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

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 19 d’abril de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 d’abril 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.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens Llodrà, Gala 

Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Martí i Galbis, Francisco 

Sierra López, Santiago Alonso Beltrán, 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 són presents l’Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, els Ims Srs. Jaume Collboni 

Cuadrado, Raimond Blasi i Navarro, Koldo Blanco Uzquiano, Xavier Mulleras Vinzia; les Sres. 

Aida Guillén Lanzarote, directora de serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat i Àgueda 

Bañón Pérez, directora de Comunicació; i els Srs. Javier Burón Cuadrado, gerent d’Habitatge, 

Ramon Canal Oliveras, director del Gabinet Tècnic de Programació, Amadeu Recasens Brunet, 

comissionat de Seguretat, Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Programes de Memòria, i 

Fernando Pindado Sánchez, comissionat de Participació i Democràcia Activa.  

 

S’obre la sessió a les 10 h. 

 

La presidenta proposa tractar conjuntament alguns punts que versen sobre la mateixa qüestió, 

com ara la part decisòria referent a la qüestió dels serveis funeraris i de cementiris, és a dir, els 

punts 3 i 4. Suggereix substanciar el debat conjuntament i després expressar el vot de manera 

separada. 

També proposa tractar conjuntament els punts 9, 10 i 12, perquè fan referència al funcionament 

de la Guàrdia Urbana. Ofereix també que es tractin junts els punts 19 i 22, que són dues 

preguntes que versen sobre la mateixa qüestió. 

Comenta que s’ha entrat una declaració institucional dins el termini establert i en la forma 

escaient. 

Així mateix, informa de la presentació d’una moció d’urgència per part del Grup Municipal 

d’ERC, i diu que, un cop verificats els motius justificatius de l’excepcionalitat per part de la 

presidència, s’ha de sotmetre a votació l’apreciació de la urgència. 

 

El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable 

del PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-

Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el 

vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté 

expressa el vot favorable de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

En aprovar-se la urgència per majoria absoluta, es tractarà la Moció M1519/6083 en substitució 

de la Proposició/ Declaració de Grup M1519/6072. 
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I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

 En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (0010/17)  

 Del gerent municipal, de 20 de març de 2017, que adjudica a l’Associació Catalana per a la 

Defensa dels drets humans, el contracte que té per objecte el servei d’atenció i assessorament 

de l’Oficina per a la No Discriminació (OND), per als exercicis 2017-2018, i per un import de 

125.135,30 euros. 

 

2.-  (20179101) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 24 de març de 2017, que adjudica a Coremosa el contracte per al 

subministrament, instal·lació i manteniment de 23 fotocopiadores del Districte de l’Eixample, 

per als exercicis 2017-2018, i per un import de 52.608,57 euros. 

 

3.-  (232/17)  

 Del gerent municipal, de 20 de març de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del servei de dinamització i organització comunitària que han 

de permetre la gestió del projecte “Les energies comunitàries que mouen la ciutat de 

Barcelona”, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 124.000,80 euros. 

 

4.-  (235/17)  

 Del gerent municipal, de 28 de març de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del servei d’informació, d’assessorament i d’acompanyament 

jurídic a sol·licitants d’asil i refugiats al SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i 

Refugiats), per als exercicis 2017-2018, i per un import de 212.988,31 euros. 

 

5.-  (17-04-00044) Districte de les Corts 

 Del gerent municipal, de 17 de març de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del servei de gestió de l’Ateneu de Fabricació Digital, per als 

exercicis 2017-2019, i per un import de 361.596,88 euros. 

 

6.-  (17-LT000017)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de març de 2017, que declara a extingir una 

dotació del lloc de treball tècnic/a 4 i assigna una dotació del lloc de treball de tècnic/a 3 al 

Departament de Comunicació del Districte de Sant Andreu; i declara a extingir una dotació de 

tècnic/a 4 i assigna una dotació del lloc de treball de tècnic/a 4 al Departament de Recursos 

Interns del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

 

7.-  (17-LT000018)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de març de 2017, que trasllada les dotacions 

i els seus titulars a les unitats organitzatives i amb les dates d’efectes que s’indiquen en el 

document annex, tot mantenint la forma d’ocupació dels titulars als respectius llocs de treball. 
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8.-  (17-LT000019)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de març de 2017, que assigna una dotació 

del lloc de treball de tècnic/a 2 al Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de 

Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de les Corts. 

 

9.-  (17-LT000021)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de març de 2017, que assigna una dotació 

del lloc de treball de suport 5 al Departament d’Operacions i Processos d’Atenció 

Especialitzada (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència). 

 

10.-  (17-LT000022)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 9 de març de 2017, que deixa sense efectes la 

declaració de deixar a extingir les dotacions adscrites als districtes municipals que es relacionen 

en el document annex. 

 

11.-  (17-LT000023)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de març de 2017, que assigna una dotació 

del lloc de treball de tècnic/a 4 i amortitza les dotacions de tècnic/a 3 i de suport 5 adscrites a la 

Direcció de Serveis de Control de Gestió de la Direcció de Transparència i Bones Pràctiques 

(Gerència de Recursos).  
 

12.-  (17-LT000024)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de març de 2017, que assigna les dotacions 

de lloc de treball que es recullen als annexos d’acord amb la reassignació del pla de recursos 

humans entre l’Institut Municipal d’Hisenda i la Gerència de Presidència i Economia. 

 

13.-  (17-LT000025)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de març de 2017, que assigna les dotacions 

de lloc de treball que es recullen als annexos per desenvoupar el pla de recursos humans 

aprovat per la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016. 

 

14.-  (17-LT000026)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de març de 2017, que trasllada les dotacions 

de suport 5 adscrites al Dep. d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada en l’àmbit del 

Servei d’Atenció Telefònica a la Direcció de Serveis de Planificació i Control. 

 

15.-  (17-LT000027)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de març de 2017, que assigna una dotació 

del lloc de treball de suport 3 al Departament d’Administració de la Direcció de l’Alcaldia. 

 

16.-  (12/16)  

 De l’alcaldessa, de 24 de febrer de 2017, que aprova la denominació de carrer de Joana 

Alemany, per al vial emplaçat entre el carrer de l’Harmonia i el carrer d’Hipàtia d’Alexandria, 

al Districte d’Horta-Guinardó. 

 

17.-  (116/2016-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 13 de març de 2017, que declara deserta la 

provisió per concurs 116/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de suport 3 (família 

General), adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de 

Llicències i Espai Públic (Gerència del Districte de les Corts). 
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18.-  (22/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 5 d’abril de 2017, que esmena la composició 

de la Junta de Valoració on apareix com a vocal el Sr. Ramón Vila Hernández ha de dir Ramón 

Vilà Ribé. 

 

19.-  (23/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 5 d’abril de 2017, que modifica el punt 6 

“Junta de Valoració” de les bases de la convocatòria del concurs 23/2017-C per a la provisió 

d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Urbanístics i d’Obra), adscrit al Departament 

d’Obres i Manteniment (Gerència del Districte de les Corts). 

 

20.-  (25/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 29 de març de 2017, que esmena el punt 4 

“Requisits de participació” de les bases de la convocatòria del concurs 25/2017-C per a la 

provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 (família General), adscrit al Departament 

de Prevenció de Riscos Laborals (Gerència de Recursos Humans i Organització). 

 

21.-  (26/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 6 d’abril de 2017, que modifica el punt 5.1 

“Experiència professional” i el punt 6 “Junta de Valoració” de les bases de la convocatòria del 

concurs 26/2017-C per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 1 (família 

General), adscrit a la Direcció de Patrimoni (Gerència de Presidència i Economia), procedint a 

l’obertura d’un nou termini de quinze dies hàbils per a la presentació de sol·licituds. 

 

 

22.-  (30/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 2 (família 

General) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (Gerència del Districte de 

Sant Martí). 

 

23.-  (31/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 1 (família Serveis Jurídics) 

adscrit a la Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics de la Direcció de Recursos i Control de Gestió 

(Gerència d’Ecologia Urbana). 

 

24.-  (32/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de projecte 1 (família 

General) adscrit a la Gerència del Districte de Sants-Montjuïc. 

 

25.-  (33/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de cap de secció 1 (família General) 

adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai 

Públic (Gerència del Districte de Nou Barris). 

 

26.-  (34/2017-C)  
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 Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis 

Urbanístics i d’Obra) adscrit al Departament de Mobilitat en el Territori (Gerència d’Ecologia 

Urbana). 

 

27.-  (35/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis de Gestió 

i Administració) adscrit al Departament de Gestió Econòmica i Planificació (Gerència de 

Recursos Humans i Organització). 

 

28.-  (36/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 20 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 1 (família Serveis 

Urbanístics i d’Obra) adscrit a la Direcció de Serveis de Planejament (Gerència d’Ecologia 

Urbana). 

 

29.-  (37/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 30 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 1 (família General) adscrit a 

la Direcció de Serveis de Comptabilitat de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal 

(Gerència de Presidència i Economia). 

 

30.-  (38/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 6 d’abril de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis de Gestió 

i Administració) adscrit al Servei de Coordinació de Centres de la Direcció Executiva del 

Sistema Municipal d’Arxius (Gerència de Recursos). 

 

31.-  (39/2017-C)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 6 d’abril de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 (família Serveis Jurídics) 

adscrit al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria de la Direcció de Serveis Generals 

(Gerència del Districte de l’Eixample). 

 

32.-  (226/2017)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un procés interadministratiu per a la provisió, per concurs de mèrits, d’un lloc de treball 

de cap de secció 1 (família General), adscrit al Departament de Drets de Ciutadania (Gerència 

de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència). 

 

33.-  (16/2017-L)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases de la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de suport 3 (família General) 

adscrit a la Junta Arbitral de Consum (Gerència de Presidència i Economia). 

 

34.-  (17/2017-L)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases de la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de gestor/a de projectes 1 (família 

General) adscrit a la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
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d’Ecologia Urbana). 

 

35.-  (18/2017-L)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases de la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de suport 3 (família General) 

adscrit a la Direcció de l’Àrea del Contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics (Gerència de 

Recursos). 

 

36.-  (19/2017-L)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de març de 2017, que convoca i aprova les 

bases de la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap de departament 1 (família 

General) adscrit al Departament de Zona Nord (Gerència del Districte de Nou Barris). 

 

37.-  (20/2017-L)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 5 d’abril de 2017, que convoca i aprova les 

bases d’un concurs per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de treball de cap de 

departament 1 (família General) adscrit a l’Oficina de Collserola (Gerència del Districte de 

Sarrià-Sant Gervasi). 

 

38.-  (187/2017)  

 Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de març de 2017, que nomena la senyora 

Emilia Vila Albanell, per haver superat la convocatòria interadministrativa de provisió, 

mitjançant concurs de mèrits núm. 1131/2016, per ocupar un lloc de treball de tècnica 2 

(família Serveis Jurídics), amb nivell de destinació 24, i adscripció al Departament de Serveis 

Jurídics - Secretaria de la Direcció de Serveis Generals (Gerència del Districte de les Corts). 

 

39.-  (1007/2016)  

 De l’alcaldessa, de 16 de març de 2017, que nomena la senyora Amàlia Barroso Calico com a 

funcionària de carrera, en la categoria d’administrativa, per haver superat concurs oposició, en 

torn de promoció interna. 

 

40.-  (277/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que nomena personal eventual el Sr. Oscar Benítez 

Ferrer en el lloc de treball de suport 1 (família Serveis de Suport Polític), amb nivell de 

destinació 22 i plena dedicació, i adscripció al Grup Polític Municipal de Cs. 

 

41.-  (202/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa, com a personal eventual, la Sra. Laia 

Herrera Pujol en el lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis de Suport Polític), 

amb adscripció a la tercera Tinència d’Alcaldia. 

 

42.-  (198/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa, com a personal eventual, el Sr. David 

Martínez García en el lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis de Suport Polític), amb 

adscripció al Grup Polític Municipal Socialista. 

 

43.-  (199/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa, com a personal eventual, la Sra. Susana 

Suárez Rodríguez en el lloc de treball de tècnica 2 (família Serveis de Suport Polític), amb 

adscripció a la Direcció Tècnica de Premsa. 
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44.-  (214-215/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa la senyora Anna Rebes Rodríguez, com a 

personal eventual, en el lloc de treball de cap de departament 1, i la nomena, com a personal 

eventual, en el lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis de Suport Polític), amb 

nivell de destinació 26 i règim de plena dedicació, i amb adscripció a la tercera Tinència 

d’Acaldia. 

 

45.-  (190-194/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa el senyor Alfredo Bergua Valls, com a 

personal eventual, en el lloc de treball de tècnic 1, i el nomena, com a personal eventual, en el 

lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis de Suport Polític), amb nivell de 

destinació 26 i 50% de la jornada laboral, i amb adscripció al Grup Polític Municipal del PP. 

 

46.-  (191-195/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa la senyora Mireia Capel Puig, com a 

personal eventual, en el lloc de treball de tècnica 1, i la nomena, com a personal eventual, en el 

lloc de treball de cap de departament 1 (família Serveis de Suport Polític), amb nivell de 

destinació 26 i 50% de la jornada laboral, i amb adscripció al Grup Polític Municipal del PP. 

 

47.-  (192-196/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa la senyora Vanessa López González, com a 

personal eventual, en el lloc de treball de tècnica 3, i la nomena, com a personal eventual, en el 

lloc de treball de tècnica 2 (família Serveis de Suport Polític), amb nivell de destinació 24 i 

50% de la jornada laboral, i amb adscripció al Grup Polític Municipal del PP. 

 

48.-  (193-197/2017)  

 De l’alcaldessa, de 31 de març de 2017, que cessa la senyora M Isabel Aguayo Díez, com a 

personal eventual, en el lloc de treball de tècnica 3, i la nomena, com a personal eventual, en el 

lloc de treball de cap de tècnica 2 (família Serveis de Suport Polític), amb nivell de destinació 

24 i 50% de la jornada laboral, i amb adscripció al Grup Polític Municipal del PP. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 16 de març de 2017: 

 

49.-  (1104/2016) MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 60 places de la categoria de 

Caporal/a de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, 

en torn de promoció interna. Primer: Modificar el punt tercer de l’epígraf 8.3 de la convocatòria 

que quedarà redactat de la manera següent: “Aquesta prova es puntuarà amb un màxim de 8 

punts. La puntuació final de cada persona aspirant s’obtindrà dividint entre dos la suma total de 

punts aconseguits en els dos exercicis. La realització de la prova d’aptitud física és obligatòria 

per les persones aspirants i la no realització de la mateixa per part de la persona aspirant suposa 

la seva exclusió del procés.” Segon: Modificar les marques establertes en el barem de 

puntuació per dones de l’exercici 2, Course Navette, de la prova d’aptitud física recollides en 

l’annex 2 de la convocatòria de referència i que s’indiquen en l’annex al present Acord. Tercer: 

Procedir, per raons de seguretat jurídica, a publicar novament i de forma íntegra els barems de 

marques tant per homes com per dones de l’exercici 1, Circuit d’agilitat, i de l’exercici 2, 

Course Navette, de la prova d’aptitud física de la convocatòria de referència. Aquesta 

publicació substitueix a tots els efectes els respectius barems que per aquests dos exercicis 

varen ser publicats inicialment a l’annex 2 de l’esmentada convocatòria. DONAR compte de la 

present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
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Prevenció. 

 

50.-  MODIFICAR les Bases de la convocatòria de 49 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa. Primer: Suprimir a 

tots els efectes el requisit de participació de “no haver complert 42 anys” contingut en la base 

2d de l’esmentada convocatòria. Segon: Addicionar a tots els efectes un primer paràgraf en la 

base 8.3 de l’esmentada convocatòria que quedarà redactat de la manera següent: “Del total de 

persones aspirants que hagin superat el segon exercici, com a màxim, només passaran a la 

realització del tercer exercici les 150 persones aspirants millor classificades atenent a la 

puntuació obtinguda en el segon exercici. En cas d’empat de puntuació a la posició 150, 

passaran al tercer exercici totes aquelles persones empatades en aquesta puntuació.” Tercer: 

Procedir novament a l’obertura d’un termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals 

comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC per tal que les 

persones aspirants que compleixin els requisits de la convocatòria i així ho desitgin puguin 

presentar la seva sol·licitud en els termes establerts en la base 3 de la convocatòria, sens 

perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment presentades pels aspirants en temps i 

forma. DONAR compte del present acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 

51.-  (396/17) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 100.000,00 euros amb 

càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de la Fundació 

Universitat Oberta de Catalunya, amb NIF G60667813, per a activitats formatives en llengua 

anglesa. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 

Universitat Oberta de Catalunya, amb NIF G60667813, per a activitats formatives en llengua 

anglesa. FACULTAR al Gerent Municipal el Sr. Jordi Martí Grau per la signatura de 

l’esmentat conveni i qualsevol altre document que se’n derivi. DONAR-NE compte a la 

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

 

52.-  (214/17) APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de Clàusules 

Tècniques de l’Acord Marc de gestió del compte de serveis dels viatges de l’Ajuntament de 

Barcelona amb número de contracte 17000670 i número d’expedient 214/17. CONVOCAR 

procediment obert amb tramitació ordinària, a l’empara de l’article 196 i següents del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

Contracte del Sector Públic, per a l’adjudicació mitjançant subhasta electrònica de l’Acord 

Marc de gestió del compte de serveis dels viatges de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR 

compte d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. 

 

53.-  (0385/17) APROVAR el conveni de col·laboració arxivística entre l’Ajuntament de Barcelona i 

el Consorci de l’Auditori i Orquestra (CAO) pel tractament arxivístic, la gestió, la conservació i 

la difusió de la documentació generada per aquest Consorci. FACULTAR el Regidor de 

Presidència, Aigua i Energia, l’lm. Sr. Eloi Badia Casas per la signatura de l’esmentat conveni, 

així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. DONAR-NE compte a la 

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

 

 Acords de la Comissió de Govern de 23 de març de 2017: 

 

54.-  (26/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Bartomeu Antich García (mat. 

12037) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria professional 
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de tècnic mitjà d’Arquitectura, amb destinació a la Direcció de Serveis del Paisatge Urbà de 

l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, on ocupa el lloc de treball de tècnic 

de llicències i inspecció, i una segona activitat privada que consisteix en el lliure exercici de la 

professió d’arquitecte i aparellador per compte pròpia. Per tal d’evitar possibles coincidències 

entre l’activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada de lliure 

exercici de la professió d’arquitecte i aparellador per compte pròpia, qualsevol manifestació del 

mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar 

la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

55.-  (2016/206) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alaitz Jiménez Jiménez 

(mat. 805566) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Pla de Fornells de 

l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 

80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri al Centre de formació de perruqueria i 

estètica Parc Estudi, SL, com a professora adjunt. La dedicació professional privada haurà de 

complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així com, en l’establert a l’article 

12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 

present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 

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

 

56.-  (20174115) INICIAR l’expedient per a la contractació del servei de formació del personal del 

Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) i de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, en matèria de seguretat, emergències i protecció civil, amb núm. de contracte 

17001191, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat per 

raons tècniques, a l’empara de l’article 170, apartat d) del Text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, amb un pressupost d’1.066.520,00 euros, exempt d’IVA; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte i AUTORITZAR l’esmentada despesa. 

ADJUDICAR el contracte a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb NIF Q0801494F, 

d’acord amb la seva proposició i amb la proposta continguda en l’expedient. DISPOSAR la 

despesa esmentada amb càrrec a les partides 0401 16200 13213 i 0401 16200 13613 dels 

pressupostos municipals de 2017 i 2018, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost posterior a l’actual. DISPENSAR de la constitució de la garantia 

definitiva. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 

següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, 

sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 

l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de 
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la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest 

acord a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

57.-  (2016/207) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Mercè Lafarga Farrera (mat. 

801863) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria 

professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Can Caralleu de l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona d’aquest Ajuntament, desenvolupant el lloc de treball de 

d’Educadora amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i l’activitat pública 

com a Professora Associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 

2016-2017 des del 27 d’octubre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017. La dedicació a la docència 

universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 

municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

 

58-  (2016/264) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Miguel Fernández Sánchez 

(mat. 803995) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional d’administratiu, amb destinació a l’Institut Municipal d’Educació d’aquest 

Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Suport 3, i l’activitat privada per compte d’altri a la 

Federació Catalana de Basquetbol, com a àrbitre i tècnic arbitral. La dedicació professional 

privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 

Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 

autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 

altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 

personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra 

normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal 

o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

59.-  (2016/269) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Pilar Carrero Grau (mat. 

805390) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM La Muntanya de l’Institut 

Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 5 – 

80.50.SE.10, i l’activitat privada per compte d’altri a Amritsar, SL, com a professora de ioga. 

La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 

vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 

municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures 

públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 

de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 

Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 

de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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60.-  (2016/271) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la funcionària de carrera Sra. 

Montserrat Vendrell Tornabell (mat. 804734) entre la seva activitat municipal amb la categoria 

professional de tècnic superior en Dret, amb destinació al departament de Serveis Jurídics i 

Secretaria de l’Institut Municipal d’Educació, on ocupa el lloc de treball de cap de Serveis 

Jurídics, i l’activitat pública com a professora associada a temps parcial de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des de l’1 de setembre de 2016 fins al 

28 de febrer de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 

61.-  (2017/08) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Fontané Sánchez 

(mat. 805735) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria 

professional de psicòloga, amb destinació a la Direcció de Centres Educatius de l’Institut 

Municipal d’Educació, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 – 80.30.SS.20, i l’activitat 

privada per compte propi, com a psicòloga. La dedicació professional privada no podrà superar 

la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

62.-  (85/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Bonet Martí (mat. 74310) 

entre la seva activitat municipal com a personal eventual del subgrup A1, amb destinació a la 

Direcció de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, on ocupa el lloc de treball de cap de departament 

(40.10.PO.10), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial a la Universitat de 

Girona (UdG), per al curs acadèmic 2016-17, des del 15 de setembre de 2016 fins al 14 de 

setembre de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 

desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 

condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions 

que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 

Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta 

autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 

circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

63.-  (182/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Susanna Gómez de Haas 

(mat. 38869) entre la seva activitat municipal com a laboral fixa amb la categoria professional 

de TM Treball Social, amb destinació al Departament Xarxa d’Equipaments del Drets de 

Ciutadania, on ocupa el lloc de treball de Gestió Projectes 2 (70.20.GE.10), i l’activitat privada 
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per compte propi de comercial de productes de cosmètica i nutrició i distribuïdora. La 

dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent 

a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. 

La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 

prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 

d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 

municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la 

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

 

64.-  (183/2017) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Iban Torras Martínez (mat. 

25131) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria 

professional de caporal de la Guàrdia Urbana (61.20.GU.10), amb destinació a la Unitat Suport 

Policial (USP), Grup diürn, de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i l’activitat pública com a 

professor a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, 

per la formació impartida l’any 2016 (100 hores lectives). Aquesta autorització s’empara en 

l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de 

les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la 

Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 2016, que declara d’interès 

públic la realització habitual de funcions docents en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, en el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de 

Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que 

presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30/04/2016). L’activitat docent 

desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no podrà afectar la 

dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 

treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte 

a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 

65.-  (0036/17) ADJUDICAR el contracte núm. 16006421, que té per objecte la contractació dels 

serveis d’atenció i informació a la ciutadania a l’Oficina Multiservei d’Atenció Ciutadana 

(OMAC) i a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) incorporant objectius d’eficiència social, 

per un import màxim de 4.815.558,00 euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris ofertats, 

de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Tria 

Global Service SLU amb NIF B83919506, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada 

l’oferta més avantatjosa segons els criteris d’adjudicació establerts als plecs, sotmès a la 

condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a 

l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import adjudicació 3.979.800,00 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i 

import de l’IVA de 835.758,00 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 

dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment 

per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui 

la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. 
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Acord de la Comissió de Govern de 30 de març de 2017: 

 

66.-  (25/17) ADJUDICAR el contracte núm. 16005829, que té per objecte el servei de producció de 

peces multimèdia, audiovisuals i fotografies, per donar suport a la Direcció de Comunicació de 

l’Ajuntament de Barcelona, per als anys 2017 a 2019 i per un import màxim d’1.452.000,00 

euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l’expedient a Goroka Contents, SL amb NIF 

B63764476, i d’acord amb la seva proposició en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 

sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents als exercicis posteriors al de 2017. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 1.200.000,00 euros; tipus 

impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 252.000,00 euros. FORMALITZAR el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 

de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 

de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció. 

 

b)  Mesures de govern 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Estudi sobre els mecanismes municipals de garantia dels Drets Humans. 

 

El Sr. ASENS explica que és un estudi sobre els mecanismes municipals de garantia dels drets 

humans, que era una mesura prevista en el programa «Barcelona, Ciutat de Drets». Comenta 

que es va encarregar l’informe a una catedràtica en dret constitucional, que és present a la sala 

juntament amb la directora de serveis, Aida Guillén. 

Indica que és una anàlisi completa de les diferents finestres i serveis que la ciutadania té a 

l’abast i que poden tenir algun tipus d’intervenció vinculada a una presumpta vulneració d’un 

dret. Apunta que aquests serveis són bàsicament la síndica, l’OND i IRIS. 

Creu que l’informe és un bon diagnòstic que ha de servir per poder repensar i potenciar el paper 

d’aquests serveis en la garantia dels drets humans. Assenyala que es detecten algunes 

duplicitats i algunes mancances, i diu que es fan una sèrie de propostes, de les quals només 

indicarà les més rellevants. 

Comenta que, d’una banda, hi ha una manca de coordinació entre els serveis, que porta algunes 

duplicitats, i, de l’altra, hi ha una manca de casos reals de discriminació. Destaca que alguns 

mecanismes són poc coneguts per alguns col·lectius i poc útils per d’altres. Conclou, doncs, que 

hi ha d’haver més comunicació i millor. 

Remarca que hi ha un cert aïllament de l’OND dins de l’Ajuntament i diu que s’ha de coordinar 

i visibilitzar més. Afegeix que cal fer una tasca de transversalització d’aquest servei en la resta 

d’àrees i territoris. Comenta que hi ha una manca de priorització temàtica de l’OND, que feia 

optar per l’estratègia d’atendre totes les situacions que hi arribaven, sense un bon filtratge. 

Afegeix que també hi ha una manca d’expertesa concreta sobre drets humans, per la qual cosa 

diu que falta més formació del personal. 

Explica que algunes línies de treball ja s’han anat indicant al llarg dels mesos. Respecte a 
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l’oficina de la Síndica de Greuges, assenyala que s’ha compartit l’informe a nivell tècnic i s’han 

elaborat una sèrie de protocols necessaris per a la millor coordinació i derivació dels casos entre 

la síndica i l’OND, amb l’objectiu de delimitar millor els àmbits competencials de cada un. En 

aquest sentit, destaca que qualsevol situació de discriminació en què intervinguin serveis o 

treballadors municipals s’ha de posar en coneixement de la síndica. 

En relació amb el sistema IRIS, comenta que l’informe constata la potencialitat de l’IRIS com a 

canal d’entrada de queixes sobre vulneracions de drets humans. Explica que s’ha decidit 

substituir el formulari en línia que tenia l’OND per una entrada d’IRIS. Indica que aquesta 

millora suposa la possibilitat de creuar situacions i queixes dintre del sistema general i treballar 

de manera més coordinada amb altres operadors que poden rebre també reclamacions que no 

són analitzades. 

Respecte a l’OND, pel que fa a recursos humans i infraestructura, informa que s’han consolidat 

les dues places d’atenció, que eren places per a projectes, a places d’estructura, cosa que dona 

més estabilitat i continuïtat al servei. Afegeix que, a més, s’ha cobert una jubilació i s’ha obert a 

concurs la plaça de coordinació de serveis per a promoció interna de l’anterior titular, que és 

una plaça que s’ha de cobrir entre els funcionaris de l’Ajuntament. Comenta que també s’ha 

reforçat el servei d’assessoria jurídica. 

Informa que el procés de reforç general de l’OND estarà acompanyat d’unes obres de millora de 

les instal·lacions. Explica que l’OND ja té un projecte aprovat de rehabilitació i millora de 

l’espai físic que es desenvoluparà durant l’últim trimestre de l’any i que permetrà els serveis 

que s’hi donen amb noves funcions. 

Finalment, anuncia que s’està elaborant una mesura de govern que es presentarà al juliol per 

redimensionar les funcions i les accions de la nova OND. Comenta que abans d’això el govern 

volia compartir aquesta anàlisi i diagnosi de la situació amb els grups. Informa que se citarà els 

grups en una sessió de treball durant el mes de juny per explicar a fons quin serà el model de la 

nova OND i per recollir els suggeriments dels grups. 

 

La Sra. VILA posa de manifest el compromís del Grup Municipal Demòcrata en la defensa i 

protecció dels drets fonamentals i els drets humans a la ciutat de Barcelona i la voluntat que 

Barcelona continuï sent una ciutat de referència en aquest àmbit. 

Comenta que la ciutat fa molt de temps que té institucions que defensen aquesta qüestió, ja que 

té societat civil organitzada i des del mateix Col·legi d’Advocats hi ha una sensibilitat especial 

amb aquesta qüestió. Considera que es pot donar gràcies que hi ha un entorn molt favorable per 

ser pioners en aquesta matèria, tenint en compte que hi ha molta complicitat amb la societat 

civil, organitzada o no. 

Reconeix la tasca que s’ha fet des de l’expertesa i el perfil professional i de reconegut prestigi, 

però vol fer una crítica al govern, perquè entén que aquest informe arriba dos anys tard. 

Recorda que el govern primer va anunciar el programa «Barcelona, Ciutat de Drets», que no es 

concretava en un conjunt de mesures, i que dos anys després el govern presenta una diagnosi. 

Considera que potser s’hauria d’haver fet primer la diagnosi, compartir-ho amb els grups, que 

hi hagués hagut un debat i després tirar endavant una mesura de govern. 

Dit això, constata que l’informe ve a dir el que ja se sabia, i és que cal transversalitzar la 

perspectiva de defensa i promoció dels drets humans. Explica que per això en el mandat 

anterior es va impulsar l’Agència pels Drets Civils i la No Discriminació, que pretenia donar 

molta més centralitat a aquesta qüestió i permetia dotar-se de recursos humans. Pel que fa al que 

ha dit el Sr. Asens que no hi ha prou recursos humans, diu que el Grup Municipal Demòcrata ja 

ho sabia i per això va crear aquell instrument que permetia donar un impuls, visibilitzar la 

qüestió, sensibilitzar i formar els treballadors. 

Comenta que l’informe fa una anàlisi a partir de tres serveis que té l’Ajuntament, però diu que li 

sembla insuficient. Troba a faltar la vessant més educativa o la coordinació amb fiscalia. A més, 
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no sap de quina manera es canalitzaran les denúncies si realment és un delicte d’odi.  

Per tant, valora la diagnosi feta, però entén que per part del govern municipal hi ha una manca 

de voluntat política o, si més no, de fermesa en una proposta concreta que permeti entendre a la 

resta de grups quina és la política en defensa dels drets fonamentals i dels drets humans a 

Barcelona més enllà de fer grans proclames de principis i grans declaracions d’intencions. 

Comenta que, si no es pot sancionar o si no es pot perseguir la persona que vulnera un dret 

determinat, realment serveix de poc. Troba, doncs, aquesta feblesa important. 

 

El Sr. ALONSO diu que Ciutadans defensa amb convicció la necessitat de lluitar per garantir 

els drets humans, i pensa que a les ciutats s’han de desenvolupar polítiques clares en aquesta 

matèria. Constata que la major part de la població del món viu en grans metròpolis, que és on es 

produeix la convivència i es donen els serveis més essencials per a les persones. Per això 

considera que és important que les grans ciutats s’involucrin en aquesta defensa dels drets 

humans. Comenta que l’objectiu de garantir els drets humans a Barcelona no és una novetat del 

govern actual, sinó que és una qüestió que es treballa des de temps enrere. Està convençut que a 

Barcelona es respecten els drets humans, però també és conscient que es poden produir 

situacions de conflicte en determinats col·lectius més vulnerables o minoritaris. 

En relació amb l’informe que es presenta, té algunes qüestions. Indica que l’informe planteja la 

necessitat d’introduir canvis en el funcionament de l’Oficina per la No Discriminació. En 

aquest sentit, troba a faltar informació dintre d’aquest informe, perquè li agradaria saber el 

nombre de persones ateses, el motiu de l’atenció, la resolució dels casos, les campanyes de 

divulgació realitzades, etc. Diu que sembla que l’informe es basa en unes quantes entrevistes i 

la lectura de la normativa, i pensa que és insuficient per arribar a conclusions. Per això demana 

una informació estadística més elaborada per poder avaluar amb profunditat el funcionament 

real d’aquesta oficina. 

D’altra banda, comenta que sembla que el govern, en presentar aquest informe, té clar que s’han 

d’introduir canvis a l’oficina, però no diu ni com, ni quan, ni quina és la seva proposta. 

Té la impressió que es vol parlar molt dels drets humans, ja que primer es presenta una mesura 

de govern, després es presenta un informe tècnic, s’anuncia que es presentarà una altra mesura 

de govern en una sessió posterior, però al final no es veuen les accions concretes. Li sembla que 

és una qüestió d’estètica o d’imatge de marca del govern parlar a cada Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció sobre els drets humans, però diu que el 

seu Grup vol veure les mesures i les accions concretes del govern, ja que no les està veient. 

