i, per tant, no pot ser que la seva primera decisió sigui excloure de 

qualsevol diàleg, pacte o negociació tres dels grups municipals del Consistori, entre 

els quals el seu, cosa que valora com a poc democràtica. 

Subratlla que, finalment, han aconseguit aprovar un cartipàs, tot i amb una 

certa “extravagància” pel que fa a les àrees de govern, fent nomenaments per 

revocar-los poc després; o fent nomenaments inapropiats, que han estat enormement 

criticats essencialment perquè suposen la pràctica d’un nepotisme descarat. 

Recorda que fa uns instants el Sr. Pisarello es referia al codi ètic de la seva 

formació, i diu que confia que l’apliquin també a l’hora de fer designacions. 

Afegeix que en la negociació del cartipàs s’ha fet palès que el grup del 

Govern té la pretensió de substituir els regidors que els han negat les urnes amb 

personal eventual, amb la designació de comissionats o de delegats a fi d’abastar 

totes les àrees en comptes d’intentar arribar a acords amb la resta de grups 

municipals, tal com pertoca que faci un govern en minoria evident. 

Fa notar, doncs, que si l’onada de canvi a què s’ha referit el Sr. Pisarello 

significa negar el diàleg amb els grups municipals no van bé. 

Li recorda que el seu grup està a favor de la lluita contra de la desigualtat, 

però adverteix que el principal instrument és la generació d’activitat econòmica i 

ocupació; altrament, les mesures que ha pres el Govern mentre els grups municipals 

de l’oposició intentaven arribar a un acord de cartipàs no són les millors per crear 

ocupació, entre les quals esmenta la suspensió de llicències hoteleres o l’anunci que 

determinades escoles bressol no es posaran en marxa perquè el Govern considera que 

ho han de fer amb personal estrictament municipal. 

Es refereix també a les polèmiques que han causat decisions respecte a la 

guàrdia urbana, que han generat desencís i inseguretat. En aquest sentit, creu que les 

decisions han de redundar en benefici del conjunt de la ciutadania. 

Contraposa la intervenció del Sr. Pisarello amb les actuacions del Govern 

municipal; en aquesta línia, el tinent d’alcaldia apel·lava a la necessitat de lluitar 

contra la corrupció, malgrat que el Govern practiqui el nepotisme; o a la necessitat de 

lluitar contra la precarització laboral, quan les seves primeres decisions han estat fer 

fugir inversions de la ciutat i perjudicar-ne els interessos. 
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Conclou, per tant, que al Govern li queda un llarg camí per recórrer, sobretot 

pel que fa a la democratització, al pacte i al diàleg i per garantir que totes les 

persones que han votat les diverses opcions polítiques que componen el Consistori es 

vegin representades amb les decisions del Govern municipal. 

 

El Sr. TRIAS destaca que avui es recupera una situació presidencialista en 

aquesta cambra, atès que novament l’acaldessa torna a ocupar la presidència del Ple. 

Altrament, considera que la situació de l’anterior mandat va significar un avenç en 

facilitar unes possibilitats diferents. Tanmateix, confia que l’acaldessa exerceixi la 

presidència del Ple amb una actitud oberta i de col·laboració amb els membres de la 

cambra. 

Observa que l’aprovació del cartipàs municipal sol ser un acte més de tràmit 

que no pas de fons, malgrat que en aquesta ocasió no ha estat gens fàcil, i constata 

que hauria estat molt més senzill d’haver-hi hagut una autèntica voluntat de 

negociació i d’acord. 

Valora la responsabilitat i la col·laboració demostrada pels grups 

municipals, que ha permès superar aquest escull, i entén que hauria estat molt 

lamentable no haver aprovat aquest cartipàs. Així, precisa que s’ha arribat a l’acord 

de crear quatre comissions de Plenari, presidides pels partits de l’oposició; s’han 

acceptat modificacions, i també el paper que havia de tenir l’Àrea de Seguretat. 

Tanmateix, addueix que la distribució política del Govern municipal no 

aclareix quines són les seves prioritats; d’aquesta manera, els àmbits de cultura, 

educació, joventut o comerç no se sap ben bé quin lloc ocupen i, per tant, no queda 

clara la línia de govern futura. 

