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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 17 de maig de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de maig de 2017, s’hi reuneix 

la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, sota la 

presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 

Jaume Asens Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi 

Martí i Galbis, Francisco Sierra López, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell, 

Carmen Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas, Josep Garganté i Closa, Gerard Ardanuy i 

Mata, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del 

secretari general, i certifica. 

 

També hi és present la Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea. 

 

Excusen la seva absència els Ims. Srs. Gerardo Pisarello Prados i Santiago Alonso Beltrán. 

 

S’obre la sessió a les 10.10 h. 

 

La presidenta diu que, com a presidenta de la Comissió, es veu obligada a fer una intervenció 

inicial sobre una qüestió d’ordre que afectarà la resta de la Comissió. Anuncia que, després 

d’haver parlat amb diferents portaveus dels grups que representen les diferents forces polítiques 

de l’Ajuntament de Barcelona, ha de prendre una decisió, que és aixecar la sessió. 

Explica que els motius són que el dia anterior a la tarda es van produir uns fets molt greus, 

perquè l’actitud del govern i la seva falta de respecte i el menyspreu cap a les comissions i la 

seva absència no van permetre tirar endavant la Comissió que hi havia prevista. Afegeix que, 

com a presidenta, al vespre anterior o al matí esperava una rectificació, que l’alcalde accidental 

demanés disculpes i rectifiqués la seva actitud, però es queixa que aquesta rectificació no s’ha 

produït. Per tant, entén que per part del govern i de persones destacades del govern, 

concretament de l’alcalde en funcions, hi ha un menyspreu cap a la institució i cap a les forces 

polítiques que representen els ciutadans de Barcelona a causa de la no assistència del govern a 

les comissions de plenari, que són un espai on els representants de la ciutadania poden exercir el 

control a l’acció del govern municipal. Reitera que no hi ha hagut cap rectificació. 

Comenta que el Sr. Pisarello continua sense assistir-hi. Li consta que l’alcalde en funcions és a 

Madrid i que a les 12 h farà una roda de premsa, en el moment en què la Comissió estaria 

reunida treballant perquè la ciutat avanci i pel benestar dels ciutadans. 

Afegeix que, a més de la no rectificació i de l’absència, s’ha hagut de retirar un punt de l’ordre 

del dia perquè el Sr. Pisarello no hi és, ja que li convé més estar a Madrid fent altres activitats. 

Comunica que per tot això aixecarà la sessió i no es procedirà amb aquesta Comissió. 

 

El Sr. FORN diu que no té gaire cosa més a afegir des del moment en què és una decisió que 

pren la presidenta. Expressa el seu suport al comunicat que es va llegir el dia anterior a la 

Comissió d’Economia i Hisenda, perquè creu que era molt clar.  

S’afegeix a les crítiques pel que considera una manca de respecte d’alguns responsables del 

govern municipal envers les responsabilitats cap a la ciutadania i cap a la resta de regidors. Diu 

que no és el primer cop que això succeeix ni l’única forma de menyspreu que els grups han 
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obtingut d’alguns membres del govern. Creu que hi ha persones a qui els agrada fer discursos 

sobre l’ètica, a qui els agrada parlar sobre reglaments de funcionament, de participació, i diu 

que s’oblida massa sovint la primera obligació que té un regidor, ja sigui a l’oposició o al 

govern, que és assistir als òrgans de representació pels quals ha estat nomenat. Entén que a 

tothom li pot passar que algun dia no pugui assistir-hi, però pensa que, quan reiteradament, fins 

i tot a les juntes de portaveus, el primer tinent d’alcalde, que presideix la Junta de Portaveus, ja 

acostuma a no anar-hi o a arribar sempre tard, és una mostra més d’aquesta irresponsabilitat. 

Creu que amb l’aixecament de la sessió s’està demanant clarament al govern que canviï de 

rumb, que prengui les decisions que hagi de prendre, que aquesta manera de funcionar, aquesta 

manca de respecte cap als regidors, però sobretot cap a la ciutadania, ha de canviar d’una 

vegada per totes. 

També vol posar en evidència que el dia anterior es va comunicar la no assistència del tinent 

d’alcalde a les 10.25 h. Afegeix que llavors també es va avisar que es retirava un punt de l’ordre 

del dia que era una mesura de govern que li semblava que era important, però que sembla que 

per al govern no era prou important, ja que ha preferit fer un acte polític a Madrid més que no 

pas explicar les coses que interessen als ciutadans de Barcelona. 

Accepta i complirà el que diu la presidenta. I, per tant, també es retira d’aquesta Comissió. 