Per això demana que el govern expliqui amb detall quins canvis es volen implantar a l’Oficina 

per la No Discriminació. Constata que el tinent d’alcalde n’acaba d’anunciar algunes, però diu 

que no les ha vistes escrites. Vol, doncs, que el govern ho expliqui bé amb l’objectiu, comú a 

tots els grups, de millorar la protecció dels col·lectius més vulnerables de Barcelona. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la presentació d’aquest estudi. Té, però, la sensació d’estar ficada 

en un bucle amb el Sr. Asens. Diu que el tinent d’alcalde no pot dir que ERC no hagi entrat 

iniciatives i mesures amb vocació d’impulsar l’acció de govern pel que fa a la protecció i 

garantia dels drets humans de la ciutat. 

Recorda que en aquesta mateixa Comissió, i també en el Plenari, Esquerra Republicana de 

Catalunya ha demanat l’elaboració d’un pla municipal de drets humans que neixi d’un procés 

participatiu que permeti apoderar tots els actors implicats en la defensa i la salvaguarda dels 

drets humans a Barcelona. Comenta que el seu Grup també ha demanat una auditoria externa de 

salvaguarda dels drets humans a la ciutat com l’han feta els altres ajuntaments metropolitans. 

Indica que ERC també ha entrat un prec per demanar més potenciació de l’Oficina per la No 

Discriminació i que es dotés la síndica de Barcelona de més recursos, tant econòmics com 

personals. Destaca que la resposta del govern sempre ha estat arronsar una mica les espatlles 
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donant bones paraules i parlar de les bondats del programa «Barcelona, Ciutat de Drets».  

Per això, destaca que, després de gairebé dos anys, el govern presenta un estudi per acabar dient 

no tan sols el que ja ha dit Esquerra Republicana de Catalunya, sinó també altres grups.  

Destaca que el govern es perd en titulars, i es queixa que a l’hora de posar fil a l’agulla aquest 

sempre troba excuses, en el millor dels casos en forma d’estudis o informes, per dir el que tots 

els grups ja saben, és a dir, que la síndica de Barcelona té prou autoritas i una gran 

potencialitat, però que li manquen recursos. Pensa que no era necessari que el govern fes aquest 

estudi, ja que ERC ho està demanant des del principi del mandat. Pregunta si calia un altre 

estudi per dir que l’Oficina per la No Discriminació necessita més recursos per poder concertar 

i concretar la seva activitat. 

Creu que per a la salvaguarda i garantia dels drets humans cal anar més enllà de les declaracions 

d’intencions i passar a l’acció. Agraeix, doncs, l’estudi, però diu que agrairà que en aquest punt 

s’acompanyi de dades, de propostes i de mesures. Demana que es dotin de recursos la 

sindicatura i l’Oficina per la No Discriminació, i que el govern no digui el que necessiten, 

perquè els grups ja ho saben. Insisteix que el govern ha de liderar i sobretot executar. 

 

La Sra. ESTELLER valora el treball que està fent l’Ajuntament des de fa molts anys en la 

defensa dels drets humans. Comenta que Barcelona sempre ha estat una ciutat impulsora en 

aquesta defensa i s’han articulat moltes mesures en aquesta via. Vol, doncs, fer palesa aquesta 

defensa. 

Li diu al Sr. Asens que podria canviar la seva dinàmica de treball a l’Ajuntament, perquè el 

tinent d’alcalde presenta com un informe els estudis que han de servir per fer accions de govern. 

Constata que aquest informe és un estudi de treball intern del departament que s’hauria 

d’acompanyar amb un pla d’acció que resolgui les deficiències que es manifesten en aquest 

informe. Es queixa que, en comptes d’això, el Sr. Asens sempre es mou en l’àmbit teòric.  

Tanmateix, valora l’estudi, sobretot la feina feta per la Sra. Laura Díez Bueso, perquè 

s’aprofundeix en algunes qüestions que cal millorar. Reitera, però, que es mou en l’àmbit teòric. 

Es queixa que el tinent d’alcalde no dona la part de les accions i de les millores. 

Constata que sempre es parla de drets humans com si Barcelona fos una ciutat en què es 

violentessin els drets humans. Vol posar de manifest que sembla que només es treballi en això. 

Creu, doncs, que caldria molta més acció. 

Comenta que la síndica ja ho ha manifestat en moltes ocasions. Pensa que s’hauria d’aprofundir 

molt més en els canals i la transversalitat, en com es pot donar una resposta millor. Constata que 

la síndica té una acció, la desenvolupa i la posa de manifest, i diu que sovint la mateixa síndica 

es queixa de la seva incapacitat de donar resposta a tot perquè li falten recursos. 

També li hauria agradat que en aquest informe es fes una avaluació de la resposta de 

l’Ajuntament, perquè cada vegada que la síndica es manifesta i fa recomanacions l’Ajuntament 

no en compleix la majoria. Vol saber per què no consta la resposta que es rep per part de 

l’Ajuntament. 

Opina que està bé evitar duplicitats i mirar canals, però pensa que s’hauria d’analitzar una mica 

més. 

Comenta que pel seu Grup és molt important la defensa de drets, però també els deures de tots 

els que van a la ciutat de Barcelona. Diu que només es menciona la Carta de drets i deures com 

a marc normatiu, però indica que no es fa una avaluació d’aquests compliments. Pensa que 

també caldria establir la garantia i la defensa dels drets humans afegint-hi les obligacions de 

tots. 

 

El Sr. GARGANTÉ constata que el govern presenta un estudi de 63 pàgines sobre els 

mecanismes municipals de garantia dels drets humans, basat en la lectura i el resum de la 

normativa, informes i publicacions de tres institucions: la Síndica municipal de Greuges de 
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Barcelona, l’Oficina per la No Discriminació i el Sistema d’Incidències, Reclamacions, Queixes 

i Suggeriments, que són les que aparentment han de garantir l’aplicació de la Carta de defensa 

dels drets humans a Barcelona. 

Diu que d’aquí entén, primer, que el govern desconeix o no té gaire clar, després de dos anys, 

com funcionen i amb quins mecanismes operen aquests tres organismes municipals, ja que ha 

calgut que algú faci un resum sobre quan i per què es van crear, amb quin objectiu i quin era el 

seu funcionament; segon, que el carrer i la realitat incomoden profundament el govern, atès que 

la metodologia emprada és la consulta i estudi de teoria, normativa, informes periòdics i 

publicacions adreçades a la ciutadania i l’entrevista, però amb càrrecs responsables i directius 

dels organismes. Considera que l’anàlisi bàsica d’una realitat es basa en una comparativa entre 

la teoria i la pràctica per poder arribar a unes conclusions sobre la coherència o falta d’aquesta 

entre el paper i la realitat, les mancances que té la teoria respecte a la realitat i finalment 

assenyalar els punts que requereixen revisió, esmena i/o intervenció. Es queixa que no s’ha fet 

ni una visita a peu d’oficina; que no s’ha parlat amb cap de les treballadores, que són les que 

realment han de fer malabars entre la teoria i la realitat que els arriba a l’altra banda del taulell; 

que no s’ha passat ni una hora observant el dia a dia en cap d’aquests tres organismes, i que no 

s’ha fet ni una trista enquesta o consulta a un grup d’usuàries. Destaca que fa dos anys que el 

govern només posa el peu al carrer per altres qüestions que no són les que els van portar a 

l’Ajuntament. 

Constata que es parla de drets humans i civils, llibertats públiques i plena ciutadania. Comenta 

que la marca Barcelona, gestada en gran part per la seva alma mater, Jordi Borja, i desplegada 

en la seva totalitat per aquest govern, fa incompatible la ciutat amb els conceptes que 

s’anuncien com a motiu del document i del pla de què es parla. Constata que tothom que viu i 

treballa a Barcelona s’enfronta cada dia amb la violència estructural en clau racista, de gènere i 

de classe, la qual el govern primer nega i després disfressa amb documents com aquest, ple de 

teoria, buit de realitat, que no representa cap conclusió ni comparativa i que no aporta cap eix 

de treball, de millora o reflexió. 

Per tot això, diu que només té dues opcions de conclusió: o el govern s’ha oblidat d’adjuntar la 

segona part del document o simplement aquest vol fer saber als grups que ha aconseguit posar 

en comú la línia de govern dels seus predecessors. Constata que per aquesta última conclusió no 

calien 63 pàgines, sinó que n’hi havia prou de sortir al carrer. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix l’informe, tot i que pensa que té uns punts de millora. Comenta que 

aquest estudi analitza parcialment els serveis municipals i també orienta analitzant drets civils i 

drets humans d’una manera combinada. 

Diu que no ha detectat cap proposta de millora temporalitzada i pressupostada, tot i que és un 

element que considera important en qualsevol tipus d’informe que s’elabori des de l’àmbit de 

govern. Comenta que en l’àmbit dels drets humans, civils i d’informació hi ha camí per 

recórrer. Destaca que és obvi que cal visualitzar estratègies transversals, però diu que també hi 

ha molts serveis municipals que necessitarien aquesta visió de respecte de drets civils i de drets 

humans, com ara els serveis educatius, tot allò vinculat a la seguretat i tot allò vinculat als 

serveis socials de la ciutat. 

També creu que qualsevol estratègia ha de partir d’una base comparativa i d’anàlisi de realitats 

d’altres ciutats, cosa que ha trobat a faltar en aquest informe 

Pensa, doncs, que hi ha d’haver una estratègia que s’ha de fonamentar en informes, però diu que 

també hi ha d’haver un pla d’acció que ho vinculi. 

 

El Sr. ASENS vol aclarir la naturalesa del que es presenta. Especifica que no és una mesura de 

govern, ja que ha dit que es presentarà al juny. Reitera, doncs, que el govern volia compartir 

amb els grups el diagnòstic. Diu que és probable que, si el govern no hagués compartit el 
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diagnòstic, quan s’hagués presentat la mesura de govern els grups haurien dit que no s’havia 

compartit el diagnòstic amb els grups. Destaca que justament quan es presenta el diagnòstic els 

grups es queixen que no hi ha accions de govern, que són les que aniran en la mesura de govern. 

Remarca que el govern n’ha presentat quatre en un any. 

 

La Sra.  GUILLÉN diu que no pot fer cap valoració política, però especifica que, pel que fa a les 

qüestions tècniques que han sortit, això és un diagnòstic i, per tant, no hi ha els indicadors i la 

memòria de l’OND. Comenta que al cap de poc es presentarà la memòria del 2016 de l’OND. 

Vol deixar clar en l’àmbit tècnic que, quant a l’OND, s’ha duplicat el pressupost pel que fa al 

contracte d’assessorament jurídic dintre de l’OND respecte a l’any anterior. 

Destaca que, en relació amb la síndica, l’informe en cap cas diu que calien més recursos, ja que 

no entrava en l’estructura de la síndica, però sí que calia més coordinació per poder posar en 

contacte els mecanismes. Comenta que no hi havia cap protocol de coordinació de derivació de 

casos entre la Síndica de Greuges i l’Oficina per la No Discriminació, i remarca que és una de 

les primeres coses que s’han fet i plantejat. 

Destaca que, efectivament, hi ha uns quants mecanismes, però diu que si no es coordinen o es 

transversalitzen no poden treballar bé. 

 

El Sr. ALONSO constata que tots els grups han coincidit amb el fet que el govern mou la 

bandera dels drets humans des d’una perspectiva de declaració de principis i potser de bona 

voluntat, però que costa molt veure la concreció de les accions. 

Pel que fa al que ha dit el tinent d’alcalde que el govern ha presentat 4 mesures de govern i que 

n’anuncia més, pensa que possiblement hi haurà moltes mesures de govern sobre els drets 

humans, però diu que encara no és capaç de veure la concreció de totes aquestes mesures. 

 

La Sra. CAPDEVILA espera que, tal com ha anunciat el Sr. Asens, es continuï parlant i sent 

més explícit. Pensa que seria bo que entre tots els grups municipals s’anés desenvolupant aquest 

pla. 

 

El Sr. GARGANTÉ demana, si us plau, que quan parli algú no hi hagi tota la xerrameca que hi 

ha, perquè és bastant desagradable estar parlant i que tothom estigui parlant també. A més, té la 

sensació que quan parla una dona el nivell de la gent que xerra encara és més alt. Demana, 

doncs, una mica de respecte. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

2.-  (M1519/6025) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de relacions 

internacionals per donar compte de: - Objectius del viatge que l’Ajuntament de Barcelona va 

realitzar a París i Berlín, el passat 13 de març, i quines són les accions concretes que es duran a 

terme a la ciutat de Barcelona en matèria d’habitatge i del control dels preus de lloguer, com a 

resultat d’aquest viatge. - Quines han estat les accions dutes a terme amb motiu de la primera 

edició del Sònar a Hong Kong, per part de l’Ajuntament de Barcelona i quins objectius s’han 

fixat amb el programa Barcelona Talks Business. - Quines accions i objectius s’han acordat en 

el viatge a Shenzen, respecte a la col·laboració per la connexió de grans empreses xineses amb 

l’ecosistema emprenedor i innovador de Barcelona. - Quines delegacions han format part 

d’aquests viatges i quins han estat els objectius assolits.  
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El Sr. PISARELLO recorda que Barcelona és una ciutat que té una gran projecció internacional 

i que el govern no tan sols hi ha fet costat, sinó que és un actiu més a l’hora de potenciar 

aquesta projecció. Explica que això permet assolir alguns objectius, com ara reforçar la lluita 

contra fenòmens globals que impacten la ciutat, intercanviar coneixements i col·laborar amb 

altres governs que tenen els mateixos problemes, obrir oportunitats econòmiques per al teixit 

productiu local i reforçar el paper de les ciutats en els governs globals. 

Comenta que això es va fer quan es va estar present a la cimera d’Habitat III. Indica que 

l’alcaldessa és copresidenta de la principal xarxa de ciutats globals i ha intervingut a les 

Nacions Unides. Diu que ell mateix va poder comprovar l’atracció que generen les polítiques 

econòmiques i d’innovació en el seu viatge recent a Boston i Nova York, on a més es van 

tractar dos temes que són objecte d’aquesta compareixença: el de la promoció econòmica i la 

seva importància per a la ciutat, i el de la lluita contra alguns fenòmens comuns que afecten 

diferents ciutats com la gentrificació. 

Per donar més detalls d’aquestes missions internacionals passa la paraula al tinent d’alcaldia 

Jaume Collboni. 

 

El Sr. COLLBONI diu que es referirà fonamentalment a les que fan referència a la promoció 

econòmica i cultural, que són de les que s’encarreguen des de Promoció de Ciutat. 

Indica que hi ha una àrea de l’Ajuntament de Barcelona que està reconeguda pel Financial 

Times com la millor agència de promoció econòmica del món el 2016. Creu que és un motiu 

d’orgull per a la ciutat i per a l’Ajuntament perquè aquest reconeixement suposa una trajectòria 

dilatada en el temps pel que fa a la promoció de la ciutat. Explica que els objectius que s’estan 

seguint en matèria de promoció econòmica internacional tenen a veure amb els àmbits del món 

amb els quals es vol crear una vinculació o intensificar-hi les relacions culturals i econòmiques 

perquè representen en part el projecte que hi ha per a la ciutat. Informa que s’està fent una 

aposta molt decidida per fomentar les inversions en matèria d’indústries creatives, d’innovació i 

de recerca, i diu que per això s’intensifiquen les relacions amb les àrees del món que estan sent 

pioneres en aquest àmbit. Assenyala que des d’aquest punt de vista els Estats Units ho són, tant 

la costa est com l’oest, i Àsia també ho és. 

Diu que en aquesta idea s’emmarquen algunes de les expedicions o missions que s’han fet i que 

ja han tingut alguns resultats. Explica que en el cas de Munic, que va ser la primera que es va 

fer, va tenir com a resultat que el grup Volkswagen decidís instal·lar a Barcelona el Data Lab 

del grup mundial, que té tres seus, una de les quals serà a la ciutat de Barcelona. 

Comenta que també es va fer una missió a Londres per parlar de l’Agència Europea del 

Medicament. Pensa que properament hi haurà bones notícies sobre aquest tema. Indica, però, 

que aquest tipus de missions internacionals donen resultats a mitjà i llarg termini, i no 

immediatament. 

Ressalta que aquestes missions es fan en coordinació amb els serveis exteriors de la Generalitat, 

sobretot des del punt de vista econòmic. 

Pel que fa a la missió de Hong Kong i Shenzhen, comenta que s’emmarca dins d’aquesta 

estratègia de vincular-se a les zones emergents del món. Destaca que Hong Kong i Shenzhen 

són les portes d’entrada al mercat asiàtic, com es vol que Barcelona sigui porta d’entrada al sud 

d’Europa. Indica que hi ha una relació llarga i privilegiada amb aquestes dues ciutats des de fa 

molts anys des de la ciutat de Barcelona. Diu que pot relatar el conjunt de reunions d’aquesta 

trobada i anuncia que es passarà als grups un resum de totes les trobades, ja que van ser tres o 

quatre dies intensos en què es van fer 13 trobades institucionals, empresarials i culturals entre 

Hong Kong i Barcelona. Explica que en l’àmbit cultural es va assistir a una de les fires d’art 

contemporani més importants del món, que és la fira Basel, i que té a veure amb la voluntat dels 

galeristes de la ciutat de Barcelona d’entrar en els circuits internacionals.  
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Informa que s’està participant molt en la promoció del Sónar internacional, que va fer la seva 

primera edició a Hong Kong. Assenyala que al govern li interessa molt vincular el que la ciutat 

fa amb el Sónar, perquè aquest festival representa la música, la cultura, però també la innovació 

i la vinculació amb les start-ups i les empreses innovadores. 

Explica que s’ha estat en contacte, amb l’excusa del Sónar, amb 30 empreses i creadors 

d’opinió de Hong Kong. Indica que es van visitar empreses que són clau per a la ciutat, com ara 

Cathay Pacific, que comença a operar vols directes entre Hong Kong i Barcelona. Informa que 

també es van visitar operadors clau com Huawei i ZTE, que són les dues grans empreses en 

matèria de tecnologia mòbil, que van venir al Mobile World Congress i que estan estudiant 

també inversions a Espanya i espera que també a Catalunya. Comenta que es va anar a 

Shenzhen, que és la ciutat porta d’entrada de les grans inversions que s’estan fent a Europa. Des 

d’aquest punt de vista, valora molt positivament el resultat concret de la missió i espera que hi 

ha hagi fruits positius per a la ciutat durant el 2017. 

 

El Sr. BURÓN explica que el viatge de treball tècnic a París s’emmarca dintre de les relacions 

que habitualment té la ciutat amb xarxes establertes en matèria d’habitatge. Recorda que 

Barcelona és membre de l’Associació de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya; de l’AVS 

estatal, l’associació d’empreses públiques d’habitatge estatal; de Housing Europe, que és 

l’associació d’empreses públiques cooperatives i amb ànim de lucre limitat en matèria 

d’habitatge, i d’Eurocities, específicament del grup de treball d’habitatge, que Barcelona 

actualment copresideix. 

Diu que en aquest context el viatge d’intercanvi tècnic a París, que ja s’ha fet, i el de Berlín, que 

encara s’ha de fer segurament els dies 15 i 16 de maig, té com a objectiu bàsicament tres 

conjunts de qüestions. En primer lloc, parla de l’intercanvi tècnic en termes metodològics sobre 

estadístiques i big data en matèria d’habitatge. Comenta que són ciutats que porten un 

recorregut anterior al de Barcelona i en què es pensa que hi ha una capacitat per poder saber 

quines han estat les seves experiències i col·laborar en el procés de generació de l’índex de 

preus de lloguer que es portarà a terme en les pròximes setmanes i mesos juntament amb la 

Generalitat. 

En segon lloc, explica que es volen traçar llaços de treball i contacte amb empreses públiques 

d’habitatge en un sentit ampli, és a dir, entitats equivalents a les que ara mateix hi ha dintre de 

l’àmbit municipal en matèria d’habitatge. 

I, com a tercer objectiu, parla d’intercanvis genèrics sobre polítiques públiques d’habitatge. 

Comenta que el detall concret de les entitats i les persones amb què hi ha hagut reunions de 

treball està a disposició dels grups, però diu que no té temps per relatar-ho de manera complexa. 

Indica que es tracta de programes de treball força plens i amb el conjunt d’entitats i persones 

que són susceptibles de donar aquesta capacitat addicional de treball en les matèries relatades. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix les informacions que s’han donat des de diverses àrees del govern en 

relació amb aquests dos viatges internacionals. Explica que el seu Grup, amb aquesta petició de 

compareixença, vol posar en valor la importància que sempre ha tingut, té i ha de continuar 

tenint per a la ciutat la projecció internacional. Diu que sempre que hi ha un viatge internacional 

del govern el Grup Municipal Demòcrata demana una compareixença dels responsables polítics 

perquè expliquin no solament l’agenda, perquè aquesta amb una nota de premsa ja es coneix, 

sinó perquè informin dels continguts i sobretot dels rèdits i els resultats que es puguin obtenir a 

mitjà i llarg termini en alguns aspectes. 

Indica que el govern acaba de passar un informe parcial sobre la missió de Hong Kong i 

Shenzhen. Comenta que a l’octubre de 2015 el seu Grup ja va presentar un prec, que va ser 

acceptat pel govern, en què es comprometia al fet que, amb posterioritat a cada viatge 

internacional de membres del govern, es presentaria un informe a la Comissió de Presidència, 
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Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció per a tots els grups municipals. Vol 

tornar a reclamar-ho perquè ja fa gairebé dos anys d’això, i constata que costa molt que els 

membres del govern donin informes dins el termini establert i en la forma escaient. Apunta que 

aquest informe és parcial perquè no explica tot el que es va fer en els dos viatges internacionals 

que el seu Grup ha demanat. Agraeix la informació del gerent Burón sobre la feina que es fa 

d’acord amb la Generalitat per un conjunt d’objectius comuns de fixació dels índexs de preus de 

lloguer en el futur. Constata que hi ha un problema gravíssim d’habitatge a Barcelona, amb una 

bombolla immobiliària de preus que ha explotat un any enrere o més, amb l’actual govern de la 

ciutat. Diu que calen, doncs, respostes ràpides i urgents, però col·laboratives amb altres 

institucions i administracions que operen en aquest sector. 

Vol demanar dues o tres coses, a part de reclamar insistentment aquests informes dins el termini 

establert i en la forma escaient. Apel·la a la presidència de la Comissió perquè aquests informes 

es facilitin als grups amb antelació, ja que amb dos minuts és impossible poder fer un buidatge 

de contingut dels informes. Diu que no dedicarà més segons al tema de l’habitatge perquè està 

esperant que se’n doni més informació.  

Pel que fa al tema de la visita a la Xina i Shenzhen, vol fer quatre o cinc preguntes. En primer 

lloc, agraeix que es faci èmfasi en la importància de la continuïtat de la feina feta en anteriors 

mandats. Constata que s’ha dit en plural, «anteriors mandats», però diu que ell vol parlar del 

mandat anterior, amb l’alcalde Trias, en què es va fer una feina importantíssima des del 2011-

2012 amb tota la Xina, especialment amb Hong Kong i Shenzhen. Per tant, agraeix que el 

govern actual segueixi el camí de la bona feina feta en el mandat anterior. 

Vol que s’informi sobre la feina que s’està fent en l’àmbit de les smart cities, és a dir, com lliga 

amb l’agenda digital del govern de l’alcaldessa Colau, perquè diu que són dues coses que a 

vegades no van en paral·lel. 

També vol demanar que puntualment i de manera excepcional es convidin els presidents dels 

grups municipals en viatges de gran transcendència internacional. Pensa que seria bo recuperar 

la bona tradició de l’Ajuntament de Barcelona del fet que puntualment i singularment els 

presidents dels grups fossin convidats. 

Així mateix, vol saber si el govern en aquests viatges té contactes amb els casals catalans i amb 

les comunitats catalanes en aquests països d’origen, que tenen una gran importància a l’hora 

d’arreplegar resultats des del punt de vista econòmic amb les empreses que el govern ha visitat. 

Aplaudeix el fet que aquests viatges estiguin organitzats de manera conjunta o que es col·labori 

i s’aprofitin les sinergies amb el Govern de la Generalitat. Pensa que és bàsic aprofitar les 

estructures, les polítiques i les prioritats del Govern de la Generalitat.  

Vol saber, encara que sigui a mitjà termini, el retorn concret d’aquestes recerques d’inversions 

importants per a Barcelona, no solament com a capital mediterrània, sinó sobretot com a capital 

de Catalunya. 

 

El Sr. SIERRA agraeix al Grup Municipal Demòcrata aquesta compareixença, ja que creu que 

és un exercici de transparència. També agraeix les explicacions tant del Sr. Collboni com del 

gerent Burón. 

Recorda que Ciutadans està compromès amb la transparència i, a més, té un 10 en 

transparència. Així mateix, comparteix els objectius. Opina que Barcelona és una ciutat molt 

important al món i que cal continuar amb aquesta promoció econòmica de la ciutat. Diu que 

Ciutadans sempre estarà al costat del govern per a totes aquestes tasques, és a dir, per a la 

promoció econòmica i cultural i per continuar situant Barcelona en el món com una de les 

ciutats més importants en aquests àmbits. Aplaudeix que el govern també s’estigui 

comprometent en aquest intent de mantenir Barcelona com una de les ciutats pioneres en 

l’àmbit tecnològic, perquè és el futur i on la ciutat s’ha de situar per continuar amb aquesta 

promoció econòmica i la qualitat de la marca Barcelona. 
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Comenta que la repercussió internacional de la ciutat i la seva projecció en el món és bàsica, i 

entén que una eina fonamental són aquests viatges. Tanmateix, recorda que hi ha un projecte de 

codi ètic que s’està a punt d’aprovar i que cal tenir dos criteris fonamentals, un dels quals és la 

transparència. En aquest sentit, comenta que el Grup Municipal Demòcrata ja ha sol·licitat que, 

un cop es faci un viatge, es lliuri un informe en aquesta Comissió. En segon lloc, diu que l’altre 

criteri fonamental és l’austeritat. Constata que en l’informe que s’ha lliurat no figura el cost 

d’aquests viatges, però pensa que cal tractar d’optimitzar l’objectiu del viatge i les missions que 

s’hi envien. 

Felicita el govern perquè creu que està en bona sintonia respecte a la promoció de la ciutat. 

Vol fer un prec al PDeCAT-Unió-Demòcrates, i és que els viatges institucionals són per fer 

promoció econòmica de la ciutat, d’una determinada regió o d’un determinat lloc, i no com està 

fent el Molt Honorable President i algun expresident, que estan fent el ridícul venent un 

problema intern. 

 

El Sr. CORONAS comenta que Esquerra Republicana de Catalunya ha mostrat la seva 

preocupació durant els gairebé dos anys de mandat per la manca de rumb de les relacions 

internacionals i sobretot en les prioritats de l’acció exterior del govern municipal. 

Constata que els viatges que ha fet el govern segueixen mostrant una certa desorientació i 

manca d’estratègia internacional. Remarca, però, que una cosa sí que ha canviat, i és que ara 

són dos governs que actuen de manera independent en els viatges internacionals, ja que, d’una 

banda, hi ha l’Àrea d’Internacional i Justícia Global, que parla de la coherència i de polítiques, 

i, de l’altra, l’Àrea de Promoció Econòmica, que quan la Generalitat acorda inversions 

d’empreses xineses a Catalunya com Huawei o ZTE mira d’afegir-se al viatge i ser-hi present. 

Pregunta quan pensa el govern presentar un pla internacional de l’Ajuntament de Barcelona, i si 

ho farà abans d’acabar el mandat. 

Recorda que el Sr. Collboni va presentar un pla de promoció econòmica i de la marca 

Barcelona, però constata que estan arribant a la meitat del mandat i el govern no ha decidit ni 

quines zones geogràfiques ni quins àmbits de captació i intercanvi d’experiències i coneixement 

vol prioritzar. 

Assenyala que Barcelona no té recursos naturals i que el seu recurs natural és la seva gent, el 

talent i l’emprenedoria dels barcelonins, que necessiten un ajuntament que els faciliti el seu 

accés al món. 

També el preocupa la incoherència de polítiques. Diu que no pot ser que el segon tinent 

d’alcalde viatgi a Hong Kong a signar convenis en matèria econòmica amb el Hong Kong Trade 

Development Council i l’alcaldessa no rebi el cos consular i no viatgi al Business of Design 

Week de Hong Kong, tenint en compte que Barcelona és la ciutat convidada. Li agradaria saber 

quins són els continguts d’aquest conveni que es vol signar amb Hong Kong. També li 

agradaria saber quins són els resultats del viatge que es va fer a Shenzhen, perquè té l’agenda, 

però no sap si s’ha signat algun acord o si hi ha previsió de fer-ho i quins continguts tindrà 

aquest acord. 

Finalment, en el tema de l’habitatge, demana que, més enllà dels viatges, es premi 

l’accelerador. Troba que està molt bé parlar d’un índex de preus de lloguer i que és interessant, 

tot i que alhora és difícil d’aplicar. Diu que probablement París i Berlín no tenen el mateix 

problema que Barcelona. Comenta que podria passar que Barcelona en poc temps no tingui 

oferta d’habitatge de lloguer al pas que es va, entre el que es destina a ús turístic –malgrat que 

s’ha fet un PEUAT per pal·liar aquesta situació–, que només es té l’1,7% d’habitatge públic i 

els fons voltors especuladors. Indica que fa dos anys que es diu que la prioritat de Barcelona és 

l’habitatge, però destaca que, més enllà de la bona voluntat i les paraules, actualment només hi 

ha això i un viatge a París i a Berlín. 
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La Sra. ESTELLER valora els viatges en funció dels objectius fixats i del rendiment i del 

balanç. Diu que un viatge pot ser molt costós per a l’Ajuntament o no, depenent de les fites 

marcades i els objectius aconseguits.  

Comenta que Barcelona és una ciutat global i ha d’estar al món. Considera que sovint les ciutats 

tenen molta més força que molts estats a l’hora de poder tenir capacitat d’atracció de negoci, de 

talent, oportunitats per a la mateixa ciutat, etc. Per tant, pensa que cal ser-hi en la feina que es 

faci en els òrgans o en les zones de presa de decisions.  

En aquest sentit, vol saber el conjunt dels viatges, que és una informació que li falta. Constata 

que s’acaba de donar informació sobre unes accions de la missió que s’ha aconseguit en l’àrea 

econòmica i cultural, però diu que de l’àrea global el Sr. Pisarello no ha fet arribar el balanç 

dels seus viatges. Reitera, doncs, que li interessaria tenir-ho des d’un punt de vista global per 

valorar i veure què es fa, quins objectius s’han aconseguit i quines accions es duen a terme. 

Pregunta quina és la delegació que ha anat al viatge i què la justifica, si hi han anat mitjans de 

comunicació o no, amb quins criteris, etc. Considera que és important tenir tota aquesta 

informació. Per això valora moltes de les qüestions que s’han dit en la sessió, però reclama 

aquesta informació. És conscient, però, que el balanç no es té d’un dia per l’altre i que a 

vegades triga una mica que les inversions es materialitzin. 

Constata que el Sr. Collboni ha fet una relació dels viatges, de l’Agència Europea del 

Medicament i d’algunes inversions que s’han atret. Li agradaria posar en valor la feina que està 

fent el Govern d’Espanya en el sentit de veure i apostar per aquesta agència. Diu que cal tenir 

en compte que en l’àmbit internacional tant la ciutat com l’Estat i la Generalitat han de sumar 

en la mateixa direcció, perquè, si no, els missatges que es reben són perjudicials i després resten 

oportunitats. Comenta que això fa que a vegades un projecte que ha de sortir no surti. Creu, 

doncs, que cal treballar amb lleialtat i que les delegacions han d’anar en aquest sentit. 

Té, per tant, un punt de crítica en algunes qüestions del viatge del Sr. Pisarello, ja que el tinent 

d’alcalde va aprofitar aquest viatge a Boston per criticar qüestions del Govern de l’Estat. Creu 

que els viatges no s’han d’aprofitar per fer una política de partit i no s’ha de posicionar la ciutat 

en un determinat nivell d’enfrontament ideològic. Considera que a vegades aquestes accions 

perjudiquen els mateixos interessos de la ciutat. Pensa que cal fer les coses amb més lleialtat i 

s’ha d’intentar sumar, atreure inversions i buscar com millorar les relacions sense crispar ni 

perjudicar a ningú. 

Recorda que el Grup Popular ha fet moltes preguntes d’aquests viatges i espera les respostes. Li 

agradaria, però, veure aquests balanços a què el govern es va comprometre en forma d’informe 

detallat dels actius. 

 

El Sr. GARGANTÉ vol mostrar la seva preocupació pel fet que el govern se senti orgullós 

d’aquestes alabances que rep del Financial Times. Recorda que el Financial Times no va tenir 

cap problema a alabar Milton Friedman i el va definir com l’últim gran economista. Assenyala 

que Friedman és el cap de l’escola de Chicago, protagonista de la política econòmica del cop 

d’estat de Pinochet a Xile. Comenta, doncs, que ja es veu a quins referents recorre el govern. 

En relació amb el viatge que ha explicat el Sr. Collboni, diu que el 2012 Xavier Trias també va 

anar de viatge institucional a la Xina; que el 2013 l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, 

sota la marca Barcelona Catalonia, van participar amb quatre empreses a la fira xinesa High 

Tech Fair, i que el 2014 hi van tornar a ser mitjançant Barcelona Activa. Pensa que, com ha dit 

el representant del Grup Municipal Demòcrata, es podria parlar de continuisme pur i dur. 

Davant d’això, diu que no cal explicar les crítiques de la CUP. 

Pel que fa al tema dels viatges a París i Berlín per buscar nous models per al control dels preus 

de l’habitatge de lloguer, comenta que, pel que sap, el govern es va reunir amb representants 

dels sectors dels propietaris de pisos, així com amb els representants dels sindicats de llogaters. 