Destaca que s’hagi arribat a l’acord que l’oposició sigui als consells 

d’administració de les empreses municipals. En aquest sentit, afirma que se li fa 

difícil d’entendre que es volgués suprimir la seva representació, especialment pel que 

fa al canvi d’actitud de grups que abans eren a l’oposició i que actualment formen 

part del Govern. 

Remarca que el fet que els grups municipals estiguin representats en els 

consells d’administració de les empreses era una herència històrica, independentment 

del grau de majoria que hi hagin de tenir, un aspecte que sí que forma part de la 

discussió profunda de model. 

Així, doncs, es mostra partidari d’obrir aquesta discussió de model i, per 

tant, també li costa entendre que no s’admetés un nombre adient d’assessors per a 

tots els grups municipals, fins per als més minoritaris. Entén que aquests aspectes 

formen part de les eines per governar i per fer el control i el seguiment de l’acció del 

Govern. 

Afegeix que els sous i les retribucions també formen part del model, i no 

només dels càrrecs electes, sinó també de l’estructura de comissionats i de gerents. 

Adverteix, perquè considera que darrerament s’han produït confusions al respecte, 

que una cosa són les formacions polítiques i una altra, la institució. 

Assegura que el seu grup vol treballar des de l’oposició estant amb una 

actitud de mà estesa, i creu que és un error no fer-ho així. Reitera que buscaran 

col·laboració i entesa, cercant la manera de fer una crítica per fer que la ciutat avanci, 

no per paralitzar-la. Altrament, creu que el Govern pren decisions per aturar la ciutat, 

sense pensar en l’existència d’un pacte local pel turisme; pren decisions sobre els 

jocs olímpics d’hivern sense tenir en compte ni el territori ni les federacions; 

decideix sobre el Pla de la Rambla; atura la tasca feta per tirar endavant la relació 

internacional de Barcelona atraient-hi parlamentaris, que finalment es traslladarà a 

Girona. 

Així, augura que les principals ciutats de Catalunya s’aniran quedant tot allò 

que Barcelona refusa. Admet que hi ha coses que es poden fer en col·laboració amb 
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altres ajuntaments, però alerta que cal tenir molt clar el paper de Barcelona, ara i en 

el futur. Considera positiu compartir l’entusiasme per veure on arriben com a país i 

com a capital de Catalunya, i entén que aquest també és un plantejament de fons 

essencial. Tanmateix, el Govern de la ciutat no el manifesta enlloc, ni en 

l’organització ni en el funcionament d’aquest ajuntament; altrament, fa tota la 

sensació que està molt més preocupat per explicar-se a través de selfies , tuits o 

imatges propagandístiques, que no pas per fer realment la feina que pertoca, que és 

marcar model, intentar buscar col·laboracions per tirar endavant la ciutat. 

 

Finalment, intervé la segona tinenta d’alcaldia, la Sra. ORTIZ, la qual, 

d’entrada, es felicita perquè finalment avui puguin aprovar el cartipàs, un instrument 

clau per accelerar la feina que tenen al davant i els múltiples reptes i emergències 

socials d’una ciutat com Barcelona, que s’han aprofundit els últims anys. Afegeix 

que també és una emergència fer una avaluació i asserenar-se per fer debats en 

profunditat sobre el model de ciutat. 

Manifesta que els han sorprès algunes afirmacions fetes en les intervencions 

que l’han precedida sobre el desenvolupament de les negociacions del cartipàs. En 

aquest sentit, admet que no tothom està satisfet pel seu contingut, el primer de tots el 

mateix Govern, i assegura que haurien volgut arribar més enllà en qüestions com les 

retribucions o el codi ètic per al conjunt del Consistori. 

Aclareix que el Govern mai no ha volgut expulsar l’oposició ni dels debats 

polítics ni de la gestió i la fiscalització de les empreses municipals. Recorda que en la 

primera Junta de Portaveus es va dir clarament que aquesta qüestió provenia d’un 

debat jurídic propiciat pels tècnics municipals; però assegura que el Govern no tenia 

intenció de plantejar cap conflicte, tan sols valorar si es tractava d’una millora en el 

funcionament de les empreses o no. I remarca que també van ser explícits en 

manifestar que el Govern té molt clar el paper fiscalitzador i de control, així com la 

seva voluntat de treballar amb el conjunt de grups de l’oposició per avaluar el paper 

de les empreses municipals, que són instruments al servei de les decisions que pren 

aquest Plenari. 