 

El Sr. SIERRA comenta que al cap d’una setmana es compliran dos anys d’un mandat 

democràtic que va fer la ciutadania. Explica que la ciutadania va fer de l’Ajuntament de 

Barcelona un consistori amb 7 grups municipals i amb un mandat clar, que era arribar a acords. 

Destaca que el govern té la minoria més absoluta de la història de l’Ajuntament i que, per tant, 

el que hauria de fer és tractar de dialogar, pactar, arribar a acords i, per descomptat, canviar 

l’actitud de menyspreu que té el govern municipal cap als grups de l’oposició. 

Corrobora el manifest que es va llegir el dia anterior a la Comissió d’Economia i Hisenda, i 

lamenta que l’alcalde accidental no hagi tingut una actitud de respecte i de rectificació cap als 

grups de l’oposició. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que Esquerra Republicana de Catalunya respectarà la decisió de la 

presidència. Vol fer constar que tots els regidors, quan tenen una comissió o un plenari, no 

s’assignen altres temes. Considera que no hi ha hagut una justificació expressa de l’absència de 

manera formal, i insisteix que és una decisió de la presidència que respectarà. 

 

La Sra. ESTELLER diu que li sembla molt bé la decisió de la presidència, perquè considera que 

el primer tinent d’alcalde, en aquest cas alcalde accidental, menysté aquesta Comissió i les 

institucions. Destaca que és una mostra més de com el govern no té en consideració els treballs 

del dia a dia per resoldre els problemes de tots els barcelonins. Indica que des del primer 

moment Barcelona en Comú va decidir utilitzar l’Ajuntament de Barcelona per fer política i 

beneficiar el seu propi partit i els seus propis col·lectius en contra de l’interès general dels 

barcelonins. Remarca que es demostra dia a dia com Barcelona en Comú menysprea les 

comissions per tal de fer política al carrer o on sigui. Diu que, en el moment que s’estaria fent 

aquesta Comissió, el primer tinent d’alcalde estarà fent una roda de premsa a Madrid, i afegeix 

que s’ha retirat un punt de l’ordre del dia. Destaca que això és un menysteniment cap a la 

institució, cap als barcelonins i cap a tots els regidors presents en la sessió que compleixen amb 

la seva obligació, que és defensar els interessos de tots els barcelonins. 

Assenyala que no es pot consentir aquesta absència reiterada, sense cap tipus de disculpa ni de 

voluntat d’estar present en aquesta Comissió. Està, doncs, d’acord amb la decisió presa per la 

presidència i s’hi suma, perquè és una falta de respecte, un menysteniment i una 

instrumentalització de l’Ajuntament de Barcelona en benefici només d’un interès polític del Sr. 

Pisarello. 
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El Sr. GARGANTÉ diu que, com a mínim, en això la resta de l’oposició ha estat coherent, ja 

que es temia que el dia anterior s’aixequés la sessió, però que la sessió d’aquesta Comissió no 

s’aixequés. Destaca, però, que s’han deixat tirats els membres del CSIF i el SAPOL, que suposa 

que han vingut pel tema del PAMEM i pel descrèdit pels casos aïllats de la Guàrdia Urbana que 

les últimes setmanes han anat sortint.  

Tal com la CUP ja va comentar el dia anterior, indica que no li agraden els personalismes, ni els 

del govern ni els de la resta de l’oposició. Com que entén que ningú és imprescindible, recorda 

que ja va dir que tant li era si hi havia el Sr. Pisarello o no hi era, perquè la CUP té els seus 

punts i els seus argumentaris. Es queixa que se’l podria haver avisat abans que també se 

suspendria aquesta sessió, ja que així no s’hauria aixecat a les 6 del matí per preparar 

argumentaris. Però conclou que no hi té cap problema i que ja es veuran al Ple. 

 

El Sr. ARDANUY respecta la decisió de la presidència. Així i tot, comenta que en la Comissió 

del dia anterior en va ser informat abans de la sessió, juntament amb altres portaveus de la 

Comissió d’Economia i Hisenda, però que no ha passat el mateix en aquesta sessió. Diu que no 

era coneixedor que el primer tinent d’alcalde no assistiria ni a la Comissió del dia anterior ni a 

aquesta. Reitera que respecta la decisió de la presidenta, però posa de manifest que el dia 

anterior, abans de la Comissió d’Economia i Hisenda, va ser informat de la situació, cosa que 

no ha passat amb la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció. 