Pensa que no es pot tractar en igualtat de condicions a qui mira per l’interès privat i lucratiu que 
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a qui mira per defensar un dret fonamental com és l’accés a l’habitatge. Indica que a Barcelona 

també hi ha experiències de gent que defensa cada dia el dret a l’habitatge, una de les quals és 

l’Oficina d’Habitatge de Gràcia, on el govern podria anar perquè els expliquin com s’ho fan. 

Afegeix que el govern també podria donar suport a propostes com les que es van fer al febrer 

passat al Ple, en què es plantejava establir mecanismes necessaris per garantir que les empreses 

privades no es lucrin amb les polítiques d’habitatge a l’Ajuntament, que no es constitueixin en 

cap cas societats de caràcter mixt ni amb participació privada per dur a terme polítiques 

públiques d’habitatge i especialment per a la construcció d’habitatge en solars de titularitat 

municipal o cedits a l’Ajuntament, o encarregar un estudi per a la creació d’un operador públic 

de construcció, obres i manteniment d’edificis i un pla de transició per tendir a l’execució de la 

construcció i rehabilitació d’habitatges amb mitjans propis, reduint progressivament la seva 

licitació. 

Comenta que, desgraciadament, el govern no hi va donar suport. Diu que potser el govern pot 

seguir buscant la solució en les experiències d’altres països, però creu que, com el grup del 

govern va dir abans d’entrar-hi, hi ha lleis que són injustes i quan és així s’han d’incomplir per 

assegurar un dret com el de l’habitatge. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la compareixença, tant la sol·licitud com la intervenció per part del 

govern.  

Pensa que cal que l’Ajuntament tingui una estratègia internacional i que aquesta ha de ser 

activa, compartida i de consens. Indica que la visualització de Barcelona al món és 

absolutament rellevant tant d’anada com de tornada, és a dir, tant per explicar què es fa a la 

ciutat com per aprendre del que es fa arreu. 

Vol fer dues propostes. Assenyala que la primera és, en el marc de l’Ajuntament, crear un grup 

de treball intergrups que analitzi i treballi el tema internacional abans i després, de manera 

continuada i quotidiana. Comenta que el segon element estaria vinculat a la transparència, és a 

dir, que utilitzant el Portal de la Transparència tota aquesta informació que el govern està fent 

arribar tant a través de preguntes escrites com a través d’aquesta Comissió es pugui visualitzar 

en aquest portal perquè hi tinguin accés no tan sols els polítics, sinó també la ciutadania en 

general. 

 

El Sr. COLLBONI creu que hi ha una mancança en el reglament, que és que no permet que el 

govern comparegui a petició pròpia. Troba que és molt curiós que en els parlaments existeixi, 

però, en canvi, a l’Ajuntament no. Creu que aquesta és la típica compareixença que, a petició 

pròpia, hauria de fer un govern, però que el reglament no ho permet. 

Per tant, vol agrair al Grup Municipal Demòcrata que hagi fet la proposta. I suggereix que per 

tenir més temps i poder explicar millor les missions internacionals s’acordi i es puguin demanar 

dues compareixences, perquè en aquest cas eren dues missions diferents amb objectius 

complementaris. 

Finalment, anuncia que es remetrà l’informe als grups. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix l’aclariment, tot i que ja ho coneixia. Demana, però, com a grup que ha 

proposat aquesta compareixença, que, mentre això no se solucioni, els grups tinguin el que 

haurien de tenir, tal com consta en l’acord de l’octubre de 2015. Constata que simplement és 

complir el que s’ha acordat en aquesta Comissió, que és que amb una anticipació mínima, ni 

que sigui de 24 hores, els grups municipals puguin tenir a disposició l’informe complet, no 

parcial, de cada un dels viatges internacionals que fan els membres del govern. 

 

El Sr. SIERRA diu que el govern ho pot fer amb el mateix instrument que té de l’informe, és a 

dir, que en cada viatge es faci un informe. Afegeix que no cal que el govern comparegui 
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pròpiament, sinó que tan sols presenti un informe. 

 

Es dona per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

3.-  (EM 2016-12/30) RESOLDRE, en el sentit que indica el document de resposta de les 

al·legacions que consta a l’expedient, les al·legacions que s’han presentat a l’expedient de 

l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per mitjà de la societat 

municipal Cementiris de Barcelona, SAU i, en conseqüència, APROVAR definitivament la 

memòria resultant de l’estimació de les al·legacions presentades que contempla la justificació 

de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’operació i la modificació dels estatuts de 

la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU, aprovades inicialment per la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 14 de 

desembre de 2016. APROVAR l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis 

funeraris per mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU essent condicionada 

l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva de la nova Ordenança de serveis funeraris 

de l’Ajuntament de Barcelona aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 22 de març de 2017. 

ENCOMANAR-LI la realització dels tràmits i procediments esmentats a la memòria i a 

l’expedient EM 2016-12/30 amb l’objecte d’operar com a empresa de serveis funeraris a que fa 

referència el present acord. FACULTAR, indistintament, el Regidor de Presidència, Aigua i 

Energia i al Director General de Barcelona de Serveis Municipals, SA per a que puguin efectuar 

tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

El Sr. BADIA anuncia que no s’estendrà en la presentació, atès que ja se’n va fer l’aprovació 

inicial. Diu que tots són coneixedors de la preocupació que el tema de serveis funeraris provoca 

en la ciutadania, sobretot en el que fa referència al tema de preus i a la manca de transparència, i 

en el que la síndica deia en el seu informe, que és que, malgrat que han transcorregut 20 anys 

d’ençà de la liberalització del servei, sembla que no s’han produït els efectes previstos. Creu 

que aquesta reflexió se l’han fet seva molts dels que són a la sessió, i per això s’ha estat 

plantejant els darrers mesos com poder actuar en aquest sector davant del que semblava una 

fallida del mercat. 

Explica que per fer això el govern s’ha marcat diferents objectius, que creu que en gran part són 

compartits, com, per exemple, com es garanteixen uns preus assequibles mantenint la qualitat 

del servei o com es fomenta la competència. Comenta que de les converses mantingudes amb 

tots els grups hi ha hagut bastant l’acord que hi havia d’haver una proposta des de l’àmbit 

públic d’actuar en aquest sector. Assenyala que la proposta que el govern ha posat damunt la 

taula és la creació i construcció d’un tanatori públic, que creu que és qui més pot donar una 

resposta efectiva en aquest sector per tal d’aconseguir revertir aquesta situació. Recorda que 

aquesta és una de les propostes que va tenir més suport en el Pla d’actuació municipal. 

Explica que s’ha introduït una enquesta als usuaris dels serveis, que permet dir que actualment 

un 95% de la població estaria d’acord o molt d’acord amb el fet que l’Ajuntament prestés el 

servei de manera directa. Destaca, doncs, que en general la població valoraria amb bons ulls la 

creació d’una operadora pública. Afegeix que aquesta enquesta reafirma que no és un problema 

de qualitat del servei, que té una alta valoració, sinó que és un problema més centrat en 

l’aspecte dels preus, i diu que també s’apunta el tema de la beneficència. Assenyala que una 
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dada rellevant d’aquesta enquesta és que hi ha una clara diferència entre la percepció del preu 

que es va sol·licitar i el preu pagat. Indica, doncs, que, mentre un 67% de la població va 

sol·licitar un servei de gamma mitjana, la mitjana de preus se situa en la gamma alta. 

Comenta que, de les al·legacions que han presentat els diferents grups, s’ha pogut fer més 

robust aquest expedient. Afegeix que s’ha pogut confirmar que la rebaixa que es va apuntar, que 

es podria sortir operant amb uns preus un 30% inferiors al que seria el cost de servei per a un 

particular, s’ha pogut contrastar de nou i segurament el govern es va quedar curt en apuntar 

aquest 30%. 

Explica que també s’han introduït millores i s’ha treballat conjuntament amb l’Agència 

Catalana de la Competència per segregar més clarament l’activitat que es faria dintre de 

Cementiris i, per tant, tenir dues unitats de negoci clarament diferenciades. Indica que s’han 

incorporat diferents escenaris, com havien demanat alguns grups. Afegeix que s’ha aprofundit i 

s’han detallat molt més els costos que tindria operar des de l’àmbit públic. 

D’altra banda, explica que s’ha fet un estudi econòmic que torna a situar que el preu mitjà per a 

particulars a Barcelona rondaria els 7.100 euros, amb IVA i Cementiris inclosos, molt per sobre 

del preu mitjà de la funerària pública, que estaria en els 3.800 euros. Comenta que l’estudi 

apunta que quan hi ha la presència d’operadors públics a les principals ciutats que s’han estudiat 

s’aconsegueix abaixar radicalment els preus. Afegeix que l’estudi també apunta que el preu 

mitjà actualment del sector de les assegurances rondaria els 5.300 euros. 

Indica que aquest estudi en cap cas és incompatible amb l’estudi realitzat per la Universitat 

Pompeu Fabra, tal com es va explicar en la sessió anterior. Assenyala que quan s’ordenen peres 

amb peres i pomes amb pomes s’arriben als mateixos valors. Comenta que hi havia el tema que 

s’incorporaven la beneficència i els serveis exteriors, però que no s’incorporava l’IVA, ni 

tampoc cementiris. Tanmateix, diu que tots dos estudis porten a aquesta referència de preus que 

segurament ja coneixien. 

Finalment, afegeix que també hi ha l’expedient de la venda del 15%, que és imprescindible a 

l’hora de poder operar. Comenta que cal poder operar lliurement sense que hi hagi aquesta 

confusió a l’hora d’operar en el sector. Diu que també s’ha apuntat el perill que hi hagi una 

petita desgovernança. Assenyala que l’expedient de venda és un expedient que s’iniciaria la 

setmana següent, però que és un expedient llarg. Calcula, per tant, que hi hauria molt pocs 

mesos entre la venda definitiva i la sortida de l’Ajuntament a operar. Afegeix que hi hauria unes 

ordenances vigents que permetrien regular el sector. Finalment, diu que és una operació 

inviable i que, en tot cas, és molt recomanable a l’hora de clarificar el rol de l’Ajuntament. 

Comenta que s’ha pogut afegir un informe de l’Agència Catalana de la Competència, que veu 

amb molt bons ulls aquest tema i celebra la iniciativa de l’Ajuntament d’operar en el sector. 

Indica que hi ha hagut diferents propostes que s’han fet al llarg de les converses. Posa com a 

exemple el fet de poder abaixar el cost de Cementiris. Diu que l’informe econòmic també 

confirma que Cementiris té un impacte d’un 10% en el rebut final. Conclou, doncs, que una 

rebaixa d’un 10% de les taxes de Cementiris només tindria un impacte sobre l’1% del cost, 

mentre que l’operadora pública podria posar uns preus de referència que superarien el 30% de 

rebaixa. Informa que s’està treballant en una política de Cementiris en què s’han congelat els 

preus del 2012, tot i que s’ha hagut de fer front a pujades tan importants com la de l’IBI. Indica 

que Cementiris ja ha fet un esforç important a l’hora de ser competitiva i per això té unes tarifes 

de les més baixes de l’Estat espanyol o de les més competitives. 

D’altra banda, explica que també s’ha fet la proposta de poder adquirir el 36% de la companyia, 

que costaria 64 milions d’euros, cosa que és 16 vegades més car que no la sortida d’una 

operadora pública. Conclou, doncs, que seria una proposta no tan competitiva econòmicament i 

que serien com a mínim 64 milions, sempre que hi hagués una voluntat per part de l’altre actor. 

Constata que actualment aquesta voluntat no és present, sinó que l’operació seria una venda en 

l’àmbit de tot l’Estat espanyol valorada en més de 300 milions d’euros, que és un cost al qual, 
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evidentment, l’Ajuntament no pot fer front. Afegeix que, en el cas que es volgués fer aquesta 

compra, caldria crear un expedient d’iniciativa econòmica, cosa que s’apunta en l’informe que 

hi ha a l’expedient. Diu que en el moment que l’Ajuntament disposés d’un 51% de les accions 

necessitaria indispensablement fer un expedient d’iniciativa econòmica. Assenyala que, de totes 

les propostes que s’han estat treballant durant aquests mesos, no n’hi ha hagut cap que no 

obligui a passar per un expedient d’iniciativa econòmica. Diu que, si tots estan compromesos 

amb els objectius que ha esmentat al principi de com garantir qualitat i fer uns preus més 

assequibles i com tenir aquesta presència pública en el sector, totes les propostes que hi ha 

obliguen a fer un expedient d’iniciativa econòmica, que és l’expedient que es porta a votació 

inicial en aquesta sessió, però del qual es farà la votació final la setmana següent. 

Comenta que s’ha estat treballant durant 5 mesos intensament amb totes les propostes que han 

fet tots els grups, que s’han treballat a fons. Constata que actualment només hi ha una única 

mesura que depengui 100% de la capacitat de l’Ajuntament per intervenir, que és la proposta 

que s’ha posat damunt la taula. Espera, doncs, que l’aprovació inicial, que no va tenir cap vot en 

contra el mes de desembre, pugui tirar endavant sense vots en contra la setmana següent. 

 

La Sra. RECASENS comença donant les gràcies al regidor Badia perquè és cert que han estat 

en converses honestes i franques al voltant d’aquest tema. 

Anuncia el compromís indestructible del Grup Municipal Demòcrata amb la rebaixa dels preus 

dels serveis funeraris. Li agradaria que en tot el debat que s’anirà produint hi hagi una prèvia en 

què no es qüestioni que el seu Grup també està compromès amb el fet d’aconseguir aquesta 

rebaixa dels preus funeraris, tot i que després farà una reflexió, perquè els serveis bàsics i a un 

preu inferior existeixen. Comenta que el que passa és que aquests serveis no s’ofereixen o no es 

donen a conèixer a la ciutadania. Diu que aquí hi hauria també una reflexió profunda a fer de tot 

el que s’ha arribat a muntar per aconseguir una cosa que en realitat ja existeix. Comenta que no 

s’està treballant per la rebaixa del preu funerari, sinó perquè la ciutadania conegui tota l’oferta 

existent en el mercat del servei funerari, que no té per què passar per les franges altes dels 

paquets que hi ha a la venda quan hi ha un servei. 

Destaca la predisposició del govern, que ha fet bé les coses i ha acceptat les propostes dels 

grups en les al·legacions, que s’han tirat endavant. Diu que ja es pot dir que a Barcelona hi ha 

una flexibilització de les ordenances municipals i que actualment ja no hi ha els impediments 

per a les empreses que entrin en el sector funerari, tenint en compte que aquestes ja no tindran 

les barreres d’entrada que tenien fins ara, que es generarà una competència també en el sector 

privat que provocarà evitar l’actual oligopoli i que es promourà una competència real. Espera 

que, d’una vegada per totes, operadors professionals que fa anys que esperen una llicència 

puguin desencallar la seva situació. Diu que el Partit Socialista sap de què parla. Espera que 

almenys aquestes passes possibilitin que algunes llicències embarrancades des de fa anys tirin 

endavant. 

Indica que el Grup municipal Demòcrata no pot donar suport als expedients que el govern posa 

sobre la taula en aquesta sessió, és a dir, ni la venda del 15%, ni l’operador funerari públic. 

Explica que no hi pot donar suport perquè el seu Grup se sent profundament enganyat, dolgut i 

menystingut davant l’origen de per què són en aquesta sessió. Diu que no es pot al·legar 

ignorància sobre per què no s’ha produït una competència real davant d’un sector liberalitzat, 

per què hi ha una franja de preus superior a la resta i per què ha passat tot això. 

Considera que hi ha hagut el fracàs de les grans operacions de privatització dutes a terme per 

partits que actualment són al govern. Espera veure què tenen per explicar aquests partits en 

aquesta sessió. Comenta que hi va haver successives vendes de serveis funeraris –primer el 

49%, després el 36%– perquè s’ho pogués quedar el mateix operador, sota la promesa que això 

faria incrementar la competència, rebaixar preus, etc., cosa que ha resultat ser un gran engany 

fet amb governs socialistes i d’Iniciativa, mentre Mémora establia per sempre les seves arrels a 
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Barcelona.  

Remarca que estan davant d’un gran fracàs del qual el seu Grup va avisar que pagarien els 

usuaris amb preus abusius, competència no real i amenaces constants de la venda de Mémora a 

un altre fons d’inversió, jugant amb la plantilla dels treballadors, cosa que actualment ja és una 

realitat. Diu que li recordaran que el seu Grup va votar a favor de la privatització i de la venda, i 

ho reconeix, però matisa que va ser després d’una gran pressió i d’una gran promesa que 

passaria tot el contrari del que ha passat.  

Constata que en realitat el nou govern fa una esmena a la totalitat a aquella gran privatització 

que es va produir amb governs socialistes i d’Iniciativa. Espera veure si el govern socialista 

compra aquesta esmena a la totalitat. No vol tornar a actuar sota aquesta pressió. Recorda que el 

seu Grup ja va avançar que no seria còmplice del que sap que no funcionarà. Pregunta des de 

quan s’ha vist que, partint d’una empresa 100% municipal, es privatitzi, es deixi que una de les 

empreses acumuli el 78% de la quota de mercat amb més de 80 sales al mercat operant i que 

l’Ajuntament només surti amb 6 sales i que això hagi de fer un gran forat en la quota de mercat, 

s’augmenti la competència i s’abaixin preus. No creu en aquesta fórmula i, per tant, demana que 

no es faci un cop d’efecte i l’anunci, però al cap de 10 o 15 anys els ciutadans en tornin a patir 

les conseqüències. Recorda que Mémora ho va dir en declaracions a TV3 en prime time: «Això 

no ens farà ni pessigolles.» Demana, doncs, que el govern faci una reflexió. 

Torna a apel·lar un moment al Partit Socialista. Diu que en la sessió anterior va titllar el PSC de 

silenci inquietant, i en aquesta sessió, davant aquesta esmena a la totalitat del seu propi model, 

li agradaria saber quin és el paper del Grup Socialista, si serà un paper de la trista figura, fent de 

crossa i de comparsa, cosa a què ja estan acostumats els grups, és a dir, que el PSC faci molt 

soroll mediàtic. Creu que, més enllà d’això, la influència del Partit Socialista en el govern deixa 

molt a desitjar. 

Comenta que després de dos anys de mandat ja comença a conèixer el govern municipal. 

Constata que el govern fa molt soroll mediàtic, situa el problema al mig de l’agenda política, 

crea la percepció ciutadana, s’instal·la darrere la pancarta, encapçala la reivindicació que ha 

generat mediàticament, però després es posa darrere d’un expedient administratiu, que és quan 

comença la feblesa. Indica que això ha passat amb el tema de les elèctriques i amb d’altres. Per 

tant, no té confiança que aquest govern, davant d’una realitat d’una percepció ciutadana, posi 

sobre la taula una mesura que faci augmentar realment la competència i abaixar els preus, 

perquè ja ha passat en moltes ocasions. 

Diu que el govern ja té el titular perquè va declarar que s’abaixarien un 60% els preus, tot i que 

després ja ha dit un 30%. Es queixa que el govern juga amb els preus perquè primer diu un preu 

i després en diu un altre. Reitera que el govern juga permanentment amb aquest soroll mediàtic. 

Indica que al seu Grup, des del rigor i l’honestedat, li agrada treballar d’una altra manera. 

Comenta que ha fet diverses propostes al govern, i sap que hi ha una àmplia majoria dels grups 

de l’oposició i del govern que comparteixen les propostes del seu Grup. Recorda que en una 

sessió anterior es van escriure un conjunt de mesures que provocarien efectes immediats molt 

més ràpids sobre l’objectiu perseguit, però es queixa que no se n’ha tornat a saber res més, tot i 

que el govern hi va votar a favor. 

Explica que eren mesures per afavorir la competència i rebaixar preus mantenint la qualitat del 

servei. Apunta que va dir que es fixés un paquet bàsic amb uns preus de referència i que ho 

liderés la síndica, encara que es podria negociar qui ho podria liderar, igual que s’està fent amb 

el mercat d’habitatges de lloguer, i que es donés a conèixer a la ciutadania, a través de punts 

d’assessorament, que existeix aquesta oferta en el mercat. Diu que el mateix Sr. Badia, quan li 

va preguntar què es farà quan les 4 sales estiguin desbordades, va respondre que s’haurà 

guanyat que llavors el ciutadà sabrà que hi ha aquest servei i anirà a les altres empreses privades 

a dir que vol el mateix servei que a l’empresa municipal. Indica que aquesta operació 

pedagògica potser es pot fer d’una altra manera, perquè de moment sobre la taula hi ha un 
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tanatori, 5 milions d’euros a Montjuïc, és a dir, que s’està fent una cosa una mica forta per 

simplement fer una operació pedagògica a la ciutadania. Recorda, doncs, que el Grup Municipal 

Demòcrata va proposar que es fessin uns preus de referència com s’està fent amb els preus de 

lloguer, liderat per la síndica per donar molta objectivitat; que es fessin uns punts 

d’assessorament ciutadà, etc. Comenta, doncs, que hi ha marge i recorregut. Insisteix que ja 

existeixen aquests serveis més bàsics i una oferta més barata de serveis funeraris de molta 

qualitat, però diu que el problema és que no s’ofereixen i que el ciutadà no coneix aquesta 

oferta. Indica que hi havia la tarifa ciutadana, però que l’Acco la va fer tombar. Es pregunta per 

què no s’aplicava, i pensa que des del govern es podria haver actuat en determinades praxis des 

del vessant consum. Reitera que hi havia recorregut. I comenta que es podria haver fet la 

rebaixa de l’IVA, del 21% al 10%. Assenyala que tots els grups, menys Ciutadans, incloent-hi 

el PP, van votar a favor de la rebaixa de l’IVA, cosa que hauria provocat de 300 a 500 euros de 

rebaixa. Indica que últimament només veu tuits de rebaixes de l’IVA, com les ulleres, la 

cultura, etc. Diu que el Sr. Collboni es podria apuntar algun mèrit amb el tema de l’IVA. 

Pregunta per què no es rebaixa l’IVA, doncs. 

Demana que es revisin els criteris de beneficència. Reconeix que el Sr. Badia en aquest cas ha 

dit que sí, perquè quan ha convingut s’ha fet amb escoles bressol, etc. Diu que tot això hauria 

d’anar acompanyat de la liberalització de l’ordenança. 

Vol comentar una última proposta que el seu Grup ha fet al govern. Constata que l’Ajuntament, 

independentment de la venda que es va produir, continua sent propietari de tres tanatoris, que té 

cedits en concessió: el de les Corts, amb 16 sales de vetlla; el de Sant Gervasi, amb 12 sales de 

vetlla, i Collserola, amb 22 sales de vetlla. Comenta que l’Ajuntament també té la concessió del 

pàrquing de Sancho de Ávila i de la fàbrica de taüts. Constata que es tracta de més de 50 sales 

de vetlla, i pregunta si es podria plantejar el rescat d’algunes d’aquestes concessions, 

concretament el rescat parcial d’alguna d’aquestes sales. Pregunta si té sentit que l’Ajuntament, 

que ja és propietari de 50 sales que li revertiran, es posi a construir més sales de vetlla. Diu que 

quan acabin aquestes concessions l’Ajuntament tornarà a tenir centenars de sales de vetlla que 

estan al 50% d’ocupació. Considera que aquesta és una reflexió seriosa que s’haurien de 

plantejar. Indica que el rescat de les concessions permetria realment interferir en els preus d’una 

manera molt més ràpida, a més de permetre que hi hagués estabilitat a les plantilles laborals, 

que no hi hagués la sobredimensió de sales de vetlla futures, etc. Diu que el govern sap que el 

tema del tanatori a Montjuïc flaqueja per qüestions de proximitat. Comenta que a l’enquesta de 

l’Ajuntament el 62,8% de la ciutadania escull el tanatori per la proximitat i només en un 13,1% 

és determinant el preu. Conclou, doncs, que la proximitat és el factor principal per a l’elecció 

d’un tanatori. Indica que amb el rescat de les concessions s’està aplicant el criteri de proximitat. 

Recorda que el seu Grup va demanar a la tinència del Sr. Pisarello, a la Direcció de Patrimoni, 

poder accedir a l’expedient de les concessions el 16 de març de 2017. Diu que no ha pogut 

accedir a aquest expedient de concessions i li hauria agradat per poder analitzar amb més 

profunditat la proposta del seu Grup. Demana al govern que ho estudiï i que realment es miri 

quin seria aquest cost. Sap que hi ha el lucre cessant, etc., però diu que les altres operacions que 

hi ha sobre la taula també porten un cost, com ara fer els tanatoris nous o la venda del 36%. 

Sol·licita que es racionalitzi el que hi ha, que es provoqui competència real, que s’abarateixin 

preus de manera immediata i que es mantingui la qualitat del servei sense afectar les plantilles. 

 

El Sr. BLANCO comenta que Ciutadans també està compromès amb l’objectiu d’aconseguir 

uns preus funeraris més assequibles mantenint la qualitat. Està d’acord amb tots els grups en el 

plantejament que també ha fet la Sra. Recasens, potser amb una diferència, i és que després 

d’escoltar la intervenció de la regidora demòcrata treu la conclusió que fa la impressió que el 

compromís de tenir uns preus més assequibles hagi de recaure gairebé exclusivament en la 

iniciativa privada o bé en l’Estat mitjançant una rebaixa de l’IVA o mesures que hagin de dur a 
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terme altres administracions o el sector privat, en lloc que sigui el mateix Ajuntament qui 

estigui compromès en la cerca de mesures per aconseguir aquest objectiu. 

Creu que cal un debat realment rigorós, sensat i que valori els pros i els contres d’aquesta 

operació que planteja el govern. Té dubtes sobre aquesta operació perquè creu que encara 

queden massa incògnites i que encara no està demostrat que amb aquesta operació del govern 

realment es pugui aconseguir aquest objectiu. 

Pensa que, de la lectura de l’informe de la consultora externa Faura-Casas, es desprèn que la 

nova empresa municipal seria viable. Opina que això es pot donar per fet. Tanmateix, diu que el 

que li genera molts més dubtes i que no està assegurat és que, mitjançant aquesta iniciativa 

concreta –un tanatori amb 6 sales de vetlla de titularitat municipal–, realment s’aconsegueixi 

l’objectiu d’uns preus assequibles mantenint la qualitat. Diu que no n’està segur perquè serà un 

tanatori públic relativament petit en relació amb els tanatoris que ja hi ha a la ciutat gestionats 

per les empreses privades. Indica que serien 6 sales de vetlla que representarien 

aproximadament el 6% del conjunt de les sales que hi ha actualment a Barcelona, que són 98 

exactament. Es pregunta si 6 sales de vetlla respecte a aquestes 98 seria suficient per aconseguir 

uns preus més assequibles en el conjunt de tota la ciutat. 

Reitera que troba que aquesta operació encara té massa incògnites, com ara un estudi econòmic 

incomplet. Comenta que aquest estudi mostra que hi ha ciutats que tenen uns serveis més 

econòmics, uns preus més assequibles, i ciutats que també tenen funeràries públiques, però diu 

que no s’estableix una correlació i que aquest estudi no demostra que aquesta sigui la manera 

més efectiva o eficaç perquè els preus siguin més econòmics. 

Afegeix que una altra incògnita és l’emplaçament del tanatori. Constata que no podrà ser en el 

Cementiri de Montjuïc, però no sap on serà. Diu que l’Ajuntament no pot cedir terrenys públics 

a la nova empresa pública en condicions més favorables que les del mercat, perquè això 

vulneraria la llei de la competència. 

Indica que per Ciutadans és determinant el que digui l’informe de l’Autoritat Catalana de la 

Competència, al qual no va poder accedir fins al dia anterior, però que d’una primera lectura es 

desprèn que l’Acco també troba nombrosos riscos en aquesta operació des del punt de vista de 

la competència. Comenta que l’Acco declara que hauria estat desitjable haver fet una anàlisi de 

l’impacte competitiu en la decisió de participació en el mercat, que va ser una decisió basada en 

els principis de necessitat, proporcionalitat i mínima distorsió. Conclou que l’Acco està d’acord 

amb el seu Grup que l’informe econòmic que s’ha presentat des del govern no és suficient per 

demostrar que aquest és el mecanisme d’intervenció més adequat, eficient i neutre des del punt 

de vista de la competència per assolir l’objectiu pretès. Afegeix que l’Acco mateix determina 

que aquesta empresa pública ha d’actuar necessàriament com un agent més del mercat i, per 

tant, no pot oferir preus per sota del cost o sense marge de beneficis, no pot rebre ajudes 

públiques, haurà de tenir una comptabilitat separada i unes tarifes que no poden discriminar 

respecte de cap altra empresa. Conclou que l’Acco diu que aquesta empresa municipal ha de 

complir aquests requisits i que això dependrà de l’efectiva implantació d’aquestes mesures, és a 

dir, que dependrà del fet que quan s’implanti l’empresa es compleixin totes aquestes condicions 

que exigeix l’Acco perquè l’operació sigui idònia i respecti el marc legal vigent.  

Comenta que es recomana dotar l’empresa municipal d’un codi de compliment normatiu i 

conducta responsable en matèria de la competència, que considera que hauria de ser 

imprescindible i necessari si es vol posar en marxa aquesta iniciativa pública. En resum, diu que 

l’Autoritat Catalana de la Competència imposa moltes condicions. Comenta que el seu Grup 

aprecia que hi ha riscos en aquesta operació, incògnites i carències en la documentació i la 

justificació de la mateixa operació des del punt de vista de la llei de la competència. Tampoc no 

té la certesa que sigui eficaç per complir els objectius. 

Pel que fa a la proposta de la venda del 15% de les accions de Serveis Funeraris a Mémora, 

considera que Serveis Funeraris és una gran empresa, que va ser pública, sanejada, que fa una 
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bona feina, que ofereix un servei de qualitat reconegut per tothom, que obté beneficis i un 

projecte d’ampliació i construcció d’un nou edifici a Sancho de Ávila, etc. Considera, doncs, 

que Serveis Funeraris està en perfectes condicions de competir en un mercat lliure sense 

necessitat de tutela pública. 

Tanmateix, malgrat que considera que l’operació no posa en risc l’empresa privada, pensa que 

està molt associada al projecte de la nova funerària pública. Per tant, anuncia que mantindrà la 

reserva de vot del seu Grup en tots dos punts, és a dir, tant en el tema de la iniciativa de la 

funerària pública com en el de la venda del 15% de les accions de Serveis Funeraris. 

 

La Sra. CAPDEVILA comenta que Esquerra Republicana de Catalunya va ser qui va posar a 

sobre la taula molt a l’inici del mandat, concretament en el Plenari del desembre de 2015, la 

seva greu preocupació pels preus de què costava un enterrament a un ciutadà de Barcelona. 

Recorda que el seu Grup, en aquesta iniciativa que es va presentar al Plenari, també va apel·lar 

perquè hi hagués transparència, perquè hi ha serveis molt més econòmics, però que no 

s’ofereixen als ciutadans quan van a fer una demanda per enterrar un familiar que acaba de 

morir i que són moments en què la gent està molt trasbalsada. Comenta que en el seu dia va 

denunciar, i ho continua fent, que potser per part de les empreses no s’és prou curós ni prudent i 

van a oferir el preu més car, per la qual cosa els ciutadans acaben pagant uns preus astronòmics. 

Creu que la manera de rebaixar preus és des de la iniciativa pública. Dona les gràcies al regidor 

Badia perquè efectivament han tingut ocasió de compartir els seus dubtes amb ell. Coincideix 

amb les intervencions anteriors en el fet que una funerària pública pot fer molt poca 

competència amb 6 sales de vetlla. Diu que d’això se n’ha parlat moltes vegades. 

Afegeix que també s’ha parlat que mentre no es fes res seria imprescindible fer un paquet bàsic 

que el seu Grup plantejava que fos, per exemple, el doble del salari mínim interprofessional, és 

a dir, que qualsevol ciutadà de Barcelona es pogués fer enterrar dignament a un preu assequible 

per a tothom. 

Diu que es plantegen molts dubtes, un dels quals seria la centralitat. Indica que no es pot parlar 

de fer un tanatori públic a Montjuïc, ja que les enquestes diuen que la gent tria fonamentalment 

centralitat. 

Apunta que l’altre tema que cal replantejar és que des de l’última sessió i des de l’última vegada 

que ERC es va veure amb el regidor Badia algunes coses han canviat, com ara que surt als 

mitjans de comunicació que el fons d’inversió està disposat a vendre la companyia Mémora en 

l’àmbit de l’Estat espanyol. Indica que el Sr. Badia diu que en demanen 300 milions i que 

l’Ajuntament no se’ls pot gastar. Demana, com ja va fer la setmana anterior, que el govern es 

replantegi seriosament la possibilitat de comprar la part que Mémora vol vendre i que afecta 

només la ciutat de Barcelona. Creu que seria molt coherent que el govern es replantegi aquest 

tema fins que no hagi fet totes les gestions possibles per arribar a un acord amb l’empresa 

Mémora i veure la possibilitat de comprar la part de Barcelona. 

Demana, doncs, que es retiri aquest punt de l’ordre del dia del proper Plenari perquè fins al 

proper Plenari hi ha molt poc temps per fer una gestió que considera que és lenta i entretinguda, 

que és negociar amb la companyia Mémora per comprar aquesta part de Barcelona. 

Com que ja ha parlat molt del tema amb el Sr. Badia, pensa que seria repetir-se. Està 

fonamentalment d’acord amb moltes de les afirmacions que han fet els grups que l’han precedit. 

La preocupa, però, la situació laboral en què quedaran els treballadors. Pensa que el govern ha 

de donar la garantia que efectivament amb aquesta operació no es perdrà ni un sol lloc de 

treball. Explica que Esquerra Republicana de Catalunya ha proposat que, en cas que es porti a 

terme la funerària municipal, tots els treballadors que es necessitin siguin recuperats dels 

actuals de Serveis Funeraris i, per tant, que no es licitin nous llocs de treball per a nous 

treballadors. 

Per tot això, anuncia que tant en el punt 3 com en el punt 4 farà una reserva de vot. 