Assegura que són molt conscients que el Consistori és plural, de la mateixa 

manera que ho és la ciutat, que també és diversa i mobilitzada; posa en relleu que 

més enllà de les parets d’aquest ajuntament hi ha les places, els ateneus, els carrers, 

la plataformes i els moviments que els demanen canvis, una altra manera de fer. 

Ratifica que aquest és el seu compromís, per al qual volen la complicitat de tots els 

grups, i assegura que parlaran amb el conjunt de formacions que formen aquesta 

cambra, sense obviar que hi ha diferències clares de plantejament i de fons en què es 

prioritzarà l’articulació d’algunes polítiques, tal com s’ha fet sempre en aquest 

ajuntament. 

Precisa que les prioritats del Govern estan marcades per un compromís 

conjunt amb la ciutadania, atès que el programa electoral de Barcelona en Comú 

parteix d’això i justifica l’estructura municipal continguda en el cartipàs. En aquest 

sentit, en col·laboració amb els treballadors municipals, han valorat la manera 

d’integrar prioritats tan clares com la creació d’ocupació en la primera tinència 

d’alcaldia; parlen de treball digne i del fet que l’Ajuntament no pot ser, ell mateix, 

una font de precarització, d’abaratiment de salaris i de temporalitat, i assegura que 

això es pot treballar transversalment entre totes les àrees de govern. 

Afegeix que han volgut incorporar aspectes nous al cartipàs com ara 

l’economia social i solidària, amb un gran potencial a la ciutat. 

Seguidament es refereix a l’Àrea de Drets Socials, que concep l’habitatge, 

l’educació, la salut i els serveis socials com a drets fonamentals de ciutadania; i a 

través de la transversalitat entre aquestes polítiques es pot donar resposta a 

l’emergència social de Barcelona. Justifica que tots aquests aspectes estiguin inclosos 
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en una mateixa àrea perquè els mateixos treballadors socials i les entitats socials ho 

reclamen; alhora que denuncien la manca d’un parc públic d’habitatge de lloguer 

social, lleis injustes aprovades per l’estat i per la Generalitat que no donen resposta a 

l’emergència habitacional de la ciutat. 

Indica que la tercera tinència d’alcaldia, que inclou els drets de ciutadania, 

vinculats als drets civils, a la participació i a la coproducció de polítiques amb la 

societat, respon al convenciment que és per aquesta banda que cal avançar, des de la 

proximitat i amb els barris. 

Considera que també és model de ciutat estudiar la manera com s’ha de 

descentralitzar després d’un procés de recentralització els darrers anys, durant el qual 

s’ha negat la veu a molts col·lectius. 

Puntualitza que el fet que el nom de determinats col·lectius no aparegui en 

les nomenclatures de les àrees de govern no significa que els obviïn; en aquest sentit, 

precisa que compten amb la Regidoria de Cicles de Vida, que incorpora infància, 

joventut i gent gran, ben conscients de la complexitat que suposa, per exemple, el 

col·lectiu de la gent jove, que ha estat expulsat de moltes polítiques, entre les quals 

ocupació i habitatge. Altrament, afirma que volen incorporar la joventut d’una 

manera transversal en totes les polítiques, i remarca que és essencial donar 

directament la veu als joves de la ciutat. 

Afegeix que les qüestions de gènere també han de ser clau i fonamentals, 

amb una mirada transversal en el conjunt de les àrees de govern. 

Acaba la intervenció confirmant l’existència d’un model de ciutat, tal i com 

palesa també la quarta tinència d’alcaldia, que inclou el medi ambient i l’ecologia en 

aquest nou model que proposen, i que ha de permetre obrir debats, com ara el del 

turisme, des de la serenitat i considerant els plantejaments de la ciutadania. 

Alerta de la insostenibilitat d’un model econòmic com el que regeix fins ara, 

i adverteix que cal diversificar-lo i comptar amb tothom per crear riquesa i 

redistribuir-la. 

 

Tot seguit, l’ALCALDESSA obre el segon torn de paraules. 

