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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió de 16 de maig de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 16 de maig de  2017, s'hi reuneix 

la Comissió d’Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez. 

Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina, 

Jaume Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra López, Trini Capdevila i 

Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia, Josep Garganté i Closa, i Gerard 

Ardanuy Mata, assistits per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per 

delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Srs.: Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia i 

Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gala Pin Ferrando, Laura Pérez 

Castaño, Gerardo Pisarello Prados i Alfred Bosch i Pascual.  

 

S'obre la sessió a les 16.38 h. 

 

La PRESIDENTA informa que el primer tinent d’alcalde, en funció d’alcalde accidental, no 

assistirà a la sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda, ni tampoc l’endemà a la sessió de la 

Comissió de Presidència. Afegeix que aquesta situació ha estat objecte de debat entre els 

portaveus dels grups municipals d’aquesta comissió i s’ha decidit emetre una declaració, 

subscrita per tots els grups municipals excepte la CUP - Capgirem Barcelona, que no ha 

participat en aquest debat, i els grups del govern. A continuació llegeix el text de la declaració. 

 

«Les institucions públiques sempre han d’estar per sobre dels interessos partidistes i encara més 

dels interessos personals. El servei a la ciutadania és el pal de paller dels regidors municipals; 

s’exerceix des de la feina diària i a qualsevol lloc de la ciutat, però s’exerceix especialment des 

dels òrgans de control, participació i impuls, com el plenari municipal i les comissions, punt de 

debat i de pluralitat. 

»D’un temps ençà la ciutat de Barcelona és víctima d’una estratègia definida, perfectament 

planificada i executada amb precisió per part de l’equip de govern, que no pretén res més que 

menystenir els consells plenaris i les comissions, i tot allò que aquests signifiquen, com 

compartir, debatre, consensuar, pactar i dialogar, sempre sota les regles que marca el joc de les 

minories i les majories. 

»Els problemes d’agenda, com el d’avui del Sr. Pisarello, amaguen en realitat un principi 

pervers: obstruir i fer invisible la tasca de l’oposició. “Com que no tenim majoria, prescindim 

de la institució.” Menyspreant el plenari i les seves comissions, hi ha una clara intencionalitat i 

una clara voluntat de pervertir la legitimitat democràtica de la representació de la ciutadania per 

part d’aquells que encara no han assumit que governen en minoria. Aquesta actitud és 

especialment visible en el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ara en funcions d’alcalde 

accidental. I aquesta actitud de rebuig i menysteniment de les institucions és contrària a l’esperit 

de la mateixa corporació i evidencia una intolerable manca de cultura democràtica en aquells 

que, curiosament, s’omplen la boca com a defensors d’una democràcia que no respecten. 
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»Denunciem que sostraure els espais de debat i control és menystenir i menysprear la institució, 

la ciutat de Barcelona i els ciutadans.» 

 

Atesa aquesta situació, comunica que els portaveus de la majoria dels grups de l’oposició han 

decidit aixecar-se d’aquesta comissió, elevar aquesta qüestió a la Junta de Portaveus i tornar-la 

a convocar en un termini de quaranta-vuit hores. 

 

El Sr. GARGANTÉ espera que els donin la paraula per poder intervenir, encara que no hagin 

signat la declaració. 

 

El Sr. COLOM també demana la paraula. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que el seu grup acaba de descobrir que no solament és l’oposició al 

govern, sinó també l’oposició a la resta de l’oposició. Afirma que al seu grup no li agraden els 

personalismes i entenen que ningú no és imprescindible. Per tant, els és indiferent si la Sra. 

Colau no hi és quan toca parlar de seguretat, i de fet remarca que no ha assistit mai a les 

comissions, com també els és indiferent que no hi assisteixi el Sr. Pisarello, en aquests moments 

alcalde accidental. 

Així, doncs, anuncia que el seu grup es queda a la sessió i, si tant aquesta sessió com la de 

l’endemà no se suspenen, faran les exposicions que pertoquin sobre els diferents temes de 

l’ordre del dia. 

 

El Sr. COLOM exposa que els grups del govern rebutgen la declaració de l’oposició perquè no 

s’ajusta a la realitat. Assegura que l’absència d’un membre del govern no pretén soscavar el 

dret a participar i a debatre, ni a privar d’exercir les funcions de control o d’impuls que pugui 

tenir l’oposició, sinó tot el contrari. Tant és així, afegeix, que el ROM de l’Ajuntament de 

Barcelona preveu aquesta situació. En aquest cas, a més a més, assenyala que l’absència del Sr. 

Pisarello és justificada perquè, en la seva condició d’alcalde accidental, no pot concórrer en 

aquesta sessió. Insisteix que el Reglament preveu aquesta situació i que el que s’ha de fer és 

anunciar l’absència amb antelació a la presidència de les comissions afectades, mitjançant la 

Secretaria General, tràmit que en aquest cas s’ha fet, i el membre del govern absent ha de 

nomenar un substitut en cas que no hi hagi cap regidor que el pugui substituir. En aquest cas, 

però, constata que hi ha presents dos membres del govern, la regidora Montserrat Ballarín i ell 

mateix, que substitueixen el Sr. Pisarello. 

D’altra banda, creu l’impuls o el control no fan referència a un membre del govern, sinó al 

conjunt. En aquest sentit, creu que el govern està ben representat. A més a més, recorda que no 

és la primera vegada que ha faltat algun membre del govern o de l’oposició, fins i tot la 

presidència, sempre per causes justificades, i en tots els casos hi ha hagut un substitut. 

Entén, doncs, que la sessió es podria desenvolupar correctament. 

 

La PRESIDENTA reitera que la decisió de suspendre la sessió és una decisió majoritària dels 

grups de l’oposició i, per tant, no la discuteix, i atès que no hi ha quòrum, la Presidència la dóna 

per finalitzada i aixeca la sessió a les 16.44 h. 

 