 

Ref:  CCP 4/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seg. i Prevenció 

v.  20/ 4/ 2017     13: 2 
32 

 

El Sr. MULLERAS creu que els serveis funeraris a Barcelona són dels més cars que hi ha a tot 

Espanya, i vol que es rebaixin els preus funeraris a la ciutat. Pensa que això és possible d’una 

altra manera, per exemple, incrementant la competència privada en el sector, com ja s’ha dit, 

sense la necessitat d’engreixar la burocràcia pública municipal amb una altra empresa pública 

municipal. Opina que també és possible incrementar els serveis de beneficència, ja que 

actualment només es presten 300 serveis de beneficència, de 16.000 serveis funeraris que hi ha 

en tot l’any a Barcelona. Conclou, doncs, que es fa una mínima tasca de beneficència des de 

l’Ajuntament de Barcelona. Demana, per tant, rebaixar els preus amb més competència i 

incrementar els serveis de beneficència amb més serveis municipals per ajudar les famílies més 

vulnerables. Creu que també és possible rebaixar els preus funeraris fomentant les cooperatives 

d’assegurances funeràries, que ja existeixen en alguns barris de Barcelona creades per veïns. 

Pensa que l’Ajuntament pot ajudar perquè això es dugui a terme. 

Comenta que, d’aquestes tres idees que ha donat per rebaixar preus, algunes s’estan fent. Diu 

que el PP ha donat suport al fet que s’incrementi la competència, que s’abaixin les barreres 

d’entrada, que puguin entrar més empreses en el sector funerari a competir i que amb això es 

trenqui l’oligopoli existent. 

No creu que l’empresa funerària municipal que es proposa garanteixi que s’abaixin els preus a 

la ciutat. Pensa que l’empresa municipal no està justificada econòmicament i que no garanteix 

que s’abaixaran els preus funeraris a Barcelona. Per tant, no creu que sigui d’interès general 

crear aquesta empresa. Diu que així ho ha expressat en les al·legacions que ha fet el Partit 

Popular en aquest informe de justificació econòmica. Assenyala que tres grups municipals han 

fet al·legacions a aquesta empresa: el PDeCAT-Unió-Demòcrates, Esquerra Republicana de 

Catalunya i el Partit Popular, cadascú amb la seva vessant, però coincidint amb algunes coses. 

Resumeix que amb més competència i obrint el mercat entén que es poden rebaixar els preus 

d’una manera bastant directa, i no creu que es garanteixi la baixada de preus amb aquesta 

empresa municipal, entre altres coses perquè l’Ajuntament ja té una empresa municipal de 

cementiris, que fa més de 30 anys que no abaixa els preus. Diu que això demostra que 

l’empresa pública no garanteix que s’abaixin els preus dels enterraments a Barcelona. Manifesta 

que no hi ha credibilitat per part de l’Ajuntament en el fet d’abaixar els preus, perquè quan se 

n’ha tingut l’oportunitat no s’ha fet, tenint en compte que en els últims 10 anys aquesta empresa 

de cementiris municipal ha tingut 20 milions d’euros de beneficis. Apunta que, a més, això posa 

de manifest una falsa moral i una demagògia perquè el govern es queixa que els preus són alts, 

però, d’altra banda, el mateix Ajuntament pot abaixar els preus a través de Cementiris de 

Barcelona i no ho fa. 

No creu en el Pla de viabilitat econòmica que presenta el govern, entre altres coses perquè 

només en un mes s’han canviat diverses coses, com ara que el solar, que havia de ser a 

Montjuïc, ara ja no hi serà, o el fet que el govern deia que es necessitaven 3,5 milions per crear 

aquesta empresa i ara diu que són 4,17 milions o fins i tot 5 milions. Es queixa que les coses 

varien d’un dia a l’altre, pràcticament. Conclou, doncs, que no pot creure en aquest Pla de 

viabilitat econòmica. Diu que en el cas que això s’aprovés es podrien fer apostes de quan el 

govern canviarà aquest pla. 

D’altra banda, constata que queden moltes incògnites per resoldre, com ara el fet que als 

treballadors que fa 7 anys pertanyien a una empresa municipal ara els diuen que pertanyeran a 

una empresa en què l’Ajuntament no tindrà cap tipus de participació; o el cost econòmic real de 

tota aquesta operació, que no creu que sigui el que s’explicita en l’expedient presentat. 

Pregunta quin serà l’objectiu ocult del govern en tota aquesta operació, perquè una empresa 

municipal amb 6 sales de vetlla quan n’hi ha 88 a Barcelona no té cap tipus d’influència en el 

fet d’abaixar els preus. Comenta que això no ho diu el seu Grup. Pregunta si al Sr. Badia li sona 

el nom de Jordi Vilà. Explica que Jordi Vilà va ser un dels convidats al seminari que es va 
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organitzar per justificar aquesta municipalització dels serveis funeraris. Comenta que Jordi Vilà 

és el gerent de l’empresa municipal de Palma de Mallorca, que el 4 d’abril va participar en 

aquest seminari. Recorda que uns treballadors li van preguntar al Sr. Vilà quina influència podia 

tenir en els preus funeraris de Barcelona una empresa municipal que té 6 sales de vetlla respecte 

de 88 sales de vetlla. Apunta que el Sr. Vilà va respondre que cap ni una. Explica que ho va 

argumentar dient que si l’empresa municipal de Barcelona no té com a mínim el que té 

l’empresa municipal de Palma de Mallorca, que té el 75% del mercat funerari, no es pot influir 

en el preu. Diu que amb això també es demostra una altra de les característiques del govern 

municipal d’Ada Colau: la demagògia, perquè el govern juga al titular. Considera que el govern 

no vol abaixar de forma real els preus, ja que diversos grups de l’oposició han explicat diferents 

maneres bastant automàtiques per abaixar els preus realment en els serveis funeraris de 

Barcelona. Reitera que l’Ajuntament no vol això, sinó el titular. 

Recorda que al principi el govern va dir que abaixaria els preus un 30%, però després es va 

entrar a la subhasta de la Sra. Colau dels serveis funeraris de la ciutat i es va passar al 60%. Diu 

que no ha vist que el Sr. Badia sortís a la llum pública per desmentir aquests titulars. Constata 

que el govern llança un missatge als barcelonins en què diu que és possible rebaixar fins a un 

60% els serveis funeraris, cosa que no és veritat. Considera que això és demagògia perquè es 

creen expectatives que després no tenen cap tipus d’efectivitat real, perquè insisteix que 6 sales 

de vetlla de 88 no tenen cap influència per aconseguir aquest 60%. Opina que el govern fa una 

subhasta amb els serveis funeraris de Barcelona, i considera que això els barcelonins no s’ho 

mereixen. Pensa que això és jugar amb els sentiments de la gent i de les famílies en un tema tan 

important i tan sensible com són els serveis funeraris. Diu que tothom vol que es rebaixin els 

preus, però que la manera de fer-ho és una altra, com ara incrementar la competència, crear més 

serveis de beneficència i ajudar de manera real les famílies dels barcelonins, i no fer demagògia 

i crear expectatives falses com fa el govern municipal d’Ada Colau i del PSC, que governen 

junts actualment a l’Ajuntament de Barcelona. Considera que el govern crea una campanya 

mediàtica que no es correspon amb la realitat. 

Pel que fa a la venda del 15%, diu que segurament és un dels pitjors negocis que ha fet 

l’Ajuntament de Barcelona en els darrers 7 anys, protagonitzat per la UTE ideològica Ada 

Colau - PSC - Iniciativa per Catalunya. Insisteix que aquest equip ideològic que governa a 

l’Ajuntament protagonitza un dels pitjors negocis dels últims 7 anys. Pregunta al Sr. Badia què 

val més: un 51% d’una empresa amb poder de decisió o un 15% d’una empresa que no 

decideix. 

Constata que el govern ha optat per vendre el 15% i el 36% de manera separada i no el 51% de 

manera conjunta. Recorda que això ho va decidir el govern de l’Ajuntament en què hi havia el 

PSC i Iniciativa per Catalunya. Destaca que això ho acaba de rubricar el govern municipal 

d’Ada Colau, Iniciativa per Catalunya i el PSC, que ara governa a l’Ajuntament de Barcelona. 

Recorda que no es va voler vendre el 51% d’una empresa en què es podia gestionar i decidir, 

que era un paquet d’accions que valia molt més que vendre per separat el 15% i el 36%, que és 

el que fa el govern. No sap per què s’ha fet, i diu que potser algú algun dia s’hauria de 

preguntar per què s’ha fet d’aquesta manera. Constata, però, que els protagonistes són els 

mateixos: la UTE ideològica d’Iniciativa per Catalunya, PSC i Ada Colau. Reitera que és un 

dels pitjors negocis que s’han fet amb patrimoni municipal, és a dir, amb diners públics 

municipals, sense tenir en compte les possibles reclamacions judicials que hi pot haver en el 

futur sobre aquesta venda i la possible rebaixa d’aquest preu a causa de decisions municipals. 

Diu que si el que es volia era regalar el 51% de Serveis Funeraris amb càrrec a patrimoni 

municipal s’ha fet molt bé. 

D’altra banda, indica que amb aquest 15% l’Ajuntament ingressarà 28 milions d’euros, dels 

quals únicament s’utilitzaran al voltant de 5 milions per a la funerària municipal. Pregunta què 

es farà amb els altres 23 milions d’euros. 
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Reitera que hi ha moltes incògnites al voltant d’aquestes dues operacions i que actualment no 

estan resoltes. També demana que es retiri el punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió, i que si no 

es pot retirar en aquesta sessió, es retiri del Plenari. Creu que d’aquesta manera no es poden 

votar aquests dos punts. Esperant, doncs, que es retiri el punt de l’ordre del dia, anuncia que 

també farà una reserva de vot, tenint en compte que després d’aquesta sessió, si el govern manté 

aquests dos punts, no estaran aprovats, sinó que quedaran en stand by de cara a una possible 

propera votació en el Plenari.  

 

El Sr. GARGANTÉ diu que acomiadar d’una manera mínimament digna a Barcelona 

actualment és molt car, cosa que sembla un fet tan evident que gairebé ningú discuteix. 

Constata que, quan es tracta de donar una resposta a aquesta situació, la discussió aflora, les 

opcions afloren, però diu que si una cosa costa en aquest Ajuntament, sobretot als governs, és 

mirar enrere i preguntar-se per les causes. 

Explica que a Barcelona hi ha un oligopoli, gairebé un monopoli en mans de les empreses 

Mémora i Áltima. Comenta que Mémora, a més a més, ho fa a costa fonamentalment dels 

tanatoris municipals que té en règim de concessió fins a l’any 2048. Assenyala que la 

liberalització dels serveis funeraris i la posterior privatització en dues fases dels tanatoris 

municipals són les causes directes del fet que actualment Mémora, en mans d’un fons voltor de 

capital risc amb seu a Londres, es lucri a mans plenes amb la mort de les persones a Barcelona. 

Constata que sembla que en aquesta sessió tothom té receptes per solucionar-ho. Diu que el 

govern proposa un operador amb 6 sales de vetlla, que és un nombre del tot insuficient per 

revertir la situació actual i que permetrà a Mémora seguir explotant els tanatoris públics mentre 

no acabi la concessió. Indica que altres grups proposen la liberalització absoluta de tot, i diu que 

bàsicament són els mateixos que han repartit les empreses i els diners públics als seus amics, és 

a dir, telefonia, transports, energia, aigua, gas, carreteres. Destaca que qualsevol cosa que es 

pogués vendre s’ha venut i que els serveis funeraris sembla que no són una excepció en el 

dogma capitalista, aquest que diu que el mercat s’autoregula de forma màgica, quan en realitat 

no és més que un saqueig organitzat del que és de tots i totes. Finalment, constata que hi ha 

grups que proposen pagar una millonada a un fons voltor per recuperar un percentatge suficient 

per controlar l’empresa. Diu que a Mémora no són rucs i que els pressupostos tampoc són 

infinits. 

Anuncia que farà memòria. Es refereix al Plenari del Consell Municipal del 24 d’octubre de 

1997 en què Pilar Rahola, escollida per ERC, va portar la privatització del 49% de les accions 

de Serveis Funeraris. Explica que la proposta va comptar amb el suport del PSC i Iniciativa per 

Catalunya, com a govern, i l’abstenció de Convergència i Unió i el Partit Popular. Diu que si va 

errat ja el rectificaran, perquè a l’acta només surten els vots de Convergència i Unió i el PP, i 

entén que el govern tripartit hi va votar en bloc a favor. Parla a continuació de la Comissió 

d’Economia i Pressupostos del 14 de juliol de 2010, en què el govern del PSC i Iniciativa per 

Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa va portar la privatització del 36%, que donaria el 

control absolut i definitiu a Mémora, i deixaria l’Ajuntament amb un inútil i ridícul 15%. Diu 

que tant era així que fins i tot es va posar preu a aquesta participació pública. Reitera que si 

s’equivoca ja el rectificaran, però que per les actes sembla que el PSC, Convergència i Unió i 

Esquerra Republicana de Catalunya hi van votar a favor, el PP es va abstenir i Iniciativa per 

Catalunya hi va votar en contra. Constata que tot aquest historial que comença el 1997 és un 

gran resum de la mediocritat neoliberal que fa 40 anys que mana a Barcelona. 

Diu que en seguiran parlant al Plenari, on expressarà el seu vot definitiu sobre els dos punts, 

però pensa que no estaria de més que els grups revisessin els seus actes abans de fer grans 

declaracions i proclames, ja que si s’ha arribat a aquesta situació és per culpa d’aquests grups. 

 

El Sr. ARDANUY expressa reserva de vot en els dos punts. Comenta que en el primer 
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inicialment seria favorable a l’existència d’un servei públic funerari que pugui d’alguna manera 

garantir un servei públic de qualitat i uns preus assequibles als serveis bàsics. També està 

d’acord amb el fet de poder debatre i arribar a acords en una futura ordenança que ho reguli tot 

plegat. 

Així mateix, entén que hi ha una sèrie de dubtes al voltant de la viabilitat econòmica, el risc o 

no dels llocs de feina i també la capacitat per competir en aquest mercat. Però també vol posar 

de manifest que els entorns que poden tendir a monopoli no li agraden. 

Respecte al segon punt, comenta que aquest ve a corregir una evolució de venda d’una empresa 

pública en el seu moment. Entén que d’origen aquesta venda no va ser gaire reeixida. 

Insisteix que, tot i aquestes reflexions, farà una reserva de vot en els dos punts. 

 

El Sr. BADIA diu que s’ha vist temptat de dir que accepta la proposta de la Sra. Recasens de 

votar un expedient d’iniciativa econòmica el divendres següent. No veu, doncs, aquesta esmena 

a la totalitat que la regidora demòcrata diu que s’ha fet, quan una de les propostes és vendre un 

15%, que va ser una proposta de Convergència i Unió en el mandat anterior, i en l’altra 

proposta el Grup municipal Demòcrata l’obliga a fer un expedient d’iniciativa econòmica la 

setmana següent. Constata que el govern no pot esmenar a la totalitat quan, acceptant les dues 

propostes del Grup Municipal Demòcrata, la del mandat anterior i la d’aquesta sessió, 

necessàriament ha de fer un expedient d’iniciativa econòmica. No sap, doncs, on veu la regidora 

Recasens una esmena a la totalitat. Diu que, en tot cas, una esmena a la totalitat sí que seria una 

expropiació dels actius actuals de Mémora, i no pas la proposta que ha fet el govern. Indica que 

qui ha fet esmenes a la totalitat ha sigut el Grup Municipal Demòcrata respecte als anteriors 

vots i fins i tot respecte al posicionament i l’expedient que va voler iniciar en el mandat 

anterior. Considera que la postura que ha expressat la regidora Recasens fa palesa la 

contradicció i la incoherència d’aquest Grup. 

Especifica que en la intervenció anterior ha dit que tot govern ha de poder revisar decisions, ja 

que una decisió que es va prendre el 1998 s’ha de poder revisar, i a partir d’aquí prendre noves 

decisions. Diu que, si algú vol ser esclau de les decisions que va prendre el 1998, que ho digui 

en el seu programa electoral i que no plantegi res diferent del que va passar aquest any. Creu 

que seria un error no actuar. Comenta que per això el govern, davant d’una problemàtica 

compartida i contrastada, tot i que el PP la posa en dubte, creu que ha d’actuar. 

En segon lloc, indica que la privatització la determinen els plens municipals. Diu que, si no, es 

pot fer una delegació de competències al govern i que no es demani que siguin els plens qui 

votin. Constata que s’ha fet referència a molts governs, però pensa que cal saber qui va votar 

cada decisió. Assenyala que, si no ho decideixen els plens, es pot votar una delegació d’aquesta 

competència cap als governs i es pot deixar que aquests puguin prendre les decisions. 

Vol fer un matís al que ha dit el regidor Garganté, i és que els arguments pels quals el PP i 

Convergència i Unió van votar en contra de la privatització o es van abstenir és perquè es 

demanava una privatització total del servei. Comenta que el segon argument és que no es troba 

una venda en dos passos, i per això hi ha una put en el contracte, i, per tant, l’expedient ja 

preveu aquesta venda. Considera que no es poden aixecar titulars a partir de mentides. Aclareix 

que el govern no ha fet mai un joc mediàtic. 

Celebra que el Grup Municipal Demòcrata hagi dit que tenir 6 sales de vetlla serà tot un èxit, 

cosa que comparteix. Comenta que ERC ha demanat que el govern faci un estudi d’arribar fins 

a 20 sales. Indica que l’expedient econòmic permet treballar en un escenari, que és que en 

aquest mandat es puguin projectar fins a 20 sales de vetlla, tot i que diu que se’n podrien 

projectar més. Diu que caldria decidir quina és la mida que sembla raonable actualment per fer 

en aquest mandat, i afegeix que en els propers mandats ja es decidirà si se segueix apostant per 

aquesta política. 

Pel que fa al que ha dit el Sr. Mulleras que això no tindrà cap efecte, comenta que en aquestes 
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jornades, quan es va preguntar als diferents ajuntaments quins eren els preus funeraris, van 

respondre 2.400 euros de preu mitjà públic, 2.200 euros, 2.800 euros, etc. Pregunta al Sr. 

Mulleras si creu que Barcelona no és capaç des d’un àmbit públic d’oferir aquests preus. 

Pregunta si Barcelona no és capaç de competir com ho fa Palma, Madrid, Terrassa o Reus, ja 

que ell està convençut que sí. Conclou que Barcelona, amb 6, 8, 12, 20 o les sales de vetlla que 

es decideixin, serà capaç de posar aquests preus competitius en el mercat. Considera, doncs, que 

l’impacte serà absolut, i pensa que negar aquesta evidència és negar una realitat.  

Accepta la proposta del Grup municipal Demòcrata sobre el fet que cal aprovar un expedient, 

cosa que passarà el 28 d’abril de 2017. 

D’altra banda, aclareix que el govern no ha dit que no pugui ser a Montjuïc, sinó que cal 

estudiar altres propostes. Creu que encara hi ha dies per estudiar quines altres propostes podrien 

ser. Pensa que no es té per què parlar d’un únic tanatori, sinó que es pot parlar de més tanatoris. 

Opina que el que cal fer, però, és una proposta coherent. No té cap problema a recollir el fet que 

potser 6 sales no són suficients i, si cal, concretar propostes. 

En relació amb la venda, explica a Esquerra Republicana de Catalunya que per fer una venda 

igualment s’hauria de fer un expedient d’iniciativa econòmica. Informa que fa 5 mesos que s’hi 

treballa. Opina que el que no seria lleial és ara fer veure que només es resoldrà un tema, que 

segurament serà un procés més llarg. Insisteix que, en tot cas, cal fer l’expedient. Indica que 

aprovar l’expedient en cap cas tanca cap porta a cap de les propostes que s’han fet en la sessió, 

ni la de la Sra. Recasens ni la de la Sra. Capdevila. Remarca que cal votar el divendres següent 

qui vulgui iniciar qualsevol d’aquestes línies, que no són incompatibles les unes amb les altres. 

Per això assegura que no es retirarà el punt. Conclou que el 28 d’abril de 2017 se sabrà quins 

partits estan d’acord amb el fet que l’Ajuntament tingui eines per fer una funerària pública, per 

fer una compra del 36% o el 85%, o per fer una expropiació d’un tanatori. 

Comenta que no té cap por de fer aquesta votació, i creu que els diferents partits s’hauran de 

posicionar sobre aquesta votació, perquè durant 5 mesos s’ha estat treballant per fer-la. Reitera 

que aquesta votació no invalida cap de les propostes. Insisteix que, si els partits estan d’acord a 

fer una compra o a fer una expropiació o que hi hagi una acció pública, s’haurà de fer aquesta 

votació el 28 d’abril. Entén la incomoditat de molts grups, però diu que s’haurà de fer front a 

aquesta votació. Està convençut de l’èxit de la proposta que ha impulsat el govern, que s’ha 

enriquit amb tots els treballs que s’han fet amb els grups. 

Recorda al Sr. Mulleras que en l’expedient d’iniciativa econòmica de l’elèctrica municipal va 

dir: «Si estigués convençut que fa baixar la tarifa, votaria que sí.» Li diu al regidor del PP, 

doncs, que aquest cop pot estar convençut que farà baixar la tarifa, perquè tots els ajuntaments 

públics d’Espanya han aconseguit fer uns preus més competitius. 

Demana al Sr. Mulleras que deixi de menysprear els periodistes i els titulars que fan, perquè 

pensa que el regidor del PP té aquesta afició. Explica que el govern va exposar que hi hauria un 

preu bàsic de 2.900 euros i que, tenint el 100% dels serveis de 2.900 euros, l’empresa seria 

100% viable. Afegeix que l’objectiu empresarial de l’Ajuntament mai no seria anar a buscar 

serveis superiors i, per tant, seria poder garantir un bon servei a 2.900 euros. Indica que, si el 

preu mitjà de l’empresa municipal fos 2.900 euros i el preu mitjà de Barcelona són 7.100 euros, 

evidentment hi podria haver una hipotètica diferència de fins a un 60%. Li sembla que el fet que 

un periodista faci aquesta analogia és respectable, ja que pot arribar a existir aquesta hipòtesi. 

Comenta que, quan es fa una projecció de preus i l’Ajuntament diu que hi haurà gent que 

pagarà més i gent que pagarà molt més, se situaria en la mitjana dels 3.800 euros. Conclou que 

per això es parla d’una rebaixa que podria ser superior al 30%. 

Finalment, recorda que també s’ha citat l’Acco, que en el seu informe conclou que la decisió de 

l’Ajuntament seria beneficiosa, atès que l’aparició d’un nou operador en un mercat incrementa 

les pressions competitives, fet especialment rellevant en un mercat com el dels serveis funeraris 

de Barcelona. Afegeix que aquest informe també diu que permetre l’accés a les seves 
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instal·lacions a tercers també augmentaria la competència. Comenta que quan l’informe 

assenyala els riscos diu que cal tenir aquesta neutralitat dintre de cementiris, amb la qual cosa el 

govern està plenament d’acord amb l’Acco. Manifesta que es vol treballar en aquesta línia 

juntament amb l’Acco perquè no hi hagi cap dubte d’aquesta segregació, tot i que aclareix que 

el risc que es posa és en la segregació de les unitats de negoci. Afegeix que l’Acco també fa la 

recomanació d’un codi de conducta i de bona pràctica per part de Cementiris de com operarà en 

aquest circuit, i assenyala que el govern ha acceptat aquesta recomanació. Aclareix que quan 

l’Acco fa referència a competència afirma sense embuts que sí que és una bona eina per 

fomentar la competència. Pel que fa a la pregunta del PP de com crear competència, indica que 

l’Autoritat Catalana de la Competència diu que la creació d’una funerària pública és una bona 

eina per aconseguir això i n’està convençuda. 

Reitera que caldrà votar el proper divendres, igual que va passar al desembre, en què ningú va 

demanar retirar punts ni hi va haver tots aquests dubtes, tot i que ara hi ha un expedient més 

sòlid, més treballat i més complet. Espera, doncs, que es pugui aprovar aquest expedient sense 

cap vot en contra. 

 

La Sra. ANDRÉS constata que, com ha dit el Sr. Garganté, efectivament, i sota governs 

tripartits i bipartits es va fer una empresa mixta del que era una empresa municipal. Explica que 

es va fer amb una triple intenció. Comenta que dues de les condicions que van generar aquella 

decisió –que no tan sols va ser del govern, sinó amb el suport majoritari dels grups en el Plenari 

municipal– s’han donat. Assenyala que, en primer lloc, la qualitat del servei estava garantida, 

valorada, i així ho reconeixen també les auditories externes. Afegeix, en segon lloc, que es van 

garantir tots els llocs de treball. Lamenta que la tercera condició no es va donar, que és la 

rebaixa del preu o el control dels preus dels serveis funeraris a Barcelona. Destaca que el 15% 

no ha estat suficient per garantir ni per treballar aquesta rebaixa dels preus. Comenta que no va 

ser possible ni del 2011 al 2015, ni del 2015 en endavant, és a dir, ni per al govern que va fer 

aquella venda, amb els vots del Plenari, ni tampoc per als successius governs –ni el govern 

convergent ni el de Barcelona en Comú en solitari–. Conclou, doncs, que es tracta d’una 

situació que cal corregir, perquè tots els grups han declarat que els interessa rebaixar els preus 

dels serveis funeraris a Barcelona. Manifesta que el PSC treballa, en coalició amb el govern de 

Barcelona en Comú, per fer-ho possible i està a favor d’aquest expedient. 

Considera que hi ha temes obvis, com ha explicat el regidor Badia. Diu que cal demostrar que 

és possible tenir una empresa pública a la ciutat, en igualtat de condicions de competència que 

les privades, amb uns preus assequibles. Manifesta que això és el que es pretén amb aquesta 

empresa pública. Diu que també li agradaria que fossin més sales de vetlla i vol treballar perquè 

en siguin més, però pensa que cal demostrar a les empreses privades que és possible tenir una 

empresa pública en igualtat de condicions, de competència, que faci preus mitjans de 2.900 

euros i no de més de 5.000 euros, que són els vigents a Barcelona actualment. Indica que 

aquesta és la finalitat de l’empresa pública, tot i que no sap si tindrà una incidència per ser tan 

competitiva, però pensa que demostrarà que és possible prestar els serveis funeraris a Barcelona 

a un preu més assequible, gairebé a la meitat del preu mitjà actual a la ciutat. 

Recorda a la Sra. Recasens que Convergència i Unió també va estar en el govern de Barcelona i 

va plantejar la venda del 15%, sense crear una empresa funerària, però no va sortir bé. Diu que 

la regidora Recasens declara que el Grup Municipal Demòcrata està a favor i treballa per la 

rebaixa de preus, però constata que en aquesta sessió la regidora demòcrata no votarà per 

treballar per aquesta rebaixa, sinó per consolidar i mantenir la situació actual. Indica que, si no 

s’aconsegueix que el Grup Municipal Demòcrata canviï el seu vot en el Plenari amb un treball 

de consens i conjunt, es mantindrà la situació actual, és a dir, una situació de no rebaixa de 

preus. Destaca que la Sra. Recasens encapçalarà la pancarta per rebaixar preus, però no farà cap 

moviment per aconseguir-ho. Diu que això és el que passarà si no s’aconsegueix treballar 
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conjuntament, millorar la proposta i tirar endavant aquesta empresa per tal de demostrar que és 

possible que a Barcelona els serveis funeraris tinguin un preu assequible. 

Reconeix, però, que cal treballar molt amb les privades perquè donin més a conèixer que 

existeixen serveis bàsics i serveis mitjans a preus més assequibles, i no tan sols publicitin els 

serveis més elevats. Tanmateix, remarca que no només és això, sinó que cal demostrar que és 

possible treballar a millor preu. 

Comenta que Ciutadans diu que de l’auditoria externa es desprèn que la funerària és viable, 

cosa que és un punt molt important. Afegeix que l’informe de l’Autoritat Catalana de la 

Competència dona avisos respecte a com cal articular aquesta empresa pública per ser 

competitius, respectar la competència i no interferir amb Cementiris. Diu que s’hi està treballant 

i s’hi treballarà més. Demana tot l’ajut dels grups per aconseguir-ho. 

Constata que no hi ha res de nou en el que ha dit el Sr. Mulleras. Indica que el Partit Popular 

creu que la competència farà possible la rebaixa de preus, cosa que és el seu lema i el seu 

mantra, ja que és un partit conservador i liberal. Comenta que el PSC ha experimentat que això 

no és així i que s’ha de poder intervenir.  

Anuncia que el Partit Socialista treballarà juntament amb Barcelona en Comú i amb la resta de 

grups per tal de fer viable i tirar endavant aquesta empresa pública, perquè pensa que és bona 

per a la ciutadania. Manifesta que això ho diu el PSC, que va intentar fer aquesta operació 

d’empreses mixtes i sap que no ha resultat per un dels tres condicionaments que es plantejaven. 

Reitera que es van mantenir la qualitat i els llocs de treball, però que no es va aconseguir 

rebaixar els preus, cosa que és imprescindible fer actualment. 

 

La Sra. RECASENS constata que la Sra. Andrés ha dit que treballaria amb el govern. La 

corregeix i diu que el PSC no treballa amb el govern, sinó que fa de crossa. Demana que la Sra. 

Andrés li digui, des que ha començat la història dels serveis funeraris, quin ha estat el canvi, la 

novetat o l’aportació del Partit Socialista i el seu grau d’influència i de modificació d’una coma 

en l’expedient que s’està debatent en aquesta sessió. 

Aclareix al Sr. Badia que quan li ha parlat d’esmena a la totalitat es referia al que li està dient 

ara a la Sra. Andrés. Diu que Barcelona en Comú planteja una proposta que és una esmena a la 

totalitat al model del Partit Socialista, que és un model de privatització del servei funerari 

davant d’un mercat liberalitzat. Assenyala que el PSC li retorna aquesta esmena a Barcelona en 

Comú fent-li de crossa. Especifica al Sr. Badia que en la intervenció anterior no ha dit que el 

Grup Municipal Demòcrata estigui fent una esmena a la totalitat, sinó que és Barcelona en 

Comú qui fa l’esmena a la totalitat al model que ha implantat a Barcelona el Partit Socialista. 

Pel que fa al que deia el Sr. Badia que el 28 d’abril els tocarà votar, manifesta que això serà si el 

govern vol, perquè aquest té la potestat de retirar l’expedient, cosa que s’ha demanat per part de 

diversos grups. Insisteix que serà així si el regidor Badia s’enroca i continua amb l’actitud 

actual, que no sembla que porti al consens ni al pacte, ja que el Sr. Badia ha dit contundentment 

que no es retiraria l’expedient. Demana al regidor Badia que no sigui simple i binari. Recorda 

que ha començat la intervenció anterior parlant del compromís indestructible del Grup 

Municipal Demòcrata sobre la rebaixa del preu funerari. Demana que el Sr. Badia no faci una 

cosa tan simple i binària com separar entre bons i dolents, els que volen rebaixar el preu i els 

que no el volen rebaixar. 

Està totalment d’acord amb el fet que no s’ha de ser esclau de les decisions del passat. Recorda 

que ja ha dit que va ser un error la decisió que es va prendre en el govern del Partit Socialista, 

liderat pels alcaldes socialistes, i no vol que es tornin a cometre els errors del passat. Per tant, 

diu que el Grup Municipal Demòcrata són els primers que no seran esclaus de decisions preses 

en el passat. 

En relació amb el que ha dit el Sr. Badia que el Grup Municipal Demòcrata volia la venda total, 

respon que evidentment, perquè davant de la liberalització el seu Grup preferia la venda total 
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que no pas una venda trossejada que ha provocat la situació actual, ja que primer va ser el 49%, 

després el 36% i finalment el 15%, amb el qual no es pot influir en res. Destaca que això va ser 

el negoci de les cabres. Diu que de moment amb els serveis funeraris s’ha fet calaix, i ara se’n 

tornarà a fer. Demana, doncs, al Sr. Badia que no digui coses que no són. 

Comenta que el regidor Badia ha parlat de 6 sales o de 20. Constata que s’acaba d’assabentar 

que potser seran 20 sales. Pregunta on es faran aquestes 20 sales, perquè al tanatori de Montjuïc 

no hi caben 20 sales. En aquest cas no troba ni transparència ni veritats al voltant de les 

intencions reals del govern municipal. 

Es queixa que el Sr. Badia li ha atribuït l’afirmació que 6 sales seria un èxit, quan la base de la 

seva argumentació és que 6 sales serà un fracàs, tenint en compte l’objectiu últim. Pregunta, 

doncs, al Sr. Badia quin objectiu hi ha, i si aquest no és influir en els preus. 

Recorda que Mémora ha dit que amb 6 sales de vetlla aquesta empresa municipal només li farà 

pessigolles. Es pregunta estranyada com pot ser que el Sr. Badia hagi entès que en la 

intervenció anterior ella havia dit que 6 sales serà un èxit. Es queixa que el regidor Badia posa 

en boca seva coses que no ha dit, ja que justament ha dit que serà un fracàs per a l’objectiu 

últim, si aquest és la rebaixa dels preus. Reitera que potser el govern té altres objectius a 

darrere, com potser hi havia altres objectius quan es va vendre Serveis Funeraris. Torna a 

demanar on es farien les 20 sales de què parlava el Sr. Badia. Remarca que de moment per 

escrit només es parla de 6 sales i a Montjuïc: 2 per a lloguer i 4 sales per a l’Ajuntament. 

En relació amb el que deia el regidor Badia que acceptava la proposta del Grup Municipal 

Demòcrata, aclareix que no ha parlat d’expropiació, sinó del rescat parcial de les concessions. 