 

Intervé en primer lloc la Sra. LECHA, la qual reitera que faran costat al 

Govern municipal en polítiques rupturistes, oposades a les polítiques neoliberals; en 

polítiques que permetin avançar cap a un model de ciutat que ofereixi una vida digna 

a les persones. Afegeix que també coincidiran en tot allò que trenqui una línia 

continuista. 

Quant a les retribucions, addueix que no es dóna oportunitat als treballadors 

i treballadores de la casa d’ocupar càrrecs destacats en l’àmbit de la gestió municipal. 

Critica, igualment, l’organització del cartipàs municipal perquè no conté cap mesura 

rupturista. 

En un altre àmbit de coses, considera que cal ampliar l’anàlisi sobre el 

turisme, i tot i que la moratòria hotelera és una mesura que pot ser positiva, creuen 

que s’ha d’abastar tot un ventall d’aspectes, entre els quals la sostenibilitat, el medi 

ambient, les afectacions que comporten els creuers, o l’impacte que suposen per a la 

ciutat els visitants que no hi pernocten. Però, sobretot, insisteix que cal emmarcar 

aquest debat a valorar la manera com s’ha de diversificar l’economia. 

Subscriu la mesura quant als jocs olímpics d’hivern, malgrat que consideren 

que s’ha fet unilateralment i sense comptar amb tots els agents del territori, que no 

són només les entitats mercantilitzades del Pirineu, sinó que inclou els agents de 

defensa del medi ambient, de l’economia sostenible i de recuperació de totes les 

destrosses causades per les infraestructures que han configurat negativament molts 

indrets del Pirineu econòmicament i ecològicament. 

Valoren positivament la mesura de creació de la comissió de llançaments, 
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però reclamen que no es quedi en una política de gestos i que vagi molt més enllà i 

englobi totes les entitats que representen la gestió del treball social, amb unes 

plantilles que haurien de ser del sector públic i que ara es troben en situacions 

precaritzades. Demanen, doncs, el canvi de protocols, passant per alt, si escau, la 

legislació de les administracions locals. 

Acaba la intervenció posant de manifest novament que la CUP farà costat al 

Govern en polítiques rupturistes i contra les polítiques que només són gestos i 

continuistes i que, tot i estar maquillades, aboquin a polítiques neoliberals. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ remarca la importància d’aquesta sessió 

d’aprovació del cartipàs perquè s’hi defineixen les regles del joc democràtic del 

mandat municipal; s’aproven i es constitueixen les comissions de Plenari i 

l’estructura executiva del Govern. Tanmateix, creu que fóra important que el Govern, 

i la Sra. alcaldessa, assumissin alguns compromisos democràtics inequívocs com ara 

que complirà les resolucions que aprovi el Ple per majoria democràtica, i no només 

aquelles que li semblin convenients. 

Fa notar que no es pot passar del “sí se puede” al no per sistema, aturar-ho 

tot, o al sí per imposició, és a dir, governar com si es tingués majoria absoluta 

malgrat que la ciutadania els hagi concedit tan sols la minoria més absoluta de la 

història local. Per tant, creu que el Govern hauria de convocar un ple ordinari aquest 

mateix mes a fi de desbloquejar qüestions que afecten el dia a dia de la ciutat, però 

també perquè faci públiques les decisions de govern, atès que ja és moment de passar 

de la gestualitat al govern. 

Observa que el “col·leguisme” i el “bon rotllo” estan molt bé, però insisteix 

que ja és hora de presentar propostes concretes en les àmbits de l’ocupació, en 

serveis socials, en favor de la seguretat; concretar, definir i apostar per un model 

turístic i comercial, que genera activitat econòmica i d’ocupació a la ciutat, i que no 

es pot refusar sense més ni més. 

 

El Sr. COLLBONI, que reitera la predisposició del Grup Socialista al diàleg, 

palesa la conseqüència de les reformes legislatives del govern del PP en matèria de 

política local, i fa notar que el grup del PP d’aquest ajuntament ha patit la seva pròpia 

medecina, la que ha aplicat retallades en l’autonomia de la gestió local, en la 

capacitat d’autoorganització dels ajuntaments, més evident encara en el cas del de 

Barcelona, que ha fet els deures, que està sanejat econòmicament. 