 

La Sra. ANDRÉS demana a la presidència que llegeixi l’article que empara la seva decisió, 

tenint en compte que aquesta Comissió té quòrum suficient per celebrar-se. Vol saber, doncs, 

quina empara legal ha utilitzat la presidència per fer la suspensió d’un mecanisme de 

funcionament normal i ordinari de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. BADIA aclareix, en primer lloc, que el punt que s’ha retirat no formava part de la 

tinència del primer tinent d’alcalde, sinó de la tinència del Sr. Asens. Conclou, doncs, que la 

retirada del punt no té a veure amb l’absència del Sr. Pisarello. 

En segon lloc, manifesta la voluntat del govern per contactar amb tots els grups. Reconeix que 

no es va poder fer presencialment amb tots, però diu que sí que es va intentar trobar una manera 

de poder viabilitzar aquesta Comissió. Comenta que es va alertar de la necessitat de garantir 

quòrum. Pensa, però, que el tema més greu és que el fet de suspendre una comissió que té 

quòrum per part de la presidència ha de ser per una força de causa major, perquè això té unes 

implicacions per al funcionament de l’Ajuntament, per a la ciutadania i per als drets i deures de 

tots els càrrecs electes presents en la sessió, que no podran exercir el seu dret legítim i 

democràtic de posar veu als seus representats i a la gent que els va votar. 

Demana que es pensi si es tracta d’una decisió de causa major. Assenyala que l’absència d’un 

regidor en una comissió és una cosa habitual, però afegeix que, quan, a més, aquesta absència 

està acreditada perquè aquest regidor està fent funcions d’alcalde accidental, està més que 

justificada. A més, creu que està plenament justificada i hauria de tenir el suport de tots els 

grups perquè el Sr. Pisarello està realitzant un acte a Madrid per defensar els interessos de 

l’Ajuntament davant d’uns pressupostos estatals que limiten la capacitat de decisió del 

consistori. Afegeix que el primer tinent d’alcalde es veurà durant el dia amb tots els grups de la 

sala per fer arribar les propostes de l’Ajuntament de Barcelona i poder defensar els interessos 

també legítims de Barcelona. A més, li sembla poc elegant aprofitar la situació d’una baixa per 

maternitat. 

Finalment, creu que caldrà estipular quins elements acrediten la suspensió d’una comissió que té 

quòrum. Diu que la Junta de Portaveus s’haurà de posicionar sobre el fet de si l’absència 
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justificada d’un regidor, sigui de la formació que sigui, paralitzarà l’Ajuntament a partir d’ara. 

Ja anuncia que el govern no hi estarà a favor. 

 

La presidenta, en resposta al PSC, comenta que el dia anterior, en Junta de Portaveus convocada 

amb urgència, la secretaria de l’Ajuntament va donar els arguments en què explicava que la 

suspensió d’una comissió és competència de la presidenta i que no és una qüestió de quòrum. 

Per tant, indica que, com a presidenta, s’ha acollit a aquesta interpretació que ha fet secretaria. 

Diu que ara mateix no té a mà l’article en concret, però indica que es pot fer arribar als diferents 

grups perquè tinguin arguments jurídics suficients. 

Prenent com a base aquesta potestat, assenyala que ha interpretat que sí que era una qüestió de 

força major, perquè això no és un fet aïllat, sinó que ve de lluny i se n’han produït diferents 

casos. Ho lamenta profundament perquè una de les funcions que té la presidència és 

precisament garantir el debat i que l’oposició i el govern puguin dialogar i debatre, és a dir, que 

es puguin exercir els drets que té cada un dels representants públics. Per tant, manifesta que li 

dol aixecar la sessió i diu que no és una cosa volguda, sinó que s’hi ha sentit obligada per les 

qüestions que ha comentat anteriorment. 

Constata que, si el govern va a actes importants de què creu que els partits de l’oposició n’han 

de ser coneixedors, normalment se n’informa abans, es comparteix la informació i potser hi 

anirà una delegació de tot el consistori. 

En tot cas, entén que les comissions són l’espai de màxima expressió de la democràcia 

representativa, per tant, dels diferents regidors que representen la pluralitat política que hi ha a 

Barcelona, que han estat escollits per defensar les seves idees. Diu que, fins que el Sr. Pisarello, 

alcalde en funcions de la ciutat, no respecti les forces de l’oposició, les comissions, els plenaris 

i, per tant, la democràcia representativa i, en canvi, prioritzi altres qüestions, aquesta 

presidència es veurà amb l’obligació de posar de manifest aquesta situació. Afegeix que l’únic 

instrument que té, doncs, és aixecar la sessió, que és el que farà tot seguit. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10.27 hores. 