Indica que es pot rescatar una concessió de 12 sales, o una de 16 sales, ja que són béns 

demanials i la llei diu que aquests béns poden ser rescatats per causa d’interès públic o per 

garantir el dret de promoure la competència entre privats. Demana, doncs, que es plantegi, però 

de manera rigorosa, serena, honesta i transparent. 

Constata que el Sr. Badia en aquesta sessió diu que sí a tot: a la venda del 36%, al rescat de les 

concessions, a fer 6 sales o a fer-ne 20, etc. Creu que aquest expedient no està prou madur, i per 

això s’alinea amb la gent que demana que es deixi sobre la taula i s’estudiï amb rigor, seriositat 

i honestedat si és possible el rescat de les concessions o quina és la millor fórmula per tirar 

endavant amb uns nous models de serveis funeraris a Barcelona sense caure en errors del 

passat. 

 

El Sr. BLANCO agraeix les explicacions del Sr. Badia i també les de la Sra. Andrés sobre els 

diferents aspectes relatius a aquest projecte de creació d’una empresa municipal. 

Diu que ningú no té cap dubte del fet que Ciutadans no és hostatge del passat, a diferència de la 

majoria dels grups presents a l’Ajuntament. Afegeix que al seu Grup tampoc no li agrada 

embolicar qualsevol assumpte en discussions del que es va fer 5 o 10 anys enrere, si es va fer bé 

o malament, o com això pot ser utilitzat per fer retrets a altres grups. Diu que Ciutadans no 

jugarà a això, ja que normalment no hi ha jugat mai. Pensa que cal més temps per analitzar la 

documentació presentada, les explicacions donades, la resposta a les al·legacions i el contingut 

de l’informe de l’Autoritat Catalana de la Competència. Creu que sobretot cal seguretat del fet 

que es compliran totes aquestes recomanacions, que s’implantaran mesures perquè aquesta 

mesura o qualsevol altra plantejada en la sessió, que té a veure amb el rescat de tanatoris 

concessionats, obeeixi a la finalitat que tots els grups comparteixen, que és aconseguir uns 

preus raonables i assequibles dels serveis bàsics funeraris. 

Anuncia que, finalment, la decisió de Ciutadans es comunicarà en el Plenari de la setmana 

següent, i diu que estarà sempre basada en el que entén que hauria de ser l’interès general de la 

ciutat i els ciutadans. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que la pilota és a la teulada del Sr. Badia. Li recomana al regidor de 
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Presidència que sigui més dúctil i que retiri el punt del Plenari del dia 28, perquè, si no, es pot 

trobar que no se’n surti, amb la qual cosa tindrà un altre titular: «Nosaltres volíem fer una 

funerària pública, però com que la gent de l’oposició són mala gent no ens la deixen fer.» 

Insisteix, doncs, que es retiri el punt i que es negociï amb els grups.  

Reitera que la situació no és la mateixa ara que un mes enrere, perquè la companyia ara vol 

vendre i un mes enrere no parlava de vendre. Insisteix que el govern ha de negociar i intentar 

recuperar el 36%, i que si després no hi ha solució, quan tots els grups ho tinguin ben madur i 

ben clar, es pot portar al Plenari i llavors cada un dels grups emetrà el seu vot. Demana, doncs, 

que el Sr. Badia no intenti vendre la pel·lícula que s’ha de fer el dia 28 d’abril i que els grups 

hauran de votar. Remarca que, com deia la Sra. Recasens, si els grups han de votar, serà perquè 

el Sr. Badia els hi obliga. Insisteix a demanar que es retiri el punt i que es guardi per al mes 

següent. 

Assenyala que el que realment preocupa Esquerra Republicana de Catalunya és què passa 

mentrestant, ja que mentrestant la gent continua pagant uns preus abusius per enterrar els seus 

morts. Vol saber què pensa fer el govern amb la proposta d’ERC i vol que el Sr. Badia 

respongui en aquesta mateixa comissió. 

Demana que es deixi de pensar en titulars i que es pensi en els ciutadans de Barcelona, que 

continuen pagant una quantitat desmesurada per enterrar els seus éssers estimats. Sol·licita que 

el Sr. Badia li digui si el govern portarà a terme la proposta d’Esquerra Republicana de 

Catalunya mentre es fan o no es fan els serveis funeraris públics. Vol que el Sr. Badia ho digui 

en aquesta sessió, perquè seria una manera de solucionar el problema que preocupa tots els 

grups –i que està convençuda que també preocupa el Sr. Badia–, que són les actuals tarifes 

forassenyades dels serveis funeraris a Barcelona. 

 

El Sr. MULLERAS creu que està clar que tots els grups municipals volen que s’abaixin els 

preus funeraris a Barcelona. Afegeix que la majoria dels grups volen que s’abaixin els preus 

funeraris, però no creuen que l’empresa municipal que proposa el govern d’Ada Colau i del 

PSC sigui la garantia i la manera d’abaixar aquests preus. Constata que el que s’està debatent és 

la proposta d’empresa pública municipal. 

Diu que tampoc no sap ben bé què proposa el govern i, per tant, aclareix que, quan diu que no 

creu en els informes de viabilitat econòmica que presenta l’Ajuntament, vol dir que el govern 

no té credibilitat perquè canvia la proposta cada dos per tres, ja que es parlava de 6 sales i ara es 

parla de 20 sales; també es parlava d’un solar a Montjuïc i ara es parla d’un solar no se sap on, 

però segurament no a Montjuïc, i es parlava d’una inversió de 3,5 milions d’euros i ara es parla 

de 4 i escaig o 5 milions d’euros. Reitera que no sap ben bé què proposa el govern. Per això 

pensa que el pla de viabilitat econòmica canviarà al cap de poc. 

En relació amb els preus de què parlava el Sr. Badia, diu que en l’article que s’ha esmentat 

també es parla de guerra d’informes dels costos d’un funeral, del fet que l’OCU parla de 6.500 

euros, del fet que la Universitat Pompeu Fabra parla de 3.190 euros, i del fet que el Global 

Economics Group parla de 7.000 euros. Destaca, doncs, que hi ha una guerra de xifres i ningú 

s’aclareix sobre què costa un enterrament. Indica, però, que en els preus de què es va parlar en 

el seminari no estaven inclosos ni l’enterrament de Cementiris ni l’IVA. Afegeix que una altra 

cosa que ha quedat clara és que el 75% dels serveis funeraris els fan les assegurances. 

Considera que el govern crea falses expectatives. Destaca que això ho han dit molts grups, no 

tan sols el PP. Afegeix que el govern és expert a crear titulars. Indica que el titular de què s’ha 

parlat no és culpa del periodista. Aclareix que no ha menyspreat cap periodista, sinó qui genera 

titulars a força de declaracions deliberadament confuses, que és el que fa el govern municipal 

d’Ada Colau, que sap que això no serà cert i, en canvi, vol generar aquestes expectatives per 

defensar la seva empresa pública municipal. Considera que és impossible que es puguin 

rebaixar els preus amb 6 sales de vetlla de 88 sales que hi ha a Barcelona. 
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S’adreça a la Sra. Andrés per confirmar-li que el Grup Popular defensa la competència com una 

manera d’abaixar els preus. Destaca que el problema és que, ara per ara, no hi ha competència, 

sinó que tan sols hi ha dues empreses que treballen en els serveis funeraris, cosa que és un 

oligopoli. Està a favor del fet que això es trenqui i s’obri el mercat i d’eliminar barreres 

d’entrada, però diu que el problema és que el model actual, en què no hi ha competència, és el 

model creat per gairebé 30 anys de governs municipals del PSC i d’Iniciativa per Catalunya la 

majoria d’aquests anys. Comenta que el model que defensa el Partit Popular és un model de 

preus funeraris més baixos, amb més competència, amb més serveis de beneficència, amb més 

ajudes per part de l’Ajuntament i fomentant les cooperatives d’assegurances com les que hi ha 

en alguns barris de Barcelona. 

En relació amb el tema de si es va votar o no es va votar, diu que un govern municipal és 

corresponsable de totes les seves decisions. Reitera que la venda del 15% de Serveis Funeraris 

serà un dels pitjors negocis que ha fet l’Ajuntament, i diu que estarà protagonitzat per la societat 

ideològica Ada Colau, Iniciativa per Catalunya i PSC, perquè és el govern format per aquests 

tres partits el que ha protagonitzat aquesta venda del 36% primer i del 15% després de Serveis 

Funeraris, que val molt menys i que és molt més dolosa per al patrimoni de l’Ajuntament de 

Barcelona que haver venut des d’un inici, com el Grup Popular va demanar, el 51% amb poder 

de decisió en aquesta empresa.  

Torna a demanar que es retiri el punt de l’ordre del dia. Diu que, com que tothom farà reserva 

de vot excepte el govern municipal, això passarà al Plenari i queda en stand by, però demana un 

reset al govern municipal i començar de zero. Indica que, si l’objectiu és abaixar preus funeraris 

a Barcelona, cal començar de zero i generar consensos reals, polítics i socials. Assenyala que 

els consensos no es generen no acceptant les al·legacions, com ha passat amb les del PP, sinó 

que es generen parlant, dialogant i arribant a acords. Reitera la petició que es retiri el punt, que 

es faci un reset, que es comenci de zero i que es tingui clar quin és l’objectiu. Creu que tots els 

grups de l’oposició han declarat quin és el seu objectiu, que és abaixar els preus funeraris a 

Barcelona. Li agradaria saber quin és l’objectiu del govern, i pregunta si és generar titulars o 

abaixar els preus funeraris. 

 

La Sra. ANDRÉS li diu al Grup Municipal Demòcrata que el govern de Convergència i Unió 

del moment, liderat per l’alcalde Trias, va mantenir el model que la Sra. Recasens tant critica i 

que ha qualificat de negoci de les cabres, tot i que amb la seva actitud la regidora demòcrata el 

continuarà mantenint. Destaca que l’única que ha cuidat les cabres durant els 4 anys anteriors és 

la Sra. Recasens, perquè manté el que critica. 

Insisteix que l’objectiu és tenir una empresa que en condicions de competència d’igualtat amb 

la resta d’empreses demostri que a Barcelona és viable tenir uns serveis funeraris amb un preu 

mitjà que no superi els 3.000 euros, mantenint la qualitat del servei i garantint l’estabilitat de la 

plantilla actual en una futura empresa.  

Recorda al Grup Popular que Cementiris no és una opció per rebaixar el preu. Diu que s’ha 

explicat reiteradament que els preus de Cementiris a Barcelona són dels més baixos de tot 

l’Estat. Assenyala que per aquesta via no s’anirà bé. 

Reitera que el PSC i Barcelona en Comú treballen conjuntament les propostes que fa el govern 

i, si convé, convida els grups a les reunions perquè vegin que el seu Grup té una certa 

incidència. 

 

El Sr. BADIA diu que potser a alguns regidors els sorprèn que el PSC i Barcelona en Comú 

puguin treballar conjuntament perquè no havia passat en altres ocasions. Comenta que els 

primers 3 mesos abans de presentar aquesta mesura hi va haver un treball molt intens, en què 

les aportacions per part de tots dos grups van ser determinants per tal d’establir la mesura de 

govern i les diferents línies de treball a seguir. 
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Destaca que també sorprèn a alguns regidors que hagi parlat de 20 sales de vetlla. Diu que 

potser no han vist les al·legacions, ja que és una petició d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Comenta que s’ha fet un estudi, doncs, per donar resposta a aquesta al·legació. 

Assenyala que s’han estudiat diferents propostes d’ubicacions, una de les quals és Montjuïc, 

que surt rendible, però diu que es podria parlar d’altres ubicacions que podrien tenir elements 

de proximitat. Comenta que això no és el que es vota en l’expedient perquè aquest obre 

diferents línies de treball, com ara una compra o el rescat d’una concessió. 

Entén que la pilota està a la teulada del govern, però destaca que les propostes dels grups també 

posen la pilota a la seva banda. Indica que totes les propostes que hi ha obligaven a fer aquest 

expedient, que no evolucionarà perquè ja ha rebut totes les al·legacions i totes s’han respost. 

Remarca que l’expedient, per tant, està complet i es pot votar. No sap quina por tenen els grups 

a votar, perquè no canvia cap de les votacions. 

Pel que fa a la proposta del rescat d’una licitació, diu que no es podria fer perquè no és un 

servei públic i forma part d’un acord accionarial, cosa que portaria al pacte d’accionistes. No 

veu viable el rescat, doncs, ni econòmicament ni jurídicament. Diu que el tema s’ha consultat 

amb tots els serveis jurídics de l’Ajuntament, amb els diferents gerents i amb el secretari, i 

reitera que no és una proposta viable. 

En relació amb la venda, comenta que en totes les reunions amb els grups s’ha dit que s’està 

plantejant la venda perquè se sap i no ve d’un mes. Indica que fa més d’un any que s’està 

preparant la venda i que no hi ha opció de compra. Diu que s’entraria en una lògica d’un fons 

d’especulació internacional a competir en aquesta compra. Assenyala que, si l’Ajuntament ha 

d’entrar a competir fent ofertes en un marc d’una venda amb un fons d’inversió internacional, 

no tindria cap eina. Diu que no es resoldrà en un mes perquè no hi ha cap interès. Remarca que 

això sí que és fer volar coloms o buscar titulars. Reitera que no hi ha cap possibilitat en aquest 

camí. Pregunta si es proposa que l’Ajuntament es gasti 64 milions d’euros, quan amb 4,17 

milions d’euros podria operar en el sector. Assenyala que si es parla del 85% llavors serien més 

de 150 milions d’euros. Diu que això seria pel cap baix, perquè 64 milions és el que va costar 

abans, però destaca que aquesta empresa s’ha recapitalitzat. Pregunta si s’ha de decidir en un 

mes una operació de 80 milions d’euros. Diu que, tenint en compte que s’ha demanat rigor al 

govern, això no ho és. En tot cas, indica que no tanca cap porta i que, per tant, la setmana 

següent es pot votar un expedient que obre totes les portes i situa l’Ajuntament en una posició 

millor per fer qualsevol de les negociacions que es plantegen. Reitera, doncs, que la pilota 

també és a la teulada dels grups. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que ha fet una pregunta molt concreta que el Sr. Badia no li ha 

respost. Vol saber si el govern pensa aplicar o no la proposta que ha fet ERC d’una tarifa 

mínima que seria el doble del salari mínim interprofessional. Diu que és senzill. 

 

El Sr. PISARELLO vol presentar una qüestió d’ordre com a vicepresident de la Comissió, ja 

que li sembla un ús totalment distorsionat dels instruments d’impuls i de control que faci una 

hora i mitja que parlen sobre un punt informatiu, quan l’oposició i el govern tenen molts mitjans 

per presentar punts, atès que hi ha informes, es poden demanar compareixences, es poden fer 

proposicions sobre un tema, etc.  

Considera que hi ha molts temes que són importants i que es discuteixen a la sessió. Diu que, 

per respecte a la premsa, a la ciutadania que està escoltant i als membres de la Comissió, no pot 

ser que es consolidi una pràctica que va en contra de l’esperit i potser també de la lletra. 

Anuncia que parlarà aquest tema amb Secretaria General i ho portarà a la Junta de Portaveus 

perquè no és el primer cop que passa. Creu que això no és bo per a ningú. Pensa que fer servir 

aquests moments per obrir debat sense límit de temps és una cosa totalment irracional, ja que 

per a totes les eines d’informes i mecanismes de control s’introdueixen límits de temps. Opina 
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que és una pràctica que des de presidència no s’hauria de permetre i, si no, s’haurà de portar a la 

Junta de Portaveus i establir una solució jurídica clara perquè no hi hagi més debat al voltant 

d’aquesta qüestió. 

 

La presidenta aclareix que aquest punt no és informatiu, sinó que es posa sobre la taula i els 

grups tenen dret a expressar lliurement, igual que el govern, el seu posicionament i donar les 

explicacions que creguin necessàries.  

Recorda que va suggerir que, de la mateixa manera que s’acordava a la Junta de Portaveus la 

limitació de temps dels altres punts de l’ordre del dia, si era necessari, els portaveus acotessin 

els temps en aquest cas. Especifica que no és feina de la presidència limitar els temps si no 

estan acotats i no són reglamentaris. Indica que, mentre el debat sigui serè, la tasca de la 

presidència és afavorir que hi pugui haver debat i control per part de l’oposició al govern. Diu 

que fins que la Junta de Portaveus no acordi el contrari seguirà funcionant d’aquesta manera, 

perquè són els grups qui tenen capacitat de decisió per autoimposar-se limitació del temps o no. 

Comenta que, si no, el govern haurà de donar resposta sempre que els grups de l’oposició li ho 

demanin i amb el temps que sigui necessari. 

Demana contenció i racionalització del temps als grups, atès que queden 4 hores de comissió. 

 

La Sra. RECASENS troba absolutament lamentable la intervenció del Sr. Pisarello. Afegeix que 

és surrealista que el primer tinent d’alcalde demani respecte tenint en compte els fets que van 

succeir la tarda del dia anterior a la Comissió d’Economia i Hisenda. Li diu al Sr. Pisarello que 

no torni a perdre els papers. Pensa que el que li passa al primer tinent d’alcalde és que aquestes 

comissions l’irriten de manera absolutament sobrepassada. Destaca que justament la 

competència del regidor Pisarello són aquestes comissions. 

Assenyala que en aquesta sessió s’està debatent no una mesura de govern ni una proposta ni una 

idea, sinó un expedient a dictaminar sobre la creació d’una nova empresa per prestar un servei 

públic a Barcelona amb un interès ciutadà molt important. Sap que el que li agrada al primer 

tinent d’alcalde és quan es debat sobre coses etèries, però que l’irrita molt parlar d’allò en què 

realment té competències. Destaca que els reis de la participació i la democràcia es queixen en 

aquesta sessió que fa una hora i mitja que aguanten un debat. Insisteix que les funcions del 

primer tinent d’alcalde són escoltar, debatre i participar en un debat de gran interès ciutadà. 

 

El Sr. SIERRA demana que el Sr. Pisarello no es queixi, que es llegeixi el ROM i que plantegi a 

la Junta de Portaveus limitar els temps, si vol. No troba admissible que el primer tinent 

d’alcalde digui que això és una pèrdua de temps, com va dir en una altra comissió. 

 

La Sra. CAPDEVILA recorda que ERC en l’última sessió, com que es va plantejar això, atès la 

importància d’aquest punt, va demanar al govern que es fes una comissió extraordinària amb un 

únic punt de l’ordre del dia. Pensa que era de preveure que passés això. Diu que el Sr. Pisarello 

ho ha d’entendre perquè és un tema que interessa i molt important per a la ciutat, i que si dura 

dues o tres hores, doncs, mala sort. 

Constata que es trobaran com en la darrera sessió, que se’ls ajuntarà aquesta Comissió amb la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de la tarda. Demana, doncs, que el govern sigui 

més operatiu perquè la proposta està feta i consta en acta. 

 

El Sr. MULLERAS diu que la democràcia no es pot exercir a la carta i tallar-la quan a un li 

interessa. Indica que quan a un no li interessa el debat no el pot tallar, ja que això són dictadures 

disfressades de democràcia pròpies d’altres països, no d’aquest on viuen. 

Està en contra que se censurin els debats quan al govern no li agrada el que sent. Constata que 

hi ha hagut un debat prou important, ja que els barcelonins són molt sensibles a aquest tema per 



 

Ref:  CCP 4/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seg. i Prevenció 

v.  20/ 4/ 2017     13: 2 
44 

raons evidents, però que al govern municipal no li ha agradat el que s’ha debatut perquè no li ha 

agradat el que ha sentit. Diu que el debat ha durat el que han volgut els representants legítims 

dels barcelonins. 

Reitera que la democràcia no es pot exercir a la carta, ja que això són dictadures disfressades de 

democràcia. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que, quan escolta alguns regidors dient que seran breus, es posa a 

tremolar perquè ja sap que la tabarra serà important. 

En segon lloc, es queixa que els regidors es repeteixen més que l’all. Diu que no cal que es 

repeteixin tant perquè ja queda clar el que opina cadascú. Demana que estalviïn més el temps. 

 

El Sr. BADIA constata que encara queden força punts en què no està regulat el temps i que, per 

tant, torna a passar com en la sessió anterior, que caldrà regular-los perquè, si no, quedaran 

afectats punts de proposicions en què sí que hi ha temps regulat. 

Destaca que la presidència haurà de decidir en els punts 5, 6, 7 i 8, en l’hora que queda de 

temps no regulat, quant temps dona a cada punt. Remarca que, com ja va passar en la sessió 

anterior, no regular els temps perjudica altres punts. Pregunta si no és important el registre 

d’enquestes o el reglament de participació. Diu que tots els punts són importants i que per això 

cal ordenar les 6 hores que tenen. 

 

La presidenta diu que aquest és un debat que cal fer en la Junta de Portaveus. 

 

El Sr. BADIA constata que una hora i mitja per al reglament de participació i una hora i mitja 

per al reglament d’enquestes no les poden tenir. Conclou, doncs, que o la presidenta pren una 

decisió o es perjudica algun punt, o bé es decideix que no es fan proposicions en la sessió. 

 

La presidenta diu que la feina del govern és governar, presentar informes, mesures de govern i 

explicar els expedients, i demana, doncs, que es limiti a fer això. Assenyala que la feina de les 

presidències, en canvi, és moderar el debat i fomentar que hi pugui haver una bona relació de 

control entre l’oposició i el govern. Diu que fins ara això ha estat possible en aquesta Comissió. 

Especifica que és competència de la Junta de Portaveus establir les limitacions de temps. 

Conclou que si el govern detecta un problema ho hauria de portar com a punt de l’ordre del dia 

a la Junta de Portaveus i que allà s’acordi la qüestió dels temps. 

Apunta que l’únic que pot fer és demanar als portaveus dels grups que es continguin i siguin 

sintètics i avisar que encara queden 4 hores de sessió, perquè a més cal deixar pas a la Comissió 

que ve després. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i amb la reserva de vot 

del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), Cs, ERC, PP, CUP i del 

regidor Ardanuy.  

 

4.-  (EM 2017-04/11) APROVAR, en tant que accionista únic de Barcelona de Serveis Municipals, 

SA (BSM), l’alienació del 15% de la participació que aquesta té en la societat Serveis Funeraris 

de Barcelona, SA (SFB) consistent en 195 accions, números 1 a 195, ambdós inclosos, 

representatives del 15% del capital social de SFB, (i) pel procediment de subhasta pública, i, en 

cas que aquesta quedés deserta, (ii) a través de l’exercici de l’opció de venda atorgada per 

Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011. AUTORITZAR a 

BSM a alienar les accions de SFB, que n’és titular, facultant-la àmpliament per tal que (i) pugui 

convocar i seguir per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant 

subhasta pública, així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva 
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adjudicació; i, en cas que la subhasta quedés deserta, (ii) pugui exercir l’opció de venda 

atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011. 

NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en la seva qualitat d’accionista privat de 

SFB, i titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda per BSM del 15% del capital 

social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 d’octubre de 1997 de celebrar un concurs 

públic, mitjançant un procediment obert, per a la selecció dels adquirents d’accions 

representatives del 49 % del capital social de SFB, el qual haurà de ser tingut en compte en el 

procediment de subhasta. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i amb la reserva de vot 

del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), Cs, ERC, PP, CUP i del 

regidor Ardanuy.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

5.-  (011/2017 SG) DECLARAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud del senyor Boris Valls Guardiola, 

la compatibilitat entre el seu càrrec com a Conseller del Districte de Sarrià-Sant Gervasi -per al 

qual fou nomenat per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en 

règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del Regidor del 

Districte de 30 de juliol de 2015- i l’activitat privada per compte propi en l’àmbit dels serveis 

de publicitat i les relacions públiques. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte 

compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques 

i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes en les Normes Reguladores del 

Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. En tot cas, la present autorització perdrà 

vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al 

mateix. 
 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa l’abstenció de la CUP i el 

regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

6.-  (20164274) ADJUDICAR el contracte núm. 16003999, que té per objecte el subministrament, 

en la modalitat d’arrendament, de 30 escúters elèctrics amb distintius, destinats al servei de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, per un període de 72 mesos i un màxim de 45.000 quilòmetres, 

d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, per un import màxim de 

820.905,62 euros, IVA inclòs, a Alphabet España Fleet Management SA, amb NIF A91001438, 

de conformitat amb la valoració continguda en l’expedient i d’acord amb la seva proposició. 

DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb el desglossament següent: 

import net d’adjudicació, 678.434,40 euros; i import de l’IVA, 142.471,22 euros, al tipus del 

21%, amb càrrec a la partida 0401 20400 13211 dels pressupostos de 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 i 2023; disposició condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

esmentats pressuposts. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 

comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació 



 

Ref:  CCP 4/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seg. i Prevenció 

v.  20/ 4/ 2017     13: 2 
46 

de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió 

de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. 

 

El Sr. SIERRA anuncia el seu vot a favor, a més de constatar que el vehicle que transporta 

l’excel·lentíssima alcaldessa no és elèctric. Assenyala que el govern de la transparència i 

l’ecologia es mou en un vehicle que no és elèctric i que té els vidres molt opacs. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP i 

i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

7.-  (2016/1260) APROVAR inicialment el Reglament Municipal sobre el Registre d’enquestes i 

estudis d’opinió; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta dies, de 

conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

El Sr. CANAL explica que això té un precedent que és de l’any 2003, en què s’aprova un 

primer reglament del Registre d’enquestes i estudis d’opinió, que pretenia dotar de més 

transparència l’activitat municipal a l’hora de fer enquestes i estudis d’opinió. 

Comenta que amb el temps hi ha hagut un seguit de canvis tecnològics, socials i normatius, que 

fan que es pugui presentar una proposta de millora d’aquest registre per tal de dotar-lo de més 

transparència i eficiència. 

Indica que els objectius d’aquest registre són la transparència de l’activitat municipal en la 

recerca de l’opinió pública, posant a l’abast de l’Ajuntament i de tots els col·lectius de la ciutat 

tot el que es produeixi en aquesta activitat, tant les dades base com els informes, etc.; millorar 

l’eficiència de l’activitat de recerca de l’opinió pública, en la mesura que el que fa el registre és 

detectar i prevenir duplicitats i buscar la màxima optimització d’aquesta activitat, i també 

millorar l’eficàcia en la mesura que, si aquestes dades són públiques, hi ha molts més col·lectius 

acadèmics, ciutadans i polítics que en poden fer ús i treballar-les a la seva manera per obtenir 

resultats que millorin el coneixement general de l’opinió pública de la ciutat i de les dades 

sociodemogràfiques més importants. 

En aquest sentit, referint-se a les millores que proposa aquest reglament, destaca que s’aplica la 

publicitat activa. Diu que, si fins ara les persones que volien accedir a un estudi d’opinió havien 

de demanar-ho al seu departament i llavors se’ls donava la informació, ara tot estarà disponible 

en format descarregable al web municipal. Insisteix que no tan sols els informes, sinó també 

totes les dades en bases de dades en diferents formats, en SPSS, CSV, etc., i també tots els 

manuals i tots els documents necessaris per poder-hi treballar. 

Comenta que una altra millora és que es redueixen els terminis en què l’Ajuntament es 

compromet a presentar els resultats d’aquest treball. Explica que fins ara hi havia un compromís 

de presentar els estudis de fins a 800 entrevistes, és a dir, mitjans i petits, en 3 mesos, i 

comunica que es passa a 2 mesos. Afegeix que en els estudis més grans, de més de 800 

entrevistes, es baixa de 6 mesos a 4 mesos. Suposa que això també és una millora, tenint en 

compte que en els estudis que formen part del Pla d’estudis sociològics, que són els estudis 

propis que incorporen dades de tipus politicoelectoral, els terminis són més breus. Explica que 

en aquests els estudis petits tenen un termini d’1 mes i els grans de 2 mesos. 

Afegeix que el reglament preveu uns mecanismes que assegurin la coordinació interna no tan 

sols de l’Ajuntament estrictament, sinó del sector públic local, empreses, consorcis, etc., perquè 

la seva activitat a l’hora de fer enquestes també sigui recollida i es pugui fer aquesta 

coordinació i aquesta transparència més ampliada. 
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Considera, doncs, que és una proposta que fa un avenç i per això en demana l’aprovació. 

 

El Sr. FORN diu que, a partir del resultat de la votació de les esmenes que es presentin, decidirà 

el seu vot definitiu en l’aprovació del reglament. 

 

El Sr. SIERRA agraeix les explicacions que es van donar en el seu moment respecte a aquest 

nou reglament. 

Comparteix els fins últims de transparència i agilitat en els tràmits i també d’accés a la 

informació, no tan sols per part dels grups municipals, sinó també per part de tota la ciutadania 

des del web.  

Indica que també emetrà el vot després de la votació de les esmenes. 

 

La Sra. CAPDEVILA comparteix plenament l’objectiu de transparència de tota activitat 

municipal. Entén que la normativa que s’aprova inicialment en aquesta sessió regula els 

mecanismes de publicitat de tot el procediment de registre d’enquestes i estudis d’opinió i que 

en cap cas s’ordenen o regulen els estudis d’opinió i enquestes municipals. 

Considera que es tracta d’un exercici actiu de transparència i de foment d’eines que permetin 

augmentar la capacitat participativa de la ciutadania i dels grups polítics. 

També valora positivament la reducció de temps per posar les dades a disposició dels grups 

municipals i de la ciutadania i que se’n facilitin les matrius i les bases de dades per al seu 

possible tractament i desenvolupament. 

Conclou, doncs, que en principi el seu Grup hi donarà suport, i no creu que canviï el vot. 

 

La Sra. ESTELLER valora els canvis que s’han introduït en aquest nou reglament, però pensa 

que no són suficients. Manifesta que el seu Grup demanava que el temps de disposició de les 

enquestes als grups fos més ampli, com a mínim 24 hores, per poder-ho analitzar.  

Constata que aquest reglament millora una mica l’anterior, però opina que es queda amb un pas 

intermedi. Comenta que per aquest motiu el Grup Popular ha presentat una sèrie d’esmenes que 

no han estat acceptades, però diu que ja les farà en el període d’al·legacions. Li interessa, però, 

defensar-ne una, en què el PP demana que en aquestes enquestes, quan es facin anàlisis del 

sentit del vot, també hi hagi la projecció de vot. Explica que sovint s’introdueix la intenció de 

vot i la valoració dels partits i dels líders polítics. Diu que aquesta dada es dona en brut, però 

que no es fa la projecció de vot que es fa en totes les enquestes. Conclou, doncs, que la 

informació que es dona no és real, sinó esbiaixada, perquè totes les enquestes, en funció d’uns 

paràmetres, fan la projecció de vot per adequar la dada que tenen en brut a la situació real, cosa 

que permet tenir una orientació del vot que tindria cada formació política. Recorda que el Partit 

Popular sempre ha demanat que, quan es reculli la intenció de vot i la valoració els partits, 

també s’afegeixi un paràgraf en què s’incorpori la projecció de vot per corregir aquestes 

disfuncions. Reitera que en totes les enquestes, com ara les dels diaris, es fa aquesta projecció, 

perquè, si no, la dada en brut no és correcta. Tenint en compte que la dada no és correcta i no 

s’adequa a la realitat, indica que es podria dir que és com un engany. 

Explica que per aquest motiu ha fet aquesta addició. Valora el text que proposa el govern, però 

demana que s’afegeixi un nou paràgraf en què es digui que en aquest cas també s’hauran de fer 

els corresponents models d’estimació de vot, resultats i de projecció de regidors. No diu quina 

fórmula s’ha d’utilitzar, perquè tots els tècnics ja la saben. Indica que simplement demana que 

es faci per adequar-ho millor a la realitat. 

 

El Sr. GARGANTÉ vota a favor del punt i s’absté en l’esmena del PP. 

 

El Sr. ARDANUY vota a favor del punt, tenint en compte la millora de l’accessibilitat a la 
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informació i també la reducció de terminis de lliurament dels resultats de les enquestes, ja que 

considera que són dos elements que ajuden a fer més visible la millora en aquesta tipologia 

d’estudis d’opinió. 

Pel que fa a l’esmena, s’abstindrà. 

 

El Sr. CANAL, pel que fa a l’esmena del Partit Popular, considera que és més real donar el 

resultat en brut, perquè són respostes de la ciutadania que contesta la intenció de vot, mentre 

que aplicar un model per estimar el vot sempre és una opció arbitrària, ja que n’hi ha molts i és 

una qüestió de cuina. Considera que, si en el registre hi ha totes les dades a l’abast de tothom, és 

possible fer aquest treball, però diu que no és una cosa que li correspongui com a Gabinet 

Tècnic de Programació. 

 

El Sr. FORN votarà a favor de l’esmena del Partit Popular i del punt. 

 

El Sr. SIERRA diu que el grup municipal del 10 en transparència vota a favor de l’esmena i del 

punt. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia el seu vot a favor del punt i la seva abstenció en l’esmena. 

 

 En relació a l’esmena d’addició que el Grup Municipal del Partit Popular proposa afegir a 

l’article 6.1 del Reglament Municipal sobre el Registre d’enquestes i estudis d’opinió amb el 

següent redactat “En aquest cas, s’hauran de fer també els corresponents models d’estimació 

de vot de resultats i de projecció de regidors”: 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari del Govern Municipal, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Esteller 

expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa l’abstenció de la CUP i el regidor 

Ardanuy expressa la seva abstenció. S’APROVA. 

 

En relació a la proposta d’acord del Reglament Municipal sobre el Registre d’enquestes i 

estudis d’opinió: 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Forn expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP 

i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

8.-  (478/17) APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 

Barcelona; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de dos mesos, de conformitat 

amb el que disposa l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

La Sra. PIN explica que es presenta l’aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana 

de l’Ajuntament de Barcelona. Comenta que és un treball conjunt que s’ha fet amb les entitats 

que han compost el grup motor dels debats de l’any anterior, en què també han participat els 

diferents grups municipals. Indica que, tal com van demanar les entitats, en aquesta revisió del 

reglament s’ha incorporat la feina feta tant pels grups municipals i el govern del mandat anterior 

com per les entitats. 