Així, el Govern de l’Estat ha aplicat a Barcelona la mateixa medecina que 

en ajuntaments com el de Madrid, que ha estat mal gestionat i que acumula un deute 

descomunal. 

Diu que el missatge que vol transmetre el seu grup és que cal començar a 

parlar més de polítiques i menys de polítics; més de mesures que donin resposta a les 

necessitats actuals de la ciutat, amb reptes urgents com el turisme. En aquest sentit, 

nega que en la legislatura passada es fes un debat de model; altrament, es van prendre 

un seguit de mesures, que confia que no copiï l’actual Govern, que no eren altra cosa 

que aplicar moratòries davant de qualsevol dificultat que es presentés. 

Insisteix, doncs, que cal parlar de models i deixar-se estar de moratòries; no 

es pot aturar la ciutat, sinó posar-la en marxa en coherència amb els programes 

polítics de les formacions que componen aquesta cambra, i també aplicant el 

realisme polític que cal quan s’encapçala un govern. Precisa que això significa la 

realitat de la ciutat, i no menystenir el cert grau d’angoixa i inquietud que han 

expressat alguns sectors econòmics perquè no hi ha certeses. Adverteix que 

l’economia, per crear ocupació, necessita certeses, saber quines són les regles del joc 

per garantir inversions i el desenvolupament del sector turístic, o altres sectors que 

puguin interessar a la ciutat. I aprofita per recordar que en la darrera campanya 
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electoral molts grups van defensar la reindustrialització de la ciutat. 

En conseqüència, acaba dient que tot allò que signifiqui fer avançar la ciutat 

i que superi l’aturada tècnica en què es troba comptarà amb el suport del seu grup. 

 

El Sr. CORONAS fa notar a la Sra. Ortiz que el codi ètic suposa un 

compromís en ferm, i que no cal buscar espais per parlar-ne o per aplicar-lo. Entre 

altres coses, creu que cal parlar del fet que les escales salarials 28 i 30 d’aquest 

ajuntament abasten una forquilla que va dels 60.000 als 150.000 euros anuals, i 

afegeix que a l’Àrea Metropolitana les retribucions en dietes arriben al milió d’euros. 

Fa notar que la pluralitat del Plenari del Consell Municipal es palesa en la diversitat 

de demandes formulades, unes perquè canviï tot, altres perquè no canviï res; hi ha 

formacions que confonen negociació i acords amb mercadeig; i cal ser molt 

conscients que, dient no a tot, res no es mourà. En aquest sentit, alerta que els 

extrems es toquen. 

Igualment, fa avinent que hi ha qui vol que res canviï, ni nacionalment ni 

socialment; altrament, ratifica que el seu grup defensarà la capitalitat de Catalunya 

des d’aquest Ple, amb la força que calgui per assolir uns objectius que consideren 

indestriables: nacionals i socials. 

Pel que fa als continguts dels aspectes socials, diu que està convençut que 

coincidiran en moltes coses amb Barcelona en Comú, però constata que per al seu 

grup les formes són tan importants com el contingut, i, com a bons republicans, no 

estan disposats a renunciar a l’excel·lència en les formes. 

 

La Sra. MEJÍAS s’adreça a la Sra. Ortiz i al Sr. Coronas, que parlen de 

pluralitat, però sembla que només sigui unidireccional. Puntualitza que aquest 

consistori és la representació de la pluralitat de la ciutat, i ara és més plural que mai, 

amb set grups, cadascun amb ideologia, projecte polític i objectius propis; per tant, 

tots igual de legítims. 

Assevera, doncs, que no estan disposats a tolerar que se’ls menystingui, 

sobretot perquè Ciutadans ha estat votat per vuitanta mil barcelonins, als quals 

tractaran amb el màxim respecte. 

Observa que la Sra. Ortiz feia avinent la disposició del Govern al diàleg, 

però diu que no li sembla tan clar, atès que el primer que va fer va ser anunciar que 

excloïen tres grups municipals del diàleg i del pacte polític. Adverteix a la Sra. Ortiz, 

però, que aquest consistori és el resultat d’unes eleccions democràtiques i plurals, 

que han atorgat a Barcelona en Comú una majoria minoritària i, per tant, estan 

obligats a parlar i a estendre la mà a tots els grups municipals a fi d’arribar a acords i 

parlar de model i de projectes per a la ciutat. 

Afegeix, dirigint-se encara a la tinenta d’alcaldia, que tenen procediments 

per canviar les lleis que no els agraden, però mai poden optar per incomplir-les. 

Insisteix que cal deixar de banda l’activisme de carrer per passar a la institució 

democràtica i representativa, que és la que estableix els mecanismes per canviar les 

coses quan no funcionen o no convencen. 

Al·lega que no pas per emplenar places s’aconsegueix tot, i remarca que la 

veu de Ciutadans vol ser més participativa que mai, perquè obren un nou moment 

històric per a la seva formació. 

Recalca que volen participar en totes les decisions que es prenguin en 

aquesta cambra, i en el diàleg que el Govern diu que els ofereix. Insisteix que volen 

parlar de model i de polítiques socials, que són la prioritat de la ciutat; participar en 

el debat sobre el turisme, la principal activitat econòmica de Barcelona, i que el 

Govern es dedica a criminalitzar i a paralitzar. Afegeix que volen parlar també de la 

diversificació de model productiu perquè no tot es pot destinar al turisme, ni tot a 

determinades activitats econòmiques. 



Ref.: CP 

9/15 V: 

23/09/15 

PÀG. 48 

 

 

Reclama, doncs, diàleg, pacte i negociació, elements indispensables per a la 

legislatura. 

 

El Sr. TRIAS celebra que avui, finalment, s’hagin pogut posar d’acord, 

malgrat que no ha estat fàcil. En conseqüència, diu que a partir d’ara han de ser 

capaços de marcar prioritats clares i definir quina serà l’actuació d’aquest ajuntament 

i com s’implementa. 

Confirma que, des de l’oposició estant, buscaran maneres d’entesa i de 

col·laboració per fer que les coses tirin endavant. I aprofita per recordar que s’avança 

quan es busca l’acord i la col·laboració, tal com demostra l’aprovació avui mateix 

que Barcelona continuï sent la capital del Mobile fins al 2023 i que valora com a èxit 

col·lectiu. 

Insisteix que tots plegats han de ser capaços d’entendre que una ciutat va 

endavant, també des de les diferències de criteri, amb la col·laboració en tot allò que 

és d’interès de ciutat. Confirma que en això el seu grup farà costat al Govern, atent 

sempre, però, que les coses es facin amb la concurrència de tots els grups municipals. 

Observa que el Govern municipal actua en solitari, malgrat que en moments puntuals 

té crosses potents. Tanmateix, diu que no es pot permetre el luxe de no comptar amb 

l’oposició. 

 

La Sra. ALCALDESSA confirma i es felicita per la notícia que acaba 

d’avançar el Sr. Trias del manteniment de la capitalitat del Mobile a Barcelona. 

Fet aquest incís, pren la paraula el Sr. PISARELLO en nom del Govern de 

la ciutat. 

 

En primer lloc, reconeix que el Govern s’ha sentit incòmode en les 

discussions sobre el cartipàs; i moltes vegades han tingut la impressió que s’ha 

confós la negociació amb el mercadeig. Altrament, diu que s’haurien estimat més 

poder parlar més a bastament d’ètica política. 

Remarca que molts dels qui ara alliçonen el Govern municipal, començant 

pel grup de Ciutadans, s’han negat a discutir les reduccions de retribucions dels 

càrrecs electes. Confia, però, que aquelles formacions polítiques que no han volgut 

parlar d’aquest aspecte recondueixin aquesta negativa i que tots plegats puguin 

discutir sobre moltes més coses que tenen a veure amb l’ètica política aplicada al 

funcionament municipal. 

Expressa preocupació perquè la Fiscalia hagi manifestat que en algunes 

empreses municipals, com és el cas de Barcelona Regional, han passat coses que són 

incompatibles amb l’exercici ètic de la funció pública, i avança que ho investigaran. 

Per tant, confia que els grups de l’oposició que subscriuen aquesta discussió ètica els 

faran costat. 

Manifesta que estan plenament a favor del diàleg i de la mà estesa, 

reconeixent la situació de minoria en què està el Govern municipal, però sense 

renunciar a complir el programa amb què s’han compromès amb la ciutadania. 