Vol fer un reconeixement tant a la FAVB com al CAB com a ECOM i a les entitats que han 
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format part del grup motor i a les persones expertes. Vol fer un agraïment especial a la gent del 

consistori que ha estat treballant en aquest reglament, com ara l’Anna Aguilar, Manel Mallo, 

Albert Soler i l’equip de Democràcia Activa i els secretaris dels òrgans de participació que han 

treballat molt en aquest reglament. 

Assenyala que aquest reglament també neix de la lectura del fet que s’està vivint un moment 

polític en què, després del 15-M, la gent reclama més protagonisme ciutadà, tenir més capacitat 

d’intervenció en l’esfera pública i en la política de manera més eficient. 

Comenta que aquest reglament que es presenta vol ser un reglament garantista. Assenyala que 

en diverses de les reunions que s’han tingut amb els grups tots han apuntat que és un reglament 

massa llarg i feixuc, per la qual cosa anuncia que anirà acompanyat d’una guia útil per al 

ciutadà. 

Afegeix que el reglament vol ser útil, ciutadà i inclusiu, buscant la màxima pluralitat. També 

creu que no serveixen de gaire les crides generalistes a la participació si no s’articulen amb 

canals concrets i metodologies i mecanismes concrets de participació. 

Destaca que aquest reglament fomenta la inclusivitat, declara el dret de la participació i quines 

són les obligacions de l’Ajuntament per tal de facilitar els mitjans per participar. Explica que es 

parteix de la base que hi ha una ciutat desigual, que per sort té un teixit associatiu i uns 

moviments socials molt actius, però que igualment les desigualtats també fan que hi hagi molta 

gent a qui li costa arribar als canals de participació. Comenta que el reglament també està 

pensat per arribar a les persones que habitualment no participen. 

Assenyala que un altre dels fils conductors d’aquest reglament és la voluntat de canviar el 

motor, els canals de participació, d’unificar-los i clarificar-los. Indica que fins ara el percentatge 

més gran de participació és la promoguda per l’Ajuntament, ja que normalment és el mateix 

Ajuntament qui promou processos o espais de participació. Manifesta que la voluntat és girar 

aquest percentatge i que sigui sobretot la ciutadania qui promogui la participació. Diu que en 

aquest sentit s’aprofundeix en la part que pertoca a la democràcia directa per tal que la 

ciutadania pugui tenir més incidència en l’agenda política. 

Explica que el reglament està dividit bàsicament en tres blocs. Apunta que hi ha un primer bloc 

de democràcia directa, en què es planteja poder traslladar als ciutadans la capacitat de decisió 

conjunta, cosa que implica la necessitat de poder dedicar recursos singulars. Comenta que en la 

part de democràcia directa el govern s’ha anat reunint amb tots els grups, però diu que hi ha la 

possibilitat de presentar consultes i iniciatives, de convocar processos de participació, de 

generar la creació d’un òrgan de participació o de convocar determinats òrgans de participació. 

Explica que el segon bloc són els òrgans formals, que diversos grups han demanat de 

racionalitzar-los. Apunta que ja es va dir que això seria una transaccional per posar ordre durant 

un any respecte a l’aprovació definitiva. 

Indica que el tercer bloc és l’establiment de què és un procés de participació, com s’ha de dur a 

terme per evitar que hi hagi processos anomenats de participació que finalment no ho són.  

Comenta que aquest reglament té dos elements transversals. Diu que, d’una banda, hi ha una 

comissió d’empara, una comissió de seguiment dels processos i una comissió de seguiment de 

les consultes, és a dir, la creació d’òrgans de garantia als quals la ciutadania es pot adreçar en el 

moment que percebi que no hi ha un procés en condicions. Indica que, d’altra banda, hi ha 

l’element digital, que seria tenir un plataforma digital a l’abast per habilitar un nou canal de 

participació i per assegurar la traçabilitat i la transparència. 

Torna a agrair la feina feta durant el darrer any i reconeixent la feina feta prèviament. 

 

El Sr. BLASI constata que poc temps abans assistien a un debat sobre participació en aquesta 

mateixa Comissió i que en aquesta sessió, tot i que no és l’objecte d’aquesta, sí que s’entra en el 

debat sobre la participació del conjunt de la ciutadania de Barcelona. 

Es vol sumar als agraïments de la regidora de Participació, i afegeix la tasca del comissionat, 
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que creu que ha estat importantíssima, en el seu lideratge en els diferents grups i àmbits de 

treball, tant en el grup motor com en la permanent del Consell de Ciutat. També esmenta la seva 

companya Berta Clemente, que en el mandat anterior va tenir l’oportunitat de treballar aquestes 

normes de participació i en aquest mandat dona suport al Grup Municipal Demòcrata per poder 

fer una bona feina. 

Comparteix el reconeixement a la feina realitzada en el mandat anterior i en aquest mandat. 

També posa en valor el grup motor. Explica que s’havia demanat per part del teixit associatiu 

que des del primer moment es pogués debatre. Creu que també era important la voluntat que 

tenien de poder anar marcant i seguint quines eren les línies d’actuació per part dels grups 

municipals, que s’actués amb transparència. Diu que això li permet de fer el recordatori de 

quina va ser la línia d’actuació dels membres del govern municipal, ja que Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa en el moment de l’aprovació inicial va posar 

obstacles i impediments. Manifesta que el tarannà del seu Grup és plenament diferent. Indica 

que havia presentat alguna iniciativa en aquesta mateixa Comissió relativa als terminis de 

presentació, però que no va ser aprovada. 

En relació amb les esmenes, en primer lloc, reconeix que el Grup Popular també presenta una 

esmena relativa a l’audiència pública, en la qual es fa menció a part de l’esmena que presentava 

el Grup Municipal Demòcrata, però que des de Secretaria s’entenia que la proposta d’incorporar 

un article sobre audiència pública de pressupostos, com que no s’ha presentat un text formal, no 

seria pròpiament una esmena. Indica que si en el període d’al·legacions és oportú ja presentarà 

un text formal que es pugui debatre. Recorda un dels motius pels quals s’ha portat i quins 

havien estat els antecedents en la darrera aprovació dels pressupostos. 

Pel que fa al període d’exposició pública, diu que el seu Grup demanava 90 dies, que és el 

mateix que s’havia produït en el mandat anterior. Indica que hi ha una mínima entesa, perquè al 

final s’ha passat de 30 a 60 dies. Anuncia que la votarà perquè creu que poder incrementar a dos 

mesos ja és prou important. Diu que en les reunions prèvies ja va comentar que tampoc seria el 

Grup Municipal Demòcrata qui posés el crit al cel si això s’aprovava al setembre en lloc 

d’aprovar-se al juny o juliol si les coses es fan bé. Afegeix que si les coses no es fan bé i 

s’aprova al maig també ho denunciaria.  

Com a tercera esmena, constata que uns dels òrgans que també queden qüestionats en certa 

manera passen a ser els consells de barri. Comenta que el seu Grup demanava que, més enllà 

del que surt en l’acord, no s’informi tan sols els consells de barri que s’hagin de convocar, sinó 

tots i cadascun dels consells de barri. Sol·licita, doncs, que es convoquin ad hoc per tal de 

poder-ho comentar, perquè és la proximitat base de la participació, ja no del teixit associatiu, 

sinó de la ciutadania. 

Assenyala que aquesta ha estat la seva exposició i diu que, esperant que pugui prosperar, ja 

manifestarà amb posterioritat el seu posicionament en relació amb aquesta aprovació inicial. 

 

El Sr. SIERRA saluda, en primer lloc, els membres de la comissió permanent impulsora de 

participació, ja que hi ha hagut moltes reunions. Felicita l’equip de govern que porta el tema de 

la participació, perquè creu que ha estat un procés llarg i molt participat. Afegeix que Ciutadans 

ja va mantenir aquest compromís a arribar a un acord i a fer les reunions necessàries. Indica que 

el seu Grup es creu la participació i hi creu. Comenta que és l’últim dels regidors que va ser 

escollit del Grup Municipal de Ciutadans el 2015, i diu que els seus companys el van escollir 

abans en primàries. 

Explica que els objectius i les condicions que posava Ciutadans en aquestes primeres reunions i 

que s’han anat reflectint en el reglament s’han complert, com ara el compliment de la llei, és a 

dir, que no hi hagi normes de participació que puguin vulnerar o infringir alguna llei; que la 

participació tingui un retorn, és a dir, que hi hagi un instrument per avaluar i regular que 

aquesta participació sigui real i tingui un retorn, ja que no serveix de res que hi hagi molts 
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instruments si després la ciutadania quan vol participar o s’interessa per la política no té un 

retorn, i el respecte a la democràcia representativa, que és la fórmula que hi ha a l’Ajuntament. 

Tenint en compte que una de les millors maneres de participar és dipositar el vot cada 4 anys 

perquè no tan sols es participa, sinó que es tria l’alcalde o alcaldessa i els regidors, anuncia que 

hi votarà a favor, no tan sols per la feina feta, sinó pel mateix compromís que té amb totes les 

entitats que hi han participat i que han estat treballant durament perquè hi hagi un text de 

consens. 

Insisteix que el seu Grup es creu la participació i per això hi votarà a favor. Indica que les 

esmenes les votarà un cop s’hagin exposat. 

 

La Sra. CAPDEVILA vol agrair la feina feta des de la regidoria i també la del comissionat de 

Participació, però molt especialment la de totes les entitats i el grup impulsor. Li consta que les 

entitats han treballat en l’àmbit dels barris de Barcelona discutint i fent aportacions a aquest nou 

text de les normes reguladores de participació. 

Entén que les normes que hi havia fins ara han quedat caduques. Diu que la ciutadania demana 

nous canals, més implicació i claredat en les normes que han de regular i permetre la seva 

interacció amb l’Ajuntament. 

Dit això, manifesta que ERC n’esperava més per diversos motius. En primer lloc, diu que en el 

mandat anterior ja es va fer una feina molt important amb les entitats i els grups polítics per 

establir un mínim comú denominador, que havia de permetre actualitzar les normes vigents de 

participació ciutadana i desenvolupar altres mecanismes de participació i democràcia directa, i 

té la sensació que no s’ha avançat prou. 

En segon lloc, constata que en els dos anys de mandat ha sentit el govern parlar molt de portar 

les places a l’Ajuntament, anunciar principis clars de democràcia directa o defensar la capacitat 

d’incidència de la ciutadania en les decisions del consistori. Tanmateix, es queixa que aquests 

anuncis han quedat en segon terme en el text presentat. Posa com a exemple que això es va fer 

palès en el darrer Ple municipal, quan Esquerra Republicana de Catalunya va plantejar la 

possibilitat de fer una consulta pel tema de l’alberg de la Vila Olímpica i el govern hi va votar 

en contra. 

Remarca que el seu Grup no té por de la participació en absolut, i troba que en aquesta proposta 

es constitueixen dos temes. Constata que el govern s’excusa darrere d’una desconcentració de 

l’Administració envers els districtes, no anant més enllà de la descentralització política, i diu 

que a l’hora d’apoderar les veïnes i veïns el govern sembla obviar que la seva realitat més 

quotidiana són els barris. Indica que els barris són l’àmbit d’actuació política immediata dels 

ciutadans. Diu que obviar aquesta realitat li sembla poc ambiciós. Comenta que posar com a 

mínim legal només un consell de barri l’any li sembla negar un dels principals canals de 

participació. Troba a faltar més regulació i apoderament d’aquests consells de barri, així com 

reconèixer la seva capacitat d’incidència política i atorgar-los la capacitat d’elevar temes al 

Consell Plenari. Diu que aquesta és una llarga reivindicació del seu Grup. 

Tampoc no troba esment de l’elecció directa dels consellers municipals de districte, cosa que li 

sembla contradictòria amb el que acaba d’exposar dels consells de barri. D’altra banda, diu que 

es nega la capacitat d’incidència política perquè aquesta s’atribueix als districtes, però després 

es renuncia a donar responsabilitat política als consellers municipals de districte. Indica que 

aquesta qüestió és fonamental per Esquerra Republicana de Catalunya. 

Manifesta que, durant el procés d’exposició pública, el seu Grup farà les al·legacions en la línia 

del que ha exposat. Anuncia que la voluntat d’ERC és potenciar els consells de barri i els barris 

com a canals i esferes de participació, que són els més pròxims a la ciutadania. Per això creu 

que és necessari que les consultes ciutadanes també tinguin l’àmbit de barri i, més enllà dels 

districtes, pensa que aquest reconeixement dels barris com a àmbit de participació bàsic de la 

ciutadania ha d’anar estrictament lligat a la capacitat de la ciutadania de decidir el marc en 
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aquesta agenda política. Diu que, si es creu que la ciutadania ha de participar i acostumar-se a 

decidir, no se li ha de tenir por i, per tant, no se li han de posar traves.  

En aquesta mateixa línia, manifesta que valora positivament l’oportunitat de generar una 

dinàmica participativa i consultiva amb la ciutadania. Creu en les consultes en l’àmbit 

municipal i en qualsevol altre àmbit. Defensa que la ciutadania ha de decidir, ha de ser 

consultada i ha de poder dir-hi la seva, i per això troba encertada la instauració d’un procés 

regular de consultes anual que permeti consensuadament formar la capacitat de la ciutadania 

d’incidir en la política municipal. 

Finalment, anuncia que s’abstindrà en aquesta aprovació inicial de la reforma de les normes 

reguladores de la participació ciutadana, i anima a continuar treballant durant el període 

d’exposició pública per ser una mica més agosarats i entomar sense por la participació 

ciutadana com l’oportunitat que representa per a la ciutadania. 

 

La Sra. ESTELLER també vol donar les gràcies a la comissió permanent impulsora, a la 

regidora i al comissionat per tot el procés que hi ha hagut fins ara, amb la voluntat de diàleg, les 

reunions que s’han tingut i la voluntat d’arribar a un acord. Comenta que el text que arriba a la 

Comissió està molt consensuat, però diu que el PP encara ha fet una sèrie de valoracions sobre 

coses que pensa que cal millorar i les ha introduïdes com a esmenes. 

Pensa que aquestes normes s’adeqüen molt a la nova realitat i que cal agilitzar els processos. 

Manifesta que el seu Grup sempre ha valorat molt l’opinió de la gent. Creu que la gent ha de 

poder participar, però que cal agilitzar i clarificar els processos de participació. Diu que no pot 

ser que per una decisió concreta una persona es vegi obligada a participar 8 o 9 vegades en 

diferents processos per part de l’Ajuntament, que és el que passa actualment, que hi ha 570 

òrgans de participació diferents. Pensa que tot això s’ha de racionalitzar. Reconeix que en 

aquest grup no es fa, però diu que sí que hi ha la voluntat de fer-ho i d’ordenar-ho. Opina que 

això és bo a l’hora de poder donar també un retorn a aquestes persones que hi participen i que 

tinguin una resposta per part de l’Ajuntament. 

Comenta que aquest és un dels objectius del Partit Popular. Diu que això es va fer el mandat 

anterior, però que no es va arribar a consensuar i ara s’ha mantingut com a premissa bàsica a 

l’hora de poder treballar tot el conjunt de normes. 

En aquest sentit, constata que la novetat és complementar tots els processos que fins ara estaven 

reconeguts, però que no s’han pogut materialitzar adequadament perquè el procés no estava 

desenvolupat. Diu que això té a veure amb tot el que és la democràcia més directa. Comparteix 

la democràcia directa, i pensa que és positiu que els ciutadans puguin influir, que se’ls pugui 

escoltar i poder conèixer quina és la seva opinió. Però indica que veu la democràcia directa com 

a complementària a la democràcia representativa, que són tots els grups. Opina que no es pot 

contraposar una democràcia amb l’altra, però reitera que són complementàries. Valora molt 

positivament tots els processos que permetran iniciar procediments que fins ara eren un laberint 

si algú ho volia fer. Diu que a vegades hi havia aquest buit legal que es vol cobrir ara. 

Comenta que aquests processos no són vinculants. Indica que és una opció del govern acceptar 

o no aquest procés. Creu que aquesta potestat ha de tenir un mínim de participació. Per això ha 

presentat dues esmenes. Explica que n’hi ha una d’addició a l’article 24. 

Opina que quan s’aprova un procés participatiu s’ha de fixar i justificar el nombre aproximat de 

persones o entitats afectades que hi han de participar per tal de tenir-ho en compte, perquè, si 

no, pot passar que molt pocs poden decidir per molts. Vol, doncs, que en aquestes normes 

s’incorpori aquest requisit. Indica que cal establir un mínim, tot i que reitera que ja sap que no 

és vinculant. Diu que el PP ho ha introduït en l’esmena als processos participatius sense fixar 

quantia, ja que s’ha de negociar amb el govern i la resta de grups. Assenyala que només demana 

que es digui que en tots els processos s’haurà de dir un nombre determinat consensuat entre tots 

pel qual el govern ho acceptarà o no, en funció del nombre de participació. Indica que ho ha fet 
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igual en les consultes. Pensa que hi ha d’haver un mínim de persones que hi participin perquè el 

govern ho tingui en compte o no. 

Assenyala que aquestes són les dues esmenes que el seu Grup mantindrà vives, tot i que en va 

dir tres. Manifesta que l’esmena número 9, que s’ha transaccionat, la troba acceptada, i per això 

aquesta tercera no la sotmetrà a votació. Resumeix que únicament demana sotmetre a votació 

l’addició a l’article 24, que és aquest nombre mínim de participació, i la dels articles 72 i 77, 

que és el mateix però amb la consulta. Deixa ben clar que no es fixa cap nombre a priori, ja que 

és un tema que caldrà negociar, parlar i valorar entre tots. Pensa que és bo que s’estableixin 

aquests criteris a fi i efecte de poder-ho tenir en compte. 

 

El Sr. GARGANTÉ, tal com va declarar el Consell d’Associacions de Barcelona, també 

denuncia que la proposta de nova normativa no permet l’exercici de democràcia directa i limita 

la sobirania popular, de manera que deixa la convocatòria i aprovació de les iniciatives 

ciutadanes a consideració dels representants electes i no al mateix subjecte polític d’on emanen, 

és a dir, el poble. 

Comenta que aquest fet demostra, un cop més, que sense una ruptura amb l’ordenament jurídic 

actual no és possible avançar cap a una democràcia plena. Diu que cal trencar amb les cadenes 

del 78 per recuperar la sobirania política i poder decidir-ho tot. En aquest sentit, com a grup 

municipal, no bloquejarà el debat sobre la nova normativa de participació, però vol deixar palès 

que el seu abast democratitzador és insuficient davant d’una societat que demana superar el 

model de govern representatiu i decidir per ella mateixa. 

S’absté en el punt, s’absté en les esmenes del Grup Municipal Demòcrata i vota en contra de les 

esmenes del PP. 

 

El Sr. ARDANUY considera que la participació ciutadana i tots els mecanismes de democràcia 

directa són absolutament estratègics i cabdals en el futur i el present d’un ajuntament com el de 

Barcelona. 

Té la voluntat d’analitzar a fons la documentació que ha fet arribar el govern, i agraeix la 

voluntat de diàleg del govern. Abans de posicionar-se, aprofitarà els dos mesos per entrar-hi a 

fons. 

Li interessa aprofundir en aquests mecanismes de participació ciutadana i també en les fórmules 

de consulta, i sobretot en tot el que tingui a veure amb la codecisió de la ciutadania en allò que 

l’afecta directament en l’àmbit municipal. 

Ho resumeix en més democràcia directa, vinculat a un pla de consultes clar, acotat, amb una 

dimensió clara i nítida; més participació, i també un element de més codecisió, en un entorn de 

vinculació a aquestes decisions. Diu que aquests són els tres elements que considera que 

ajudarien a millorar la qualitat democràtica de l’Ajuntament i que apoderarien molt més la 

ciutadania en les decisions que la puguin afectar. 

Entén que aquest reglament després portarà a un pla de treball que el desenvolupi i li doni la 

dimensió real d’eina al servei de la ciutadania. 

Diu que fins a arribar a aquest punt s’abstindrà en aquesta aprovació inicial. Planteja en els dos 

propers mesos aquesta entrada i anàlisi de la documentació presentada. 

 

La Sra. PIN diu que hi ha hagut aportacions per part de tots els grups municipals, almenys en 

les reunions, cosa que és d’agrair. Afegeix que també hi ha hagut moltes aportacions de les 

entitats. Per tant, manifesta que el govern no ho sent com una feina seva, sinó com una feina 

col·lectiva, de tots els grups i les diferents entitats. Indica que, a més, tractant-se del reglament 

que regula la participació a l’Ajuntament no podria ser d’una altra manera. Conclou que el 

reglament està viu i que accepta millores. Creu que tots els grups tenen la voluntat de fer que 

això sigui el millor possible i que atorgui el màxim protagonisme a la ciutadania. 
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Malauradament, assenyala que hi ha una limitació legal que no permet que les consultes, els 

processos o els espais de participació siguin vinculants. Creu que això suposa un handicap 

democràtic en algunes de les qüestions, tot i que en d’altres s’ha de treballar més per la 

representativitat dels espais.  

En tot cas, manifesta que el reglament ha de poder ser agosarat, a l’altura dels temps, de manera 

que les incorporacions que es facin seran benvingudes. Pensa que tots els grups estan d’acord 

que s’està vivint un moment social en què hi ha una demanda a la qual s’ha de poder respondre, 

perquè això també fa que les institucions i les ciutats siguin millors. Reitera que en això hi ha 

un consens, tot i que després hi pugui haver petits desacords en com han de ser aquests 

mecanismes. 

Entén que l’esmena sobre l’audiència pública de pressupostos no es vota justament perquè no hi 

ha text alternatiu i que això apareixerà com a al·legació. 

Respecte a l’esmena que proposa el període d’exposició de 90 dies, hi votarà en contra, perquè 

el govern és partidari que continuïn sent 60 dies. Recorda que, com comentava el Sr. Blasi, el 

govern ja va acceptar allargar de 30 a 60 dies. Tanmateix, li sembla que això endarrereix molt 

l’aprovació definitiva d’aquest reglament. 

En relació amb l’esmena dels consells de barri, l’accepta. Remarca que els consells de barri no 

se suprimeixen amb aquest reglament. Creu que en tot el que fa referència als òrgans territorials 

queda feina per fer, i diu que és una feina que s’ha de poder aprofundir en el període 

d’al·legacions. 

Comenta, en la línia del que deia la Sra. Esteller, que cal posar ordre i donar més capacitat als 

òrgans que han de poder suposar aquesta obertura de la institució a la ciutadania i regular els 

òrgans que en realitat suposen un desgast per part de la ciutadania. 

Agraeix a Ciutadans les incorporacions, ja que ha fet molt d’èmfasi des del primer moment en 

la necessitat del retorn, és a dir, que el que participa sàpiga per què participa i si té sentit, què ha 

passat amb el temps i l’energia que aquesta persona ha invertit. 

Pensa que amb Esquerra Republicana de Catalunya s’acabaran trobant en la votació final, i 

constata que hi ha dos mesos per treballar-hi. Agraeix que ERC els hagi entrat esmenes 

formalment, tot i que s’havien reunit. 

Indica que en el tema dels consellers està d’acord amb Esquerra Republicana de Catalunya. 

Recorda que tots els grups van votar a favor en el Plenari a una proposta de la CUP. Diu que no 

és el reglament de participació el que ho regula, sinó que són les normes reguladores del 

funcionament dels districtes, i, per tant, assenyala que, un cop s’aprovi aquest reglament de 

participació, el compromís del govern és entrar en la part de descentralització i elecció directa 

de consellers. Indica, doncs, que la demanda que fa ERC no està recollida en aquest reglament 

no per manca de voluntat política, sinó perquè tocaria en un altre espai. 

Comparteix que els barris són l’espai de generació de vida i l’espai comunitari i polític per 

excel·lència en la vida quotidiana. Entén que l’àmbit de les consultes ha de ser el districte o la 

ciutat, bàsicament per defugir les consultes NIMBY, és a dir, evitar que hi hagi consultes per 

impedir tenir un equipament concret en el propi barri o que pugui molestar i que al final també 

respon a garantir drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Assenyala que la 

unitat mínima política a l’Ajuntament és el districte, i que, per tant, les consultes també s’han de 

fer en l’àmbit del districte. 

Explica que aquest reglament també recull el fet que per fer una consulta s’han de recollir un 

mínim de signatures. Indica que s’ha establert no un percentatge, sinó un nombre perquè sigui 

més fàcil. Diu que és fàcil recollir aquestes signatures, ja que no s’ha posat una xifra molt alta. 

Pel que fa al Partit Popular, recorda que ja ha dit moltes vegades que cal clarificar aquests 

canals, i assenyala que aquest reglament ja va en aquesta línia. Comenta que la voluntat és que 

el text final inclogui una transaccional perquè en el marc d’un any hi hagi temps per ordenar els 

diferents òrgans i canals que hi ha, tenint en compte que n’hi ha molts. 
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En relació amb les esmenes del PP, no creu que hi hagi d’haver un mínim de participació ni en 

les consultes ni els processos en dos sentits. Explica que, d’una banda, els processos no són 

vinculants i, per tant, no cal aquesta representativitat. Reconeix que els processos poden acabar 

amb una voluntat de convocatòria de consulta, però diu que aquests han de tenir sobretot 

qualitat, i no tant quantitat. Pensa que no perquè hi participi més gent el procés és millor. 

Assenyala que per això també es regulen els processos en aquest reglament. 

En el cas de les consultes, explica que en cap país i cap altre lloc on es fan consultes de manera 

habitual i com un element incorporat dins del funcionament democràtic habitual s’estableix un 

mínim de participació. Considera que el mínim de participació provoca que els que hi estan en 

contra, en lloc de fomentar la participació, deixin d’anar-hi. Destaca que això és un element 

més que desincentiva la participació més que incentivar-la. 

Està d’acord amb la CUP en el fet que hi ha limitacions jurídiques. Explica que en aquesta línia 

s’ha intentat que, com a mínim, aquest reglament serveixi per tenir més capacitat d’incidència 

per part de la gent. 

En relació amb el que comentava el Partit Popular, indica que la llei actualment no permet que 

les consultes siguin vinculants, però diu que el reglament sí que recull que els grups municipals 

s’hagin de posicionar no sobre el contingut, sinó respecte al resultat, si aquest s’acatarà o no. 

Assenyala que això es fa per donar més fiabilitat als ciutadans a l’hora de participar, ja que si el 

ciutadà sap que l’Ajuntament tindrà present el resultat és més fàcil que participi en la consulta 

que si pensa que no se li farà cas. Diu que aquest és el mecanisme que s’ha trobat per poder fer 

que per a la gent tingui més sentit participar en les consultes. Votarà, per tant, en contra 

d’aquesta esmena del PP. 

Respecte a la intervenció del Sr. Ardanuy, constata que han començat a parlar massa tard, i 

pensa que els dos mesos següents podran aprofundir en com ha anat tot el procés. 

Declara que quan hi hagi l’aprovació definitiva del reglament no és que s’acabi la feina, sinó 

que en realitat comença. Destaca que la feina comença per aplicar-lo i fer-lo efectiu. Creu que 

tractant-se d’un reglament de participació s’acabaran trobant amb els grups en com ha de ser 

perquè sigui més agosarat amb totes les garanties i que efectivament doni protagonisme ciutadà, 

perquè al final tots els grups estan d’acord amb el fet que això és el que fa que la ciutat sigui 

més democràtica. 

 

El Sr. BLASI agraeix a l’equip de govern que hagi acceptat l’esmena relativa als consells de 

barri. Creu que això enriqueix precisament el procés participatiu. Sap de l’esforç que en alguns 

casos requereix, però pensa que és important i reforça el mateix procés participatiu. 

Diu que en el període d’exposició pública entrarà en el detall amb les al·legacions. Agraeix la 

predisposició que finalment hi ha hagut per part de la regidoria, que ja tenia per part del 

comissionat, per poder treballar i debatre totes les normes i poder arribar a un consens que 

també exigeix el teixit associatiu per modernitzar unes normes. 

En relació amb les esmenes del Partit Popular, votarà a favor de les dues esmenes que quedaven 

vives.  

Diu que estava rellegint l’acta de la sessió en què es va portar en el mandat anterior aquest tema 

a aprovació inicial, i recordant el tema de les consultes, indica que hi era el Sr. Gomà, que feia 

alguns retrets dient que no s’apostava per la participació i per alguna entitat, que amb el temps 

s’ha demostrat que era afí a Iniciativa i a Barcelona en Comú. Destaca que la Plataforma 

d’Afectats per la Superilla del Poblenou ha fet una presentació el mateix dia de la sessió, en què 

anuncien un procés participatiu. Diu que, malgrat que encara no quedi vinculat a aquestes 

normes, serà interessant veure quin és el rol que es desenvolupa des del govern. 

Indica que estarà molt amatent al fet que tot el procés participatiu que està acordat a partir d’ara 

es vagi complint. Insisteix que, sense que sigui un xec en blanc, farà una abstenció i, per tant, 

facilitarà el fet que es pugui fer l’aprovació inicial. 
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El Sr. SIERRA diu que potser és casualitat que hagi estat ell l’únic regidor en aquests grups 

impulsors de la participació, perquè li sembla una mica fora del que tenien encarregat, ja que 

s’ha fet un ús partidista de la participació i tenien un mandat clar del Consell de la Joventut, del 

CAB, perquè es posessin tots d’acord. Recorda, com deia la Sra. Esteller, que el mandat 

anterior no es va poder fer una regulació de les normes de participació precisament per això, 

perquè no hi va haver un acord polític. Destaca que els grups tenien aquest mandat i que tots 

estan a favor de la participació. No ha sentit a ningú estar-hi en contra. Constata que hi va haver 

l’oportunitat de fer l’aprovació inicial. 

Accepta l’esmena del Grup Municipal Demòcrata perquè fa gairebé dos anys i tampoc no és un 

tema de precipitar-se. Diu que, si cal estar un mes més per tenir més consens polític, doncs, 

s’allarga un mes més i no passarà res. 

Està a favor de la participació. Assenyala que s’ha complert el compromís amb totes les entitats 

d’aquesta comissió impulsora. 

Respecte al que deia el Sr. Garganté que no hi ha sobirania, opina que és una paradoxa, ja que 

el regidor de la CUP no seria a la Comissió si no hi hagués sobirania. 

Li diu a la Sra. Pin que coincidir amb la CUP en això no és una qüestió que li pugui acceptar. 

Destaca que, afortunadament, hi ha lleis perquè regulin la participació i la convivència a 

Barcelona, que són les lleis en què es basen els estats democràtics de dret. 

Anuncia que votarà a favor de les esmenes vives del PP i les del Grup Municipal Demòcrata, 

entenent que hi ha un període obert a la ciutadania per seguir participant i poder tenir un text 

definitiu amb el màxim consens possible. 

 

La Sra. CAPDEVILA votarà a favor de les esmenes del Grup Municipal Demòcrata i en contra 

de les del Partit Popular. 

Pel que fa al punt, li diu a la Sra. Pin que, posats a fer, cal fer la feina i cal ser el més atrevits 

possible. Indica que el fet que les coses siguin vinculants o no és una decisió política. Considera 

que, si es deixen fer consultes i el ciutadà sap que allò que decideixin la majoria de ciutadans no 

ha d’arribar enlloc, potser no caldria.  

Creu que s’arribarà a acords perquè entén que la voluntat del govern és deixar participar els 

ciutadans de Barcelona com més millor. Reitera que el seu Grup insistirà molt en el fet que el 

nucli principal és el barri, que hi ha districtes molt grans de Barcelona com ara l’Eixample o 

Sant Martí en què la problemàtica d’un barri determinat afecta zero un dels barris d’aquest 

districte. Pensa, doncs, que plantejar les consultes en l’àmbit de districte farà que acabi votant la 

gent on es focalitza el problema.  

Demana que el govern comenci a demostrar que realment està per la participació. Sol·licita que, 

quan els ciutadans proposin que volen fer una consulta, el govern la deixi fer i que no passi com 

va passar en l’últim Plenari, en què el govern va votar en contra de la proposta d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. Explica que es tractava de fer una consulta d’un problema que ha 

sorgit en un barri de Sant Martí, el de la Vila Olímpica, i que no són quatre veïns que es 

queixen per la incidència de l’alberg que s’està intentant fer. Torna a demanar que el govern 

demostri de veritat la voluntat de deixar participar la gent. 

 

La Sra. ESTELLER vol agrair els vots dels Grups Municipals Demòcrata i de Ciutadans a les 

seves esmenes. Anuncia que farà una abstenció respecte al text, amb el benentès que a partir 

d’ara es presentaran al·legacions. 

Manifesta el seu vot a favor de les dues esmenes del Grup Municipal Demòcrata, perquè pensa 

que si hi ha d’haver més temps a l’hora de debatre aquest reglament l’important és que es pugui 

fer amb el màxim consens. També votarà a favor de l’esmena dels consells de barri, perquè, tot 

i que el govern l’ha acceptat, s’ha de votar en aquesta Comissió. 
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El Sr. ARDANUY s’abstindrà en les esmenes presentades pels dos grups. 

 

El Sr. PINDADO vol aclarir si es parla de 90 dies o de 3 mesos, ja que no és el mateix des del 

punt de vista administratiu, perquè 90 dies serien 120 dies i se n’anirien a finals d’agost, i 3 

mesos són 3 mesos. 

 

El Sr. BLASI diu que el seu Grup havia posat 90 dies, però accepta els 3 mesos, perquè li 

sembla que en el text també es parlava de 2 mesos, tot i que es feia alguna diferenciació i 

s’arribava a parlar de 60 dies.  

 

En relació a l’esmena de modificació al text de la proposta d’acord que el Grup Municipal 

Demòcrata (PDeCAT- Unió- Demòcrates) proposa, consistent en substituir el termini 

d’informació pública de dos a tres mesos: 

 

La Sra. Pin expressa el vot contrari del Govern Municipal, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa l’abstenció de la CUP i el 

regidor Ardanuy expressa la seva abstenció. S’APROVA 

 

En relació a l’esmena d’addició a la proposta d’acord que el Grup Municipal Demòcrata 

(PDeCAT- Unió- Demòcrates) proposa consistent en sotmetre a debat en tots els Consells de 

Barri el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona: 

 

La Sra. Pin expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa l’abstenció de la CUP i el 

regidor Ardanuy expressa la seva abstenció. S’APROVA 
 

En relació a l’esmena d’addició que el Grup Municipal del Partit Popular proposa afegir a 

l’article 24 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona amb el text 

“En tot cas en l’acord d’aprovació s’haurà de fixar i justificar el número aproximat de 

persones o entitats afectades que es correspongui als cridats a la participació del procés 

participatiu tot assenyalant un número mínim de participació per la seva eficàcia d’acord amb 

allò establert en aquesta normativa”: 

 

La Sra. Pin expressa el vot contrari del Govern Municipal, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP i 

el regidor Ardanuy expressa la seva abstenció. ES REBUTJA 

 

En relació a l’esmena d’addició que el Grup Municipal del Partit Popular proposa afegir als 

articles 72 i 77 (afegir un nou incís dins l’apartat a) amb el redactat “igualment s’indicarà per 

part del Govern Municipal el tant per cent mínim de participació per la seva eficàcia d’acord 

amb allò establert en aquesta normativa”: 

 

La Sra. Pin expressa el vot contrari del Govern Municipal, el Sr. Blasi expressa el vot 
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favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP i 

el regidor Ardanuy expressa la seva abstenció. ES REBUTJA 

 

En relació a la proposta d’acord del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 

Barcelona: 

 

La Sra. Pin expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Blasi expressa l’abstenció 

del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra expressa el vot 

favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Esteller expressa 

l’abstenció del PP, el Sr. Garganté expressa l’abstenció de la CUP i el regidor Ardanuy 

expressa la seva abstenció. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

APROVAR inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 

Barcelona; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de tres mesos, de 

conformitat amb el que disposa l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal, i a debat dels 

Consells de Barri. 

 

c)  Proposicions 

 

La presidenta informa que la declaració institucional sobre el pacte nacional digital no ha rebut 

les firmes necessàries i, per tant, no queda incorporada a l’ordre del dia. 

 

El Sr. FORN comenta que el dia anterior tenia les 27 signatures que es requereixen per poder 

presentar i aprovar la declaració institucional, però al matí mateix el PSC ha comunicat que es 

retirava d’aquest suport i per això no hi ha els 27 vots necessaris per presentar-la com a 

declaració institucional. Diu que ja veurà si en el futur la presenta com a proposició. 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

9.-  (M1519/6026) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que s’aturi la posada en funcionament del fitxer anomenat “Gestió de la 

Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana” fins que es disposi de l’informe a 

emetre per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i, en tot cas, fins que existeixi 

prou garanties de que es respecten els drets de protecció de dades personals de les persones 

afectades i els nivells de seguretat que garantiran el seu tractament. 

 

El Sr. FORN diu que serà breu, però de veritat. Explica que la proposició del Grup Municipal 

Demòcrata sorgeix a partir del que s’ha anunciat de la creació del fitxer anomenat «Gestió de la 

Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana». Comenta que aquest fitxer, pel 

que ha pogut conèixer a través dels mitjans de comunicació i també del mateix document 

elaborat per la Guàrdia Urbana, és objecte de recopilació de dades sensibles pel que fa a la 

legislació de protecció de dades. Indica que es tracta de dades sobre els interessos polítics, 

religiosos, tendència sexual, etc. Conclou, doncs, que són dades protegides clarament per la 

legislació de protecció de dades. 
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Comenta que representants dels afectats han sol·licitat un informe a la mateixa Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. Creu que si totes aquestes dades no estan sotmeses a aquest 

control legal podrien tenir una certa indefensió. Vol, doncs, que hi hagi un màxim nivell i 

control de mesures de seguretat per a les persones que les han de tractar, conservar o utilitzar. 

Pot estar d’acord amb la necessitat de crear aquest fitxer, és a dir, no hi està en contra d’entrada, 

però sí que pensa que és absolutament necessari que estigui sotmès a la legislació vigent. 

El sorprèn que s’hagi explicat que es constitueix aquest fitxer sense tenir encara un informe o 

una resolució de la mateixa Agència de Protecció de Dades. Recorda que el seu Grup en el seu 

moment va demanar que els mateixos Serveis Jurídics de l’Ajuntament diguessin si el fitxer era 

legal. En aquest sentit, demana que no es posi en marxa aquest fitxer fins que es disposi de la 

resolució per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per determinar que hi ha totes 

les garanties i que es respecten tots els drets de protecció de les dades de les persones afectades. 

Afegeix que la proposta va en la línia de donar el màxim de seguretat jurídica a les persones 

que creen aquest fitxer, però sobretot a les dades que s’hi gestionaran. 

 

El Sr. SIERRA diu que el sorprèn molt la transacció del Grup Municipal Demòcrata amb el 

govern, perquè l’esperit de la proposició de Ciutadans, que és molt similar a la del PDeCAT-

Unió-Demòcrates, no és exactament això. Indica que la proposició del seu Grup és protegir els 

drets de conciutadans i companys seus com els membres de la Guàrdia Urbana; complir la Llei 

de protecció de dades; el dret a la intimitat i a l’honor de les persones que formen part de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona. Afegeix, però, que va més enllà d’això. Li diu al Sr. Forn que 

l’estan estafant, perquè això no es tracta només de transparència. Comenta que el Sr. Forn sap 

perfectament què està fent el govern municipal amb la Guàrdia Urbana, i és un menyspreu 

constant a aquest cos. 

Diu que, tot i que tindria temps, no enumerarà tots els menyspreus gravíssims que pateix la 

Guàrdia Urbana per part del govern. Insisteix que és una qüestió que va més enllà. Indica que 

això que s’ha muntat d’assumptes interns, que el govern ha colat per darrere en el Pla director, 

pretén com a fi últim crear una policia política. Considera que en ple segle XXI i en una policia 

moderna i de proximitat és vergonyós que es vulguin incorporar dades sobre l’orientació 

política i sexual dels membres de la Guàrdia Urbana.  

Reitera que l’esperit de la proposta del seu Grup és que es compleixi la Llei de protecció de 

dades, el dret a la intimitat i a l’honor dels membres de la Guàrdia Urbana, i defensar els seus 

companys no tan sols de paraula, sinó fer que es compleixin els seus drets. Indica que l’esperit 

de la proposta de Ciutadans és que es retiri immediatament aquest fitxer i que es respectin els 

drets dels seus companys de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER demana que s’anul·li la resolució de l’alcaldia per la creació del fitxer de 

Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana. 

Apunta que és un fitxer que, sota la cobertura de dir que es fa una gestió de procediments 

d’informació reservada de funcionaris, té com a estructura bàsica demanar una sèrie de dades de 

caràcter personal com ara l’estat civil, les dades familiars i qüestions relatives a accions socials, 

treball i professional. Destaca que hi ha un àmbit que troba tremendament greu, que són les 

dades especialment protegides, com ara la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, 

l’origen racial, la vida sexual, etc. Assenyala que demanar aquestes dades viola i vulnera els 

drets fonamentals de la Guàrdia Urbana, a més de ser dades protegides per la Constitució 

espanyola, però també per la Llei de protecció de dades. 

Recorda que la Llei 15/1999, de protecció de dades, en el quart paràgraf de l’article 7 prohibeix 

expressament que hi hagi arxius amb continguts de la ideologia, la religió, les creences, les 

relacions sexuals, la situació sexual, etc., perquè vulnera els drets fonamentals de les persones i 

no permet que hi hagi fitxers. Reitera que aquests fitxers estan expressament prohibits.  
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La sorprèn que actualment l’Ajuntament sol·liciti aquest tipus d’informació a la Guàrdia 

Urbana per fer un fitxer, amb l’agreujant que potser el gestionarà una empresa privada. 

Considera que això atempta contra els drets fonamentals de les persones, i per això ho rebutja. 

Demana, doncs, que es retiri i que s’anul·li. Constata que amb aquest fitxer Ada Colau pretén 

fitxar els policies, és a dir, no només els delinqüents, sinó també la Guàrdia Urbana. Diu que a 

vegades sembla que la regidora de Seguretat estigui en contra del seu propi cos de policia. 

Destaca que són 3.000 persones afectades per aquest fitxer que és contrari a la llei i a la 

Constitució. Insisteix que es vulneren drets fonamentals. La sorprèn que el Sr. Asens, que 

sempre defensa els drets fonamentals i humans, en aquest cas no tingui res a dir. Reitera que 

s’estan vulnerant drets fonamentals de treballadors de l’Ajuntament de Barcelona i que el Sr. 

Asens no només s’empara en el silenci, sinó en la complicitat, perquè ho permet. 

Demana, doncs, que s’aturi i que s’anul·li aquest fitxer. Indica que el Grup Popular ja ha 

presentat una queixa a l’Agència de Protecció de Dades, i diu que es reserva més accions en 

funció de la resposta.  

 

El Sr. CORONAS diu que quan va sorgir aquesta notícia se li van generar molts dubtes, que es 

van mantenir després de llegir el butlletí, d’escoltar les declaracions posteriors i de mirar-se el 

marc legal. Necessita, doncs, garanties per saber si aquesta licitació que s’ha fet encaixa amb el 

marc legal i, a més a més, és ètic fer-la. 

Avança que votarà en contra de les propostes presentades per Ciutadans i el Partit Popular i a 

favor de la del Grup Municipal Demòcrata. 

Explica que els dubtes que se li presenten són, en primer lloc, qui podrà fer ús d’aquest fitxer, i, 

en segon lloc, de quina manera se’n farà ús, perquè les explicacions han estat molt genèriques. 

Comenta que l’anunci del butlletí diu textualment: «Gestió de procediments d’informació 

reservada a funcionaris i investigació.» D’entrada, diu que com a redacció jurídica no és gaire 

encertada, i pregunta si es refereix a funcionaris i investigació per separat o funcionaris relatius 

a la investigació. Manifesta que, si es fila prim amb el llenguatge jurídic, la publicació del 

butlletí és un nyap que els està portant a tenir aquest debat en aquesta sessió, a totes les 

protestes legítimes que hi ha hagut des dels sindicats de la Guàrdia Urbana i també dels grups 

municipals. Vol saber, doncs, què vol dir «funcionaris i investigació», i demana que, si el 

butlletí està mal redactat, es torni a publicar. 

Constata que també es parla d’ampliació a altres cossos policials. També té el dubte de com es 

gestionarà això. 

Indica que l’encarregat del tractament serà una empresa externa. No li agrada que dades tan 

sensibles vagin a parar a una empresa externa. Diu que tot el tema dels servidors, de la 

seguretat, dels tallafocs, etc., és molt important i s’ha de tenir en compte, ja que un contracte 

pot dir que el compleix, però una empresa pot incomplir el que diu el contracte. 

Constata que aquestes dades són molt sensibles, i assenyala que una mala praxi pot donar lloc a 

la vulneració de drets fonamentals. Considera, doncs, que cal deixar ben clara la motivació de la 

recopilació d’aquestes dades, així com l’ús que se’n farà i el posterior tractament un cop hagi 

acabat la investigació. 

Tenint en compte que amb l’anunci del butlletí li quedaven molts dubtes i que les declaracions 

que s’havien fet no li aclarien tots aquests dubtes, indica que ERC va demanar aquest informe 

jurídic que es va fer, que conclou que el fitxer és necessari. Pot estar-hi d’acord, però no està 

d’acord amb el fet que sigui l’Institut Municipal d’Informàtica qui digui si les dades 

incorporades són tècnicament no excessives i coherents amb les finalitats previstes. Afegeix que 

també es diu que la proposta de la creació del fitxer és correcta, però diu que el seu Grup pensa 

que falta la informació relativa al tractament que es farà de les dades, l’ús i la destinació. Creu 

que la decisió de si les dades són o no suficients i pertinents i no excessives l’hauria de prendre 

l’Agència de Protecció de Dades, i no pas l’IMI. Per aquest motiu votarà a favor de la 
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proposició del Grup Municipal Demòcrata. 

 

El Sr. GARGANTÉ s’alegra que per fi algunes formacions polítiques es preocupin pels drets 

humans. Diu que ja només caldria que la preocupació per la vulneració dels drets humans fos en 

qualsevol cas i no tan sols en allò que entenen que són vulneracions de drets humans per als 

cossos policials. 

Respecte a les proposicions presentades per part del Grup Municipal Demòcrata, Ciutadans i el 

Partit Popular, entén que han de ser desestimades per diversos motius; en primer lloc, perquè 

entén que el que persegueixen és perpetrar espais d’impunitat. Indica que la Llei contra els 

abusos policials ha de ser complerta i ha de comptar amb tots els recursos legals necessaris per 

poder acabar amb aquesta xacra. Entén que aquest arxiu de recollida de dades dels agents que 

preveu el govern municipal, i contra el qual cap grup municipal no va presentar esmenes ni 

observacions en fase d’exposició pública, és un fitxer legal, ja que la finalitat d’aquests arxius 

respon a la necessitat de preveure tots els elements necessaris per poder dur a terme una 

investigació acurada en els casos en què, fruit de la mala praxi, un agent estigui sent investigat 

per haver comès un delicte o bé per una infracció que pugui donar lloc a responsabilitats 

disciplinàries, com podrien ser casos d’extorsió de treballadores sexuals, que és un col·lectiu 

molt vulnerable i en diverses ocasions s’han queixat de l’assetjament per part de la policia, que 

va més enllà del simple fer-les fora dels seus espais laborals. 

El sobta que l’obstinació d’alguns respecte a aquests fitxers no hi sigui o es treballi en sentit 

contrari quan es denuncien elaboracions de llistes per part dels cossos policials respecte a 

militants llibertaris, antifeixistes o de l’esquerra independentista, dels quals pretenen elaborar 

llistes negres segons la ideologia i que la Llei orgànica de protecció de dades prohibeix 

taxativament. Destaca que fins i tot el Grup Municipal Demòcrata, estant al Govern de la 

Generalitat, feia gala de l’existència d’aquests fitxers il·legals, podent esmentar quantes de les 

detingudes de la vaga general del 29-M eren anarquistes, quantes autònomes –que no té a veure 

amb el tema laboral–, quantes de l’esquerra independentista, etc., de manera que es va arribar a 

crear una pàgina web anomenada de delació ciutadana, que ordenava persones aparentment 

desconegudes per la policia en funció de la seva militància política, o s’havien arribat a crear 

monitoratges a través del Cesicat de determinats activistes recollint militància, adreces, vincles, 

parelles, etc. Li sembla hipòcrita, doncs, el posicionament de grups com el Grup Municipal 

Demòcrata en aquest assumpte. 

D’altra banda, pensa que és important conèixer l’estat de les finances dels policies que estan 

sota sospita d’estar en connivència amb organitzacions criminals. Creu que si hi ha sospites que 

s’estan enriquint gràcies al seu càrrec caldrà comprovar-ho. Indica que el control de la filiació 

política en casos de denúncies per abusos a emigrants o col·lectius que pateixen exclusió social 

és important perquè aquests abusos de poder poden estar marcats per una ideologia o motivats a 

causa d’aquesta, com poden ser els casos en què hi hagi vincles amb col·lectius d’extrema 

dreta. No entén, doncs, aquests escarafalls d’alguns grups ni el corporativisme dels que tenen el 

monopoli de la violència i el defensen amb totes les armes sense ni tan sols preguntar-se si les 

denúncies fetes pels veïns i veïnes o per altres organitzacions polítiques o col·lectius 

vulnerables poden tenir o no raó. 

Destaca que per acabar amb aquesta impunitat cal la col·laboració de la resta d’agents, dels 

veïns i les veïnes i dels grups municipals, però afegeix que també cal dotar-se de mecanismes 

efectius i eficients que permetin una anàlisi completa de les situacions, sempre amb la garantia 

dels drets, però sense crear un biaix d’impunitat. 

 

El Sr. ARDANUY votarà a favor de les tres proposicions. Manté que aquesta acció prevista pel 

govern vulnera els drets dels agents de la Guàrdia Urbana. Creu que l’aplicació de les lleis 

vigents obligaria l’Ajuntament a tenir un conflicte amb l’Agència de Protecció de Dades. 



 

Ref:  CCP 4/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seg. i Prevenció 

v.  20/ 4/ 2017     13: 2 
62 

Pensa que aquesta proposta del govern segurament s’hauria de reconvertir en la creació d’un 

ens que vetlli pel compliment deontològic del cos i alhora que gestioni les dades que siguin 

legalment acceptades i d’accés legal, sempre respectant els drets legals que tenen els agents, 

com ha de tenir en compte l’Administració municipal en qualsevol dels casos. 

 

La Sra. ANDRÉS coincideix en el fet que és imprescindible complir amb el manament legal de 

protegir les dades de caràcter personal dels treballadors i treballadores públiques de què 

disposen les administracions per raó de les seves diferents tramitacions i processos en què 

exerceixen les seves competències.  

En aquest sentit, entén que el fitxer respon a aquesta voluntat de garantir dades, de protegir-les, 

perquè a més són dades especialment sensibles com les relatives a l’honor, la intimitat personal 

i familiar dels treballadors i treballadores de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Explica que està 

fet amb aquesta intenció de protegir dades que ja es recullen des de sempre a l’Ajuntament de 

maneres diverses, també per raons de processos i investigacions per queixes, etc. Comenta que 

aquestes dades que es recullen de moment no estan tractades ni recollides en cap fitxer 

reglamentat ni establert legalment. Indica, doncs, que aquest fitxer va en aquesta línia. 

Atès que el contingut i la tramitació d’aquest fitxer ha de generar seguretat jurídica sobre la 

seva creació i sobre el seu contingut, tant per part de la Guàrdia Urbana com per part de la 

ciutadania o dels grups polítics, que no han de qüestionar ni el que fan els Serveis Jurídics, que 

han emès un informe favorable respecte a aquest fitxer, ni altres organismes del consistori, 

entén que són moments de treballar amb prudència, precaució i establir un marc en què tots 

tinguin aquesta seguretat jurídica. Per tant, entén que s’ha de treballar bé, s’ha de procurar 

aquesta seguretat jurídica, s’han de protegir les dades sensibles de tots els treballadors públics 

de l’Ajuntament i s’ha de fer de conformitat amb la llei. 

Diu que per això donarà suport a la proposició transaccionada amb el govern que ha presentat el 

Grup Municipal Demòcrata, i votarà en contra de les proposicions presentades per Ciutadans i 

pel Grup Popular. 

 

El Sr. RECASENS lamenta un cop més que part de l’oposició opti per instrumentalitzar 

políticament la Guàrdia Urbana fins i tot si, com és el cas, perjudica els mateixos agents 

d’aquest cos i fins i tot si passa per dir els despropòsits que ha sentit. 

Li demana a la Sra. Esteller que segueixi llegint, ja que després de l’article 7 n’hi ha més. Li 

demana a la regidora popular que arribi fins a l’article 22. 

En aquest sentit, indica que totes les unitats d’afers interns investiguen i tenen fitxers d’aquesta 

mena. Assenyala que en té el Cos de Mossos d’Esquadra des de 2009 i que en té la Guàrdia 

Civil des de 2011. Destaca que l’Ajuntament de Barcelona va tard, per tant. Diu que no és 

qüestió de retirar-lo, doncs, sinó que s’havia d’haver corregut encara més, perquè la llei és de 

1999. 

Manifesta que és rotundament falsa i malintencionada l’afirmació que alguns regidors han fet 

que hi ha recopilació de dades de forma generalitzada i indiscriminada a membres del Cos de la 

Guàrdia Urbana. Indica que, a més de ser falsa, és absolutament ridícula, perquè seria 

profundament absurda i il·legal. 

Reitera que qualsevol cos de policia obté, en el marge de les seves investigacions, dades de 

caràcter personal que cal protegir. Afegeix que la Unitat d’Afers Interns de la Guàrdia Urbana 

no n’és una excepció. Explica que aquesta investiga per aclarir denúncies de queixes 

ciutadanes, de peticions de sindicatura, etc., i diu que tots aquests estan vinculats a temes que 

poden constituir infraccions disciplinàries o penals i contenen dades sensibles. 

Comenta que, quan en el decurs de les investigacions es gestionen aquesta mena de dades, s’ha 

de fer sota la capa protectora de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, i del seu 

reglament. Li diu al Sr. Coronas que són aquesta llei i aquest reglament els que li resoldran els 
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dubtes que pugui tenir respecte de qui i com gestiona aquestes dades, que estan ultraprotegides. 

Indica que només quan sigui absolutament necessari per a les finalitats d’una investigació 

concreta aquestes dades es poden recollir, però quan es fa s’ha de fer de manera blindada en 

aquests fitxers. 

Assenyala que, de fet, aquest fitxer és pràcticament idèntic al que va presentar Convergència i 

Unió el 2015 per a la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana, i explica que el que fa és 

reforçar garanties de dades de caràcter personal i estableix, a més, el procediment pel qual els 

afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Afegeix que fins i 

tot pot evitar que algú pengi malintencionadament atestats a les pàgines web. 

Explica que la creació del fitxer respon exclusivament a la finalitat de dotar de seguretat 

jurídica i millorar les garanties dels membres de la Guàrdia Urbana davant les responsabilitats 

derivades de l’exercici de les seves funcions. Insisteix que és un reforç i un plus de garantia que 

alguns grups de l’oposició pretenen negar i que el govern defensa i defensarà. Està convençut 

que tot el procés d’autorització d’aquest fitxer ha estat correcte perquè ha estat liderat des d’una 

vessant tècnica no per l’IMI, sinó per part dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament i ha estat 

ajustat a dret i és transparent. 

Insisteix que, abans de crear l’informe, es va encarregar l’informe preceptiu als Serveis Jurídics, 

i afegeix que, a més, hi va haver un període preceptiu d’informació pública en què ningú, ni 

sindicats ni partits, va formular cap al·legació. Diu que només per això el govern mantindrà 

aquesta norma que ha tingut màxima transparència, en què s’ha parlat amb els sindicats, en què 

s’ha ofert crear grups mixts de seguiment, en què s’ha ofert elaborar una instrucció específica. 

Assenyala que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades emetrà la preceptiva resolució 

validant la inscripció d’aquest fitxer. Per tant, està a favor de la proposició del Grup Municipal 

Demòcrata en el sentit que fins que això passi no entrarà en vigor el funcionament d’aquest 

fitxer perquè no és més que el procediment normal, jurídic i pertinent. Considera, doncs, que 

aquesta és una observació molt pertinent. 

Per acabar, manifesta que, mentre alguns gesticulen i fan proclames d’amor, el govern treballa 

per enfortir el respecte, la professionalitat i el treball seriós de la Guàrdia Urbana fent plans 

directors, executant-los, enfortint els aspectes deontològics i alhora enfortint els drets dels 

agents i en aquest cas dels agents investigats, que tenen el dret que les seves dades quedin 

protegides per la Llei orgànica de protecció de dades. 

 

El Sr. FORN agraeix els vots favorables i que finalment s’ajorni l’entrada en vigor del fitxer 

fins que no hi hagi totes les garanties legals de compliment de totes aquestes garanties de 

protecció de dades personals. 

No ha entès la intervenció del Sr. Sierra, ja que aclareix que no ha intentat explicar ni fer un 

debat sobre la Guàrdia Urbana. Diu que podria ser molt crític amb moltes coses d’aquest cos, 

però remarca que es tracta d’un aspecte molt concret, que és aquest fitxer. Diu que pot parlar de 

la conveniència o de la manera com s’ha portat això. Creu que, gràcies a l’aprovació d’aquesta 

proposició, s’aconsegueix que les coses es facin correctament, que hi hagi totes les garanties i 

que això es pugui tirar endavant. Manifesta que no està en contra de la creació d’aquest fitxer, 

però pensa que aquest fitxer ha d’existir amb la plenitud de garanties per a les persones que hi 

aboquen dades, les que les manipulen o les que hi poden tenir accés, fins i tot també quan 

s’hagin de destruir aquestes dades. 

Creu que el que s’ha aconseguit en aquesta sessió és que no es posi en funcionament el fitxer 

fins que no hi hagi totes aquestes garanties, cosa que pensa que és un pas important. 

 

El Sr. SIERRA li diu al Sr. Forn que se l’han torejat i que en aquests casos normalment acaba 

amb una estocada i amb el fet que es mengi amb patates al cap de quatre dies això que diu el 

regidor demòcrata que ha impedit. 
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Respecte al que deia el Sr. Forn que això no es tracta de protegir la Guàrdia Urbana ni de 

criticar, reitera que sí que es tracta d’això, ja que el rerefons és aquest.  

Coincideix plenament amb la Sra. Esteller, però posa dos exemples al Sr. Garganté i a la Sra. 

Andrés. Pregunta al Sr. Garganté si en el cas d’un agent de la Guàrdia Urbana que té un 

expedient obert per una mala praxi importa si és catòlic, homosexual i membre de la CUP. Creu 

que això no és rellevant i que és el seu dret a l’honor i a la seva intimitat. També pregunta a la 

Sra. Andrés què té a veure que un membre de la Guàrdia Urbana expedientat sigui jueu, 

polígam i membre del PSC. Reitera que tampoc no té res a veure. Comenta que el que s’està 

fent és protegir la intimitat dels seus companys de la Guàrdia Urbana. Pregunta si creuen que 

aquestes dades són per protegir els membres de la Guàrdia Urbana en una investigació. Diu que 

això no s’ho creu ningú i que no té cap sentit.  

Destaca que és un fitxer que recull dades que estan recollides com a drets fonamentals com el 

de la imatge, la intimitat, la llibertat religiosa i sexual, etc. Diu que això que tant proclamen 

sempre alguns regidors ara els és igual. 

Aclareix al Sr. Recasens que no són proclames d’amor, sinó defensar els seus companys. 

Lamenta que no s’aprovi la seva proposició, entre altres coses perquè tenia una segona vessant, 

ja que no era tan sols que es retirés aquest fitxer, sinó que no es donessin instruccions als 

membres de la Guàrdia Urbana. Constata que al cap i a la fi a assumptes interns també hi ha 

membres de la Guàrdia Urbana, i remarca que s’estan donant instruccions a funcionaris públics 

perquè facin actes que tenen escassa legalitat. Indica que no és la primera vegada, perquè també 

va passar amb el protocol dels okupes i passa constantment amb el protocol i l’ordre de servei 

per a la venda ambulant il·legal, en què hi ha hagut membres de la Guàrdia Urbana a qui se’ls 

ha dit que no actuïn, que no compleixin l’ordenança ni la llei. Demana que el govern s’abstingui 

de posar funcionaris públics en situacions difícils i límit, que respecti els seus drets i que faci 

complir la llei.  

Recorda que quan l’alcaldessa Colau va entrar al govern va dir que només compliria les lleis 

que li semblessin justes. Li sembla molt lícit que ho digui, però no que ho faci. Demana, doncs, 

que el govern compleixi la llei. 

Anuncia que votarà favorablement a les dues proposicions, malgrat que hagi d’assistir a 

l’arrossegament i a la volta a l’arena última, perquè considera que han torejat el Sr. Forn. 

 

La Sra. ESTELLER demana que el govern parli amb claredat i digui el que vol fer, ja que pensa 

que la Sra. Colau en aquest cas vol classificar els agents de la Guàrdia Urbana d’acord amb la 

seva ideologia, la seva vida sexual, religió i creences. Creu que el govern vol crear la policia 

política, que vol segmentar la policia d’acord amb la seva ideologia i identitat, i separar els que 

pensen com la Sra. Colau i els altres, i posar aquests segons sota sospita. Insisteix que el govern 

hauria de dir això amb claredat. També demana que el comissionat parli amb claredat i que no 

intenti confondre. 

Diu que l’article 20 de la Llei de protecció de dades parla de dades de caràcter personal, però 

demana que el Sr. Recasens també es miri l’article 7. Pensa que ningú pot ser obligat a declarar 

la seva ideologia religiosa, ja que l’empara l’article 16.2 de la Constitució. Destaca que, a més, 

aquesta informació s’ha de recollir amb el consentiment de les persones afectades. Pregunta si 

s’ha advertit que això s’ha de recollir amb el seu consentiment.  

Constata que el govern cobreix això dient que està dins del procediment sancionador. Aclareix 

que no es refereix a la informació professional del fitxer, sinó d’aquest epígraf especialment 

sobre la ideologia, filiació sindical, religió, creences, origen racial, vida sexual. Pregunta per 

què el govern necessita aquesta informació. Comenta que els sindicats hi estan en contra. Diu 

que el govern ha aconseguit la unanimitat de tots els sindicats en contra d’aquest fitxer, i que 

això deu ser per alguna cosa. 

Considera que el govern pretén generar aquesta divisió i crear aquesta segmentació d’acord amb 
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la seva afinitat ideològica. Afegeix que el govern vol instrumentalitzar la Guàrdia Urbana i que 

des que la Sra. Colau és regidora d’aquest cos l’ha tingut sota sospita.  

La sorprèn la posició del Partit Socialista i algunes intervencions en què aquest Grup s’empara 

en el fet que és segons la informació i el tractament del fitxer. Insisteix que no es pot tenir un 

fitxer d’aquesta naturalesa i que no es poden donar aquestes dades. Reitera que ningú pot ser 

preguntat per aquestes dades sense que aquesta persona hagi donat el seu consentiment. Afegeix 

que aquesta persona ha de ser conscient que aquest consentiment és fonamental i se l’ha 

d’advertir. Demana que el govern no camufli i digui mentides en tot aquest tema. 

Per això demana l’anul·lació i que els grups que parlen de tractament sàpiguen que no es poden 

tenir aquest tipus de fitxers, ja que vulneren els drets fonamentals de la Guàrdia Urbana. 

Considera que és extremadament greu el que fa el govern, i per això apel·la al sentit comú, 

perquè si tots els sindicats hi estan en contra i ho han rebutjat deu ser per alguna cosa. 

 

El Sr. CORONAS creu que el Sr. Recasens estarà d’acord amb el fet que el que diu el butlletí 

com a llenguatge jurídic molt breu fa posar els pèls de punta, perquè no aclareix tots els dubtes 

que ha plantejat en la intervenció anterior i que el Sr. Recasens en part li ha intentat transmetre. 

Diu que esperarà al pronunciament de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per prendre 

un posicionament definitiu sobre aquesta qüestió. 

 

La Sra. ANDRÉS, a la vista de les intervencions, considera que és del tot necessari disposar 

d’aquesta resolució de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per tenir llum sobre aquesta 

qüestió i veure si fa rectificacions o quina opinió té sobre el fitxer. Creu que protegir la Guàrdia 

Urbana i defensar-la és protegir les dades sensibles de què disposa l’Ajuntament o que puguin 

sortir en el decurs de qualsevol procediment en què estigui implicat qualsevol dels treballadors 

de la Guàrdia Urbana. 

Diu que és des d’aquest ànim de protecció i defensa de la Guàrdia Urbana que vota a favor 

d’aquesta proposició perquè tothom tingui seguretat jurídica i garanties del que s’està fent. 

 

El Sr. BADIA està a favor de la proposta del Grup Municipal Demòcrata i en contra de les 

propostes del PP i de Ciutadans. 

 

El Sr. RECASENS es fa creus de les coses que està sentint. Com que algunes persones sap que 

són juristes i bons juristes, entén que no hi ha error jurídic, sinó que hi ha mala fe en la 

interpretació i la lectura de les lleis i de l’article 22 i altres. No discutirà, perquè reitera que és 

mala fe i la mala fe jurídica no es discuteix. 

Vol tranquil·litzar el Sr. Forn i li comenta que en cap cas al govern no se li ha ocorregut posar 

el fitxer en marxa abans de la resolució de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Explica 

que s’ha seguit tot el procediment, que és informació pública, publicació al butlletí oficial i 

comunicació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Indica que ara el govern està a 

l’espera de la resolució d’aquest organisme. Diu que si la resolució és favorable, perfecte, i que 

si l’autoritat fa una recomanació el govern la seguirà i el fitxer entrarà en funcionament en el 

moment en què estigui aprovat per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Recorda que al cap d’una estona es tractarà en la sessió un tema en què dades sensibles com les 

que s’han dit apareixeran, i es veurà que apareixen en investigacions d’afers interns. Comenta 

que aquestes dades han d’estar protegides pel bé tant de les persones que en defensa seva o 

rebent denúncia tenen aquestes dades en mans d’afers interns com per garantir als mateixos 

agents d’afers interns que estan manipulant aquestes dades segons els fitxers i la protecció de 

dades. 

 

El Sr. FORN li diu al Sr. Sierra que no ha vist les esmenes que ha presentat el Grup Municipal 
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Demòcrata, ja que s’ha canviat «ajornar l’entrada en vigor» quan deia «que s’aturi», i s’ha 

canviat «informe» per «resolució». Indica que aquestes són les úniques coses que s’han canviat. 

No sap veure que això sigui un canvi espectacular. 

Destaca que l’important és que encara no entrarà en vigor el fitxer, i que no ho farà fins que hi 

hagi un informe, un dictamen o una resolució de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Diu que això és el que perseguia el seu Grup i és el que s’ha aconseguit. 

 

El Sr. SIERRA diu que hi deu haver alguna diferència significativa, ja que es tracten els tres 

punts de manera conjunta, però el govern només vota a favor de la del Grup Municipal 

Demòcrata. Li diu al Sr. Forn que hauria de mirar per què. 