Confirma que volen diàleg, però, adreçant-se a la Sra. Mejías, diu que tenen 

tot el dret a fer-lo servir per tirar endavant les polítiques que han defensat davant de 

la ciutadania, i no les polítiques neoliberals que defensa Ciutadans, i que la regidora 

també va defensar durant els anys en què va pertànyer al PP. 

Insisteix que, oberts al diàleg, tenen tot el dret a aplicar polítiques que es 

basin en la defensa dels drets socials i en la lluita contra la precarització; alhora que 

defensen que el diàleg s’estengui a la ciutadania, perquè no es pot aplicar només a la 

defensa dels interessos de les cúpules dels partits o de la partitocràcia. 

Remarca que aquest criteri el plantegen en molts aspectes; i precisa que 

estan a favor de l’activitat econòmica però no de qualsevol, com ara l’activitat 
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econòmica especulativa o la que precaritza. Contràriament, estan a favor de l'activitat 

econòmica que genera ocupació digna, redistribueix riquesa, és sostenible i beneficia 

el conjunt dels barris i la ciutadania. 

En conseqüència, amb aquesta argumentació justifica decisions preses pel 

Govern municipal, i també per acarar allò que l’anterior govern no va fer, que és 

obrir un debat públic sobre el turisme, en què hi siguin presents totes les formacions 

polítiques, els sectors econòmics i, sobretot, els veïns i les veïnes de la ciutat. 

Confirma que per a Barcelona en Comú això és la política real, i no només 

l’adreçada a actors econòmics determinats, que malgrat que són importants cal 

recordar que la ciutat també la fa la ciutadania i, per tant, s’ha d’escoltar i atorgar-li 

un paper important en la proposta de diàleg. 

Recorda que el Govern municipal ha manifestat que arriba al capdavant de 

l’Ajuntament amb la voluntat de governar sense perdre l’impuls utòpic i d’il·lusió 

que els ha portat fins aquí. 

En aquest sentit, diu al Sr. Fernández Díaz que comprèn que el president del 

Govern de l’Estat s’estimi més estar al costat de la troica i d’òrgans que no tenen cap 

mena de legitimitat democràtica, i afirma que Barcelona en Comú està al costat del 

poble grec, perquè considera que fa un gest de dignitat amb què es juga el futur. 

La Sra. ALCALDESSA tanca les intervencions adreçant unes paraules al 

Plenari. 

 

En primer lloc, agraeix a tothom la tasca que ha conduït a poder tancar avui 

el cartipàs i que permet començar a treballar en les prioritats de la ciutadania. 

Reconeix que hi ha moltes urgències a la ciutat que no poden esperar, i el Govern 

està obligat a prioritzar-les. 

Fa extensiu aquest agraïment a la síndica de greuges, que ha estat present en 

aquesta sessió; als treballadors municipals que han treballat per a aquest Plenari del 

Consell Municipal i per al dia a dia de la casa; a la ciutadania que ha seguit aquest 

ple. Constata que a la governança de la ciutat no tindrà èxit si es fa només dins 

d’aquestes parets; altrament, ha de ser una feina col·lectiva amb la ciutadania, 

àmpliament compartida. 

Inclou en el capítol d’agraïments els mitjans de comunicació, que 

s’esforçaran per transmetre amb objectivitat el debat que aquí s’ha fet. 

Celebra els acords a què han arribat, tot i els desacords, petits i grans. I 

afegeix que són conscients que a cap govern anterior se li ha exigit tant com a aquest, 

i afirma que s’esforçaran i intentaran estar a l’altura d’aquesta exigència. 

Finalment, es felicita per la notícia del manteniment de la capitalitat del 

Mobile, que ha estat un mèrit col·lectiu en què ha treballat molta gent i, en nom 

d’aquest consens, proposen ampliar-lo i aprofundir-lo i treballar perquè el Mobile 

World Congress sigui una activitat que redistribueixi millor els seus impactes 

econòmics en el conjunt de la ciutat, que serveixi per desenvolupar una indústria 

local vinculada a les noves tecnologies, que han de tenir aplicacions socials i que han 

de ser sostenibles en termes ambientals. 

Per tant, amb la voluntat de millorar els acords i els consensos que s’han 

produït, anuncia que hi haurà una roda de premsa a dos quarts d’una del migdia arran 

d’aquesta notícia. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les onze hores i quaranta minuts. 