Reconeix que el fitxer efectivament encara no entra en vigor, però potser serà l’endemà o 

l’altre, tan bon punt estigui fet l’informe. Per tant, reitera que el Sr. Forn se’l menjarà amb 

patates. 

Li diu al Sr. Recasens que tot just a continuació ho veuran, en la proposició d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, en què avança que Ciutadans hi donarà suport. Pregunta què té a 

veure en el si d’una investigació que la persona sigui de Ciutadans o de la CUP. Reitera que són 

dades que estan incloses en el fitxer, i assenyala que són drets fonamentals. Insisteix que el 

govern hauria de respectar la llei. 

 

La Sra. ESTELLER lamenta que no s’hagi aprovat aquesta proposició en què es demana 

suprimir aquest fitxer, ja que aquest fitxer vulnera els drets fonamentals dels 3.000 agents de la 

Guàrdia Urbana i demostra la voluntat del govern de segmentar aquest cos en funció de la seva 

ideologia, la seva vida sexual, la seva religió i les seves creences per tal de classificar la policia 

en policia política i cercar els afins ideològicament. Considera que aquest és l’objectiu d’aquest 

fitxer, i pensa que el govern ho disfressa amb un procediment i amb una sèrie d’informació que 

el govern diu que és necessària. Reconeix que una part de la informació d’aquest fitxer és 

procedent, però reitera que la part de dades especialment protegides com la ideologia, 

l’orientació sexual, la religió i les creences no és necessària. 

Considera que és un fitxer contrari als drets fonamentals que emparen la Constitució i la Llei de 

protecció de dades. Remarca que ningú no pot ser obligat a declarar les seves condicions sense 

el seu consentiment.  

Valora com un pas endavant, però molt breu i curt, el que s’ha aconseguit en aquesta sessió. I 

per això demana la supressió absoluta d’aquest fitxer, del qual estan en contra els sindicats de la 

Guàrdia Urbana per unanimitat. Reitera que aquest fitxer demostra l’actitud del govern i del 

comissionat a l’hora de voler controlar-ho tot, fins i tot la religió, la ideologia i la vida sexual 

dels agents de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot favorable 

del PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-

Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el 

vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté 

expressa el vot contrari de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA amb el redactat següent: 

 

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

acorda: Que s’ajorni la entrada en vigor del fitxer anomenat “Gestió de la Unitat de 

Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana” fins que es disposi de la resolució per 

part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i en tot cas, s’assegurin les garanties de 

que es respecten els drets de protecció de dades personals de les persones afectades i els 

nivells de seguretat que garantiran el seu tractament. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

10.-  (M1519/6005) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal retiri la instrucció de creació del fitxer “Gestió de 

la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana”, per incorporar dades protegides 

per la Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució i la Llei de Protecció de Dades. 

Que així mateix el Govern municipal s’abstingui d’emetre a membres de la Guàrdia Urbana 

ordres que puguin suposar vulneracions dels seus drets. Que el Govern municipal s’abstingui 

d’instrumentalitzar agents d’Assumptes Interns o de qualsevol altra unitat, i es limiti a una 

gestió eficaç de la seguretat de la ciutat i dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 

(Es tracta conjuntament amb els punts 9 i 12) 

 

El Sr. Badia expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot 

contrari d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa el 

vot contrari de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

11.-  (M1519/6072) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el Govern municipal desenvolupi, en el termini de 6 mesos, un Pla pilot 

consistent en una Oficina de Mediació i Denúncia en la que hi intervinguin els diferents cossos 

de seguretat (Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d’Esquadra) així com un grup de 

mediadors, per tal de conjugar la tasca social de mediació amb les funcions policials, amb 

l’objectiu d’afavorir la convivència a la franja del Besòs. 

 

No es tracta aquesta Proposició / Declaració de Grup,  atès que s’ha aprovat la urgència per 

unanimitat de la Moció M1519/6083, i la substitueix: 

 

(M1519/6083) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el govern municipal iniciï una investigació interna sobre els fets 

ocorreguts l’any 2008 relatius a la difusió, per part d’un caporal de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, d’imatges amb contingut sexual d’una agent del mateix cos; així com de les 

decisions preses pels seus superiors policials i polítics, per tal de depurar les responsabilitats a 

tots els nivells, tant policials com polítiques. 

 

El Sr. CORONAS constata que en aquest punt es torna a parlar de drets, concretament de dret a 

la intimitat, de drets personals i també d’obligacions dels agents de la Guàrdia Urbana. 

Comenta que parla d’un fet de 8 anys enrere, d’una publicació de fotografies íntimes d’una 

agent de la Guàrdia Urbana que la seva exparella va enviar a tots els contactes de la víctima per 

despit i per ferir. Diu que això s’anomena violència masclista. Afegeix que no tan sols és aquest 

el problema, sinó que altres agents se’n van riure, el mateix sistema va marginar la víctima i se 

la va arribar a pressionar perquè retirés una denúncia. 

Es pregunta, en primer lloc, si aquestes persones que són al Cos de la Guàrdia Urbana són les 

que han de protegir les seves dones i qualsevol dona de la ciutat. Diu que té molt clara la 

resposta i és que no pot ser. 

Considera que també es va molt malament quan l’Ajuntament davant d’aquest fet, en lloc de 
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castigar l’agressor, el premia amb dos ascensos i a la víctima la defenestra. Ho troba vergonyós 

i fastigós, i creu que és vergonyós i fastigós que en el seu moment aquest Ajuntament no actués 

d’ofici i investigués no tan sols l’agressor, sinó tots els còmplices que van permetre aquesta 

vexació a una companya de la Guàrdia Urbana. Considera que tanta culpa té el que envia en un 

primer moment la imatge com els que la reenvien, se’n riuen, hi fan comentaris, etc. Pensa que 

això no es pot tolerar. 

Diu que no tan sols vol que s’investigui, sinó que també vol que es depurin responsabilitats. 

Pensa que davant d’aquests fets cal posar tota la maquinària en contra d’aquestes persones i que 

davant d’un cas com aquest a l’Ajuntament i a la Guàrdia Urbana no li poden tremolar les 

cames. Reitera que vol dir totes les responsabilitats, tant les d’acció com les d’omissió. Diu que 

no és només l’agressor el que fa mal, sinó també el que encobreix, el que premia o el que gira la 

cara davant d’una agressió com aquesta. 

Vol que s’investigui des de l’inici fins a l’actualitat, perquè no és un fet aïllat en el temps, sinó 

que hi ha hagut comportaments posteriors que fan pensar que hi ha hagut actuacions 

incorrectes. Diu que no n’hi ha prou de proporcionar ajuda psicològica a la víctima com s’ha fet 

els darrers mesos. Pensa que cal castigar responsables i còmplices i que els responsables últims, 

que són els comandaments polítics, també s’incorporin en la investigació i s’aclareixi aquest 

cas. 

Considera que 8 anys són massa anys, ja que són 8 anys d’ascensos per a l’agressor, 8 anys de 

calvari per a la víctima i 8 anys de permissivitat amb els còmplices. 

Li agradaria, doncs, comptar amb el vot favorable de tots els grups. 

 

El Sr. FORN diu que vol escoltar l’explicació que dona el govern. De totes maneres, considera 

que el Sr. Coronas dona per provats uns fets que el 28 d’abril aniran a judici. Pregunta, doncs, 

què passarà si resulta que en el judici aquesta persona és absolta. Diu que si el Sr. Coronas té 

més proves agrairia que es compartissin amb la resta de grups. 

Comenta que a través d’un diari ha llegit una versió, i si fos així s’afegiria a la denúncia d’ERC. 

Però reitera la pregunta de si el dia 28 d’abril resulta que aquesta persona és absolta i que tot 

això no s’ha pogut demostrar què s’haurà de fer. 

Com que és un tema de què ha llegit una part de la versió a través d’un diari, indica que, per 

tenir una informació més completa, li agradaria sentir la versió del govern municipal. 

 

El Sr. SIERRA diu que potser s’ha avançat, ja que no esperava una exposició tan 

condemnatòria. Coincideix amb el Sr. Forn, perquè una cosa és aprovar el fet d’investigar, 

aclarir i tenir transparència en la Guàrdia Urbana, i fins i tot el respecte i la salvaguarda dels 

drets fonamentals d’una companya de la Guàrdia Urbana, i l’altra és fer un judici paral·lel o 

directament una condemna. 

Diu que si la proposició és en els termes del redactat, que s’obri una investigació perquè 

s’aclareixin tots els supòsits i tot el que comporten no tan sols els fets presumptament criminals, 

sinó el tracte proferit a un i altre company, hi està a favor. Reitera que només hi votarà a favor 

en aquests termes. 

 

La Sra. ESTELLER troba els fets molt greus, pel que ha pogut assabentar-se pels mitjans de 

comunicació, ja que no té una informació ni del govern ni de ningú que acrediti aquesta relació 

de fets. 

Comenta que el Grup Popular va presentar un prec en què demanava al govern que fes arribar a 

tots els grups la informació de què disposa l’Ajuntament de Barcelona respecte als fets succeïts 

el 28 de febrer de 2008, amb una especial incidència en les actuacions que es van realitzar des 

de l’Ajuntament quan se’n va assabentar.  

També demana al govern que informi del procediment d’assignació de les destinacions dels dos 
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agents implicats en aquests fets, de quan i com es van realitzar, i l’ascens en l’escala de 

comandament de la Guàrdia Urbana per part de l’agent acusat.  

Pregunta al grup proposant si accepta aquesta esmena dins del seu text, és a dir, afegir el prec 

que el PP va presentar com a esmena al text d’ERC. Aclareix que el prec és que el govern 

traslladi a tots els grups la informació de què disposi, que informi sobre què va fer en el 

moment en què se’n va assabentar i que informi del procediment d’assignació de les 

destinacions dels dos agents implicats, especialment sobre l’ascens en l’escala de comandament 

de la Guàrdia Urbana per part de l’agent acusat. 

Creu que falta molta informació a l’hora de poder fer una valoració de la proposta, perquè al 

cap d’uns dies es produirà el judici. Constata que han tardat 8 anys a conèixer aquests fets, i, per 

tant, es poden esperar una setmana per veure aquest judici i després prendre decisions. Reitera 

que demana al govern la màxima informació per no fer un judici a priori d’uns fets de què no té 

més informació que la que ha sortit als mitjans de comunicació. 

 

El Sr. GARGANTÉ diu que l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de 

Feminismes, ha desenvolupat diferents eines per abordar les violències masclistes en el si dels 

barris de la ciutat. Comenta que en els darrers 2 anys el govern ha realitzat un pla municipal de 

diversitat sexual i de gènere, un pla de justícia de gènere i una auditoria del circuit d’abordatge 

de les violències de l’Ajuntament de Barcelona. 

Entén, doncs, que el consistori té les eines suficients per abordar la situació de violències 

masclistes en el si de la mateixa Administració. Per tant, tenint en compte la gravetat del que 

s’està posant sobre la taula, així com la necessitat de l’abordatge des d’una perspectiva 

nítidament feminista de les violències que pateixen les dones, pensa que el primer que caldria 

fer és protegir l’agent afectada, oferir-li els serveis jurídics del cos, apartar de funcions el 

subinspector fins que es realitzi una investigació en el si del Cos de la Guàrdia Urbana i, en 

funció d’aquesta investigació i de la sentència judicial, depurar responsabilitats també per les 

suposades connivències entre part de la direcció, ascensos inclosos, i per restar-li importància al 

cas. 

Considera que cal ser inflexible i que és insostenible que davant d’un cas així el cos no oferís el 

2008 els Serveis Jurídics per presentar la denúncia i que l’Ajuntament no s’hi personés, que no 

s’obrís un expedient disciplinari al caporal, que aquest caporal després de canviar-lo de plaça 

ascendís en dues ocasions i que des de les altes instàncies de la Guàrdia Urbana es 

desincentivés l’agent a denunciar i fins i tot se l’animés a retirar la denúncia. 

Assenyala que l’Administració pública té el deure de garantir el dret de les treballadores a no 

ser assetjades i el respecte a la seva intimitat. Diu que no en deixarà passar ni una, i espera que 

el govern posi en pràctica en aquest cas el lema de la seva pròpia campanya en contra de les 

violències masclistes. Indica que si no es fa així l’Ajuntament i la seva màxima responsable, 

Ada Colau, estarien posant les bases per a la impunitat, que és font de noves violències 

masclistes a l’interior de la Guàrdia Urbana. Considera que la no assumpció de responsabilitats 

per part de l’Ajuntament suposaria un acte de violència institucional cap a aquesta agent. 

D’altra banda, destaca que cal tenir en compte els factors que en certs contextos afavoreixen 

que es produeixin casos de violència masclista i assetjament. Comenta que en aquest cas es 

tracta d’un context fortament masculinitzat pel percentatge d’homes que componen la Guàrdia 

Urbana. Afegeix que, a més, es tracta de cossos policials, de manera que hi tenen molta força 

elements tradicionalment lligats amb la masculinitat de tipus reaccionari i on és fàcil pensar que 

hi puguin haver resistències a la incorporació de les dones. Destaca que la Guàrdia Urbana és 

un cos fortament jerarquitzat –recorda que es tracta d’un caporal i d’una agent, però pregunta 

què hauria passat si la jerarquia hagués estat a l’inrevés– i molt hermètic, amb una evident 

manca d’autocrítica per part dels diferents governs i dels mateixos grups municipals, que es 

dediquen a donar suport al cos sense cap actitud mínimament crítica i que alhora provoca un 
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silenci eixordador davant de casos que han indignat els veïns i veïnes de Barcelona. 

Comenta que fa anys que tothom al Cos de la Guàrdia Urbana coneixia aquest cas, i suposa que 

entre els grups municipals que en formen part històricament també. Constata que no ha sigut 

fins a la denúncia pública de l’agent que ha saltat a la llum i a la institució en aquesta Comissió. 

Troba trist tant de silenci en un cas com aquest. 

Indica que en aquest cas els efectes de l’assetjament no es manifesten només contra la dona en 

concret, sinó que també tenen com a conseqüència un avís per a navegants, per a totes les dones 

que no s’adeqüin a l’status quo conservador i reaccionari del silenci, i impliquen restar 

importància a casos d’assetjament i violència masclista. Diu que si això passa al Cos de la 

Guàrdia Urbana i no hi ha conseqüències clares i diàfanes no cal ser massa llest per saber què 

passa amb veïns i veïnes que denuncien males praxis d’aquest cos. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que aquesta conducta, si es confirma que efectivament és la que ha 

realitzat aquest guàrdia urbà, és totalment condemnable, reprovable i no tolerable, ja que 

atempta contra la dignitat de les persones i en concret de les dones. 

En relació amb l’expedient concret, vol afegir-se a les explicacions que pugui donar el 

comissionat, perquè al cap de pocs dies hi haurà el judici i caldrà veure si tots els fets són 

provats o no. 

Reitera que són conductes que no són acceptables per part de l’Ajuntament, que no s’han de 

donar dins del consistori i que cal abordar-les immediatament en el moment en què se saben. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot favorable a la iniciativa. Considera que, d’una banda, hi ha el 

respecte pel procés judicial obert i, de l’altra, cal saber si el cos ha fet les investigacions internes 

necessàries. Diu que, un cop coneguts aquests dos elements, es podrà denunciar clarament, si 

això es confirma, que aquesta actitud és delictiva i, per tant, no és acceptable en el Cos de la 

Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. RECASENS constata que aquests fets són objecte d’un procediment penal i que, a més, 

per la informació de què disposa, hi ha prevista la celebració del judici el mateix mes d’abril. 

Per tant, com ja s’ha dit, indica que els fets provats seran els que seran i vincularan 

l’Administració. Demana, doncs, que no es prejutgi, però diu que al govern tampoc no li 

tremolarà la mà si efectivament hi ha una sentència condemnatòria. 

Pel que fa a la via administrativa, diu que tècnicament es tracta d’uns fets que es remunten a 

l’any 2008. Recorda, ja que són tots tan garantistes, que les normes sancionadores marquen 

límits de prescripció administrativa i, per tant, no es pot anar més enllà d’aquests límits, tot i 

que hi ha pendent una sentència penal. 

En tot cas, assenyala que totes les dades, des del domicili fins als noms de les persones i els 

fets, siguin sexuals o d’una altra mena, han de quedar protegides. Destaca que justament amb 

aquest fitxer que es vol posar en marxa quedarien més blindades i més reforçades del que ho 

estan actualment. Per tant, diu que donarà a la Sra. Esteller tota la informació que faci falta 

sempre que no estigui emparada per aquest fitxer, ja que en aquest cas no la hi podrà donar. 

Constata que el que no es pot fer és aturar o congelar les carreres professionals perquè la 

justícia necessiti un temps per jutjar. Diu que, mentre no hi hagi un judici amb una sentència, 

les persones es poden presentar, tal com ha fet ell i tal com ha fet ella, a processos de promoció. 

De totes maneres, indica que l’Ajuntament ha fet un seguiment del tema perquè és 

extremadament sensible als temes d’assetjament sexual o per raó de sexe, i informa que es 

posarà en marxa si cal el protocol per a la prevenció de la detecció, l’actuació i la resolució de 

situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. Afegeix que s’està reforçant la 

mateixa Unitat de Deontologia i Afers Interns. Conclou, doncs, que l’Ajuntament sí que està 

treballant en aquest sentit. Reitera, però, que no es poden investigar els fets perquè estan sub 
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iudice i fins que no hi hagi els fets provats no es pot obrir cap mena d’investigació, que a més 

toparia amb terminis de prescripció. 

Diu que justament per això la Unitat d’Afers Interns no és tan sols una unitat d’afers interns, 

sinó també de deontologia. Per tant, indica que per la via de la deontologia i de les bones i les 

males pràctiques es pot treballar per veure què ha passat i per evitar que això torni a passar, 

perquè el govern municipal és especialment sensible al fet que es previnguin i es faci justícia en 

casos d’assetjament sexual o per raó de sexe. 

 

El Sr. BADIA expressa l’abstenció del seu Grup. 

 

La Sra. ANDRÉS també farà una abstenció. 

 

El Sr. CORONAS considera que el que és greu de tot plegat no és tant si això va passar tal com 

ha sortit publicat o no, sinó que no es va investigar en el seu moment. Diu que, encara que 

hagin passat 8 anys, no pot mirar cap a una altra banda. Agraeix que els fets hagin sortit 

publicats en un mitjà de comunicació, perquè, si no, hi hauria com una mena de capa o un tel 

negre de tres metres per damunt del que va passar i ningú no sabria res. Reitera que això és el 

que no pot passar.  

Està d’acord amb el fet que la Unitat de Deontologia ha de treballar en aquesta línia, però diu 

que això no només no pot tornar a passar, sinó que ja ha passat i no es pot mirar cap a una altra 

banda. 

Comenta que hi ha un reglament de la Guàrdia Urbana dels anys 30, com ja ha dit moltes 

vegades, i que cal posar-lo al dia. Afegeix que no es pot deixar passar perquè, si hi ha algun 

problema administratiu per fer una comissió a partir de la Unitat de Deontologia, ningú 

impedeix que la comissió pugui ser política, encara que estigui als jutjats o se sàpiga el 

veredicte i aquest digui que no es pot provar, amb la qual cosa seria declarat no culpable, que 

no és el mateix que innocent. Manifesta que no tan sols es pot fer aquesta comissió política, 

sinó que creu que cal fer-la. 

Considera que no votar a favor d’aquesta proposició és un acte de covardia. Utilitza un 

llenguatge dur perquè els fets són molt greus i perquè tothom és molt sensible amb aquests 

temes, tothom està molt d’acord amb el fet que aquestes coses no poden passar, que és un dret 

fonamental i que cal respectar les dones. Demana, doncs, que es faci i es provi. Demana que es 

deixin d’omplir la boca de paraules i actuïn amb fets. Constata que són a l’Ajuntament per fer 

que les coses passin i per corregir el que es va fer malament en el seu moment. 

Reitera que no votar-hi a favor és covardia i el porta a pensar que no veu la diferència, sota 

l’excusa del llenguatge administratiu, entre el govern del canvi i el de Ciutat morta, com 

tampoc no veu la diferència entre aquesta Guàrdia Urbana i la Guàrdia Urbana del Sr. Vilaró. 

Constata que aquest cas va passar en l’època fosca del Sr. Vilaró. 

Demana, doncs, que tothom, tant si ha votat a favor com si no, estigui a favor que s’investiguin 

aquests fets, que s’arribi fins al final, passi el que passi al judici de final de mes. 

 

El Sr. FORN entén el Sr. Coronas, però diu que l’endemà del judici i que aquesta persona 

estigui condemnada serà el primer a donar suport a aquesta investigació interna que demana 

ERC. Tanmateix, creu que cal esperar tan sols fins al dia 28 d’abril per conèixer el resultat del 

judici i a partir d’aquí prendre les mesures que calgui. Insisteix que l’ordre hauria de ser aquest. 

Diu que, si tot va en la línia del que ha dit el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, hi 

donarà tot el suport. Pensa que, si no s’esperen, s’estarien avançant a fer un judici paral·lel. 

Creu que el Sr. Coronas l’ha fet en la seva intervenció inicial, però diu que el Grup Municipal 

Demòcrata no el pot compartir.  
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El Sr. SIERRA ja ha dit que hi votarà a favor. Afegeix que no és una qüestió de covardia o 

valentia, sinó de saber realment el que es vol fer. Assenyala que Ciutadans vol defensar els 

drets dels membres de la Guàrdia Urbana per la mateixa imatge d’aquest cos, que és el primer 

interessat en el fet que si hi ha algun tipus de responsabilitat es depuri. Indica que el seu Grup 

s’ha assabentat dels fets com la majoria dels grups pels mitjans de comunicació, però diu que ha 

parlat amb agents que han participat en aquesta investigació i han demanat que això 

s’investigui. 

Creu que cal treure’n fins a l’última responsabilitat perquè és la mateixa Guàrdia Urbana la 

primera interessada en el fet que no hi hagi casos de mala praxi dins del mateix cos, però sense 

fer judicis paral·lels, sinó intentant investigar i esbrinant la veritat, no prejutjant. 

 

La Sra. ESTELLER recorda que el Partit Popular va presentar un prec i que ha demanat al 

Sr. Coronas si es podia ampliar la proposta.  

Comenta, però, que el PP no ha fet mai un prejudici sobre ningú abans d’un judici, sinó que 

sempre ha valorat i defensat la presumpció d’innocència de tothom, també en aquest cas. 

Reitera que el 28 d’abril hi haurà un judici, i hauria preferit que es posposés i es deixés sobre la 

taula aquesta proposta per substanciar-la en el Plenari, atès que llavors ja hauria passat el judici.  

Diu que li agradaria si aquesta aprovació es fes només en el sentit d’investigar i clarificar 

internament els fets sense cap prejudici cap a ningú. Considera que la intervenció del Sr. 

Coronas ha estat una mica acusadora. Indica que el Grup Popular respecta la presumpció 

d’innocència de tothom, però que, amb la informació que té dels mitjans i la que ha demanat al 

govern, hi votarà a favor. 

 

El Sr. RECASENS informa que sí que es van obrir en el seu moment investigacions. Explica 

que els Mossos d’Esquadra van fer una investigació que es va judicialitzar i que en el seu 

moment es van fer unes mesures cautelars. Diu que tot això està documentat i que en el mesura 

que això pugui ser públic ho facilitarà als grups. 

Està d’acord amb el fet que no s’ha de prejutjar, que cal esperar la sentència, que no s’han de 

fer judicis de valor ni mediàtics. Es compromet a fer una anàlisi del que ha passat, i diu que si 

hi ha sentència condemnatòria no li tremolarà la mà. 

 

El Sr. Badia expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, 

el Sr. Forn expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa el 

vot favorable de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

12.-  (M1519/6060) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda instar el Govern municipal a anul·lar la resolució d’Alcaldia del passat 27 

d’octubre de 2016 de creació del fitxer “Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la 

Guàrdia Urbana”. 

 

(Es tracta conjuntament amb els punts 9 i 10) 

 

El Sr. Badia expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Sierra expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot 

contrari d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Garganté expressa el 
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vot contrari de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. ES REBUTJA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 

Del Grup Municipal BnComú: 

 

13.-  (M1519/6070) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1. Refermar la seva defensa dels drets humans i de la legalitat internacional 

com a principis rectors d’un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de la 

persona i fomenti la justícia global. 2. Condemnar l’ocupació israeliana i les polítiques de 

colonització dels territoris palestins i l’espoli, explotació, destrucció i esgotament de les 

riqueses i recursos naturals palestins, incloses les terres i l’aigua i es compromet a evitar que 

l’Ajuntament de Barcelona tingui qualsevol tipus de complicitat amb aquesta ocupació, violació 

de drets humans i espoli de recursos. 3. Explorar vies per poder aplicar el principi 

d’extraterritorialitat a través de mecanismes de contractació i compra pública que introdueixin 

criteris de responsabilitat internacional i respecte amb els Drets Humans. 4. Emplaçar a la 

Generalitat a impulsar amb les autoritats locals i federacions de municipis de Catalunya una 

taula intergovernamental per a estudiar mesures -com criteris de compra pública i clàusules 

específiques en els plecs de contractació- perquè les empreses respectin els drets humans. 5. 

Adherir-se a la Resolució 359/XI sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans per a 

les empreses catalanes que operen a l’exterior que va aprovar el Parlament de Catalunya el 

passat 3 de novembre en la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, en els mateixos termes en 

què es va aprovar. I així, instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans del 3 de juliol, els 

treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses 

catalanes amb inversions a l’exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la 

legislació vigent en l’àmbit dels drets humans per part de les empreses, amb participació de la 

societat civil, del Govern i del Parlament mateix. 6. Treballar amb les institucions competents, 

les organitzacions de la societat civil i Observatoris independents en matèria de protecció i 

defensa dels drets humans per estudiar, garantir, avaluar i certificar la implementació dels 

acords 2, 3, 4 i 5. 7. Demanar al govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a l’Alta 

representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Federica 

Mogherini, el desenvolupament de mesures per evitar la complicitat amb l’ocupació i fer 

complir el Dret internacional dels Drets Humans i el Dret internacional Humanitari. 8. 

Reconèixer la legitimitat d’iniciatives i campanyes no violentes promogudes per la societat civil 

palestina i internacional per reivindicar la defensa dels drets humans i del dret internacional 

humanitari a Palestina. En aquest sentit, tal i com afirma l’Alta Representant de la Unió 

Europea per als Afers Exteriors i Política de Seguretat, mantenir la fermesa i el compromís en la 

protecció de la llibertat d’expressió i llibertat d’associació d’acord amb la Carta de Drets 

Fonamentals de la Unió Europea, inclusivament pel que fa a les accions de solidaritat que es 

duguin a terme en aquest territori, específicament per aquelles que lluiten per finalitzar 

l’ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny de 1967 i destruir el Mur; 

reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a una total igualtat; 

i respectar, protegir i promoure el dret de les refugiades palestines de tornar a les seves cases i 

propietats tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides. 9. Traslladar aquests 

acords a l’Alta representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, al 

govern de la Generalitat, al govern de l’Estat, a l’ambaixada d’Israel i l’ambaixada de Palestina. 

 

El Sr. PISARELLO comenta que Barcelona té una llarga tradició de compromís amb la pau i els 

drets humans arreu, però també al Pròxim Orient. Explica que en aquest context s’inscriu 

l’agermanament amb Tel-Aviv i Gaza el 1998 o la declaració de 2008 que va aprovar el Consell 
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Municipal de Cooperació, integrat per representants de l’Ajuntament i entitats de la ciutat, que 

demanava el compliment de la legalitat internacional a la Franja de Gaza. 

Indica que en aquesta sessió es reafirma un cop més el compromís de Barcelona amb la pau i 

els drets humans al Pròxim Orient, sobretot quan es complirà mig segle de l’ocupació i la 

colonització de terres palestines. Diu que això no va d’estar a favor d’Israel o de Palestina, sinó 

que va del compliment dels drets humans i, en un context de perillós creixement de la 

islamofòbia i de la judeofòbia a Europa i més enllà, de buscar absolutament tots els camins 

perquè algun dia israelians i palestins puguin conviure junts, barrejats i en pau. 

Assenyala que aquest govern ha commemorat la Kristallnacht i que cada any commemora la 

Xoà, però diu que també és el govern que ha acompanyat les dones de la flotilla de Gaza i que 

avui vol fer un reconeixement exprés a tota la gent àrab, jueva i també catòlica, creient i no 

creient, que reclama que s’acabin l’ocupació i les vulneracions sistemàtiques dels drets humans. 

Vol donar suport a gent com Hagai El-Ad, director de l’organització israeliana B’Tselem, ja 

que vol atendre la crida que Hagai El-Ad va fer al novembre de 2016 des del Consell de 

Seguretat de l’ONU perquè la comunitat internacional impedís que comenci la segona meitat de 

segle d’ocupació. Explica que Hagai El-Ad va dir: «La consecució dels drets humans no pot 

esperar més, els palestins tenen dret a la vida i a la dignitat, tenen dret a ser amos del seu propi 

futur.» 

Indica que el govern municipal es reivindica còmplice d’aquest judaisme i es declara aliat 

d’aquestes activistes israelianes, perquè creu que la pau i els drets humans són el camí. Està 

d’acord amb Zygmunt Bauman quan deia: «La violència frena la violència com la gasolina 

frena el foc.»  

Per això referma la seva defensa dels drets humans, condemna l’ocupació i la política de 

colonització de terres palestines per part de l’Estat d’Israel i se suma a l’àmplia majoria, ja que 

el Parlament ha reclamat que les institucions catalanes es comprometin amb el respecte dels 

drets humans. 

Diu que es tracta d’estar a l’altura del que demanen no tan sols entitats com Human Rights 

Watch o Amnistia Internacional, sinó també organismes com les Nacions Unides, la mateixa 

Unió Europea o l’Acord internacional de justícia. Afegeix que es tracta d’estar a l’altura del 

compromís que suposen els drets humans i la legalitat internacional, l’obligació de treballar per 

la seva realització arreu i sempre. 

Recorda el cantautor israelià Yehonatan Geffen que deia que el colom de la pau s’està fent vell, 

ha vist massa guerres, ha vist massa odi, i que és hora que se’l deixi baixar del cartell, que 

pugui volar, que pugui tenir colomins i que aquests portin la pau i una convivència justa entre 

palestins i israelians. 

 

El Sr. MARTÍ avança que s’abstindrà en aquest punt. Explica que ho fa tot i estar absolutament 

d’acord amb el que implica el punt 1 d’aquesta resolució, que és refermar la defensa dels drets 

humans i de la legalitat internacional com a principis rectors d’un model de relacions 

internacionals que es basi en la dignitat de la persona i que fomenti la justícia global. Aclareix 

que el seu Grup no tan sols reivindica això per a les relacions entre Palestina i Israel, sinó a tot 

el món. 

Així mateix, reitera el seu suport a totes les resolucions de les Nacions Unides contra 

assentaments il·legals o contra altres pràctiques que es puguin fer arreu del territori o del món 

contràries als drets humans. Tanmateix, no pot compartir el global de la proposició, ja que 

traspua un cert antisemitisme i unes crítiques i unes condemnes generalitzades que no pot 

compartir en els termes en què està plantejada. 

Creu que la resolució és una aproximació parcial a la problemàtica i a la situació entre Israel i 

Palestina. Opina que les aproximacions parcials no porten a una resolució pacífica del conflicte, 

sinó que l’enquisten. Considera que perquè hi hagi una aproximació creïble a la regió cal 
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reconèixer, en primer lloc, que Israel és la principal democràcia de l’Estat, tot i que sigui 

perfectible com moltes altres, però l’única en tot el seu entorn. Igualment, pensa que no es 

poden aproximar a realitats com la de Gaza sense entendre que es tracta d’un territori governat 

de manera teocràtica per Hamas amb duríssima violència, amb Al-Fatah i amb altres forces. 

Indica que el xoc d’ambdues realitats és un exemple clar de per què calen aproximacions 

crítiques amb les dues parts i no estrictament sol·lícites amb una d’elles. Creu que precisament 

l’agermanament de Barcelona amb Gaza i Tel-Aviv, que va ser el 1998 i que es va mantenir i 

aprofundir durant el govern de l’alcalde Trias, és la via que cal seguir, de respecte, de 

reconeixement mutu i de perspectiva de pont i de col·laboració entre els dos territoris i les dues 

nacions. 

En aquest sentit, opina que és una proposta esbiaixada i parcial, i per això no hi pot donar 

suport. Creu que l’Ajuntament de Barcelona no hauria de seguir aquesta línia amb aquest tipus 

de resolucions per fer una contribució positiva a la resolució d’aquest conflicte. Opina que no se 

soluciona res abocant aquestes prevencions i condemnes generalitzades a l’Estat d’Israel. Per 

això reitera la seva abstenció. 

 

El Sr. SIERRA diu que Ciutadans té clar el compromís ferm i contundent amb la defensa dels 

drets humans i de la democràcia arreu del món. Comparteix també amb el Grup Municipal 

Demòcrata que l’Ajuntament no és el lloc adequat perquè, com a institució, es posicionin en 

aquest tipus d’assumptes. Votarà, doncs, en contra de la proposició. Tot i ser conscient que hi 

ha entitats darrere d’aquesta proposta i que és el govern municipal qui la presenta, no pot donar 

suport a aquesta resolució perquè no es poden justificar determinades actituds que, si no 

infringeixen la legalitat internacional, tenen una zona fronterera. Creu que actituds com ara un 

boicot no es poden promoure des d’una institució, ni tan sols justificar-les dins d’una llibertat 

d’expressió o d’una forma de manifestar una oposició a una ocupació com passa en els territoris 

ocupats per Israel. 

Reafirma, però, el compromís del seu Grup en la defensa dels drets humans i de la legalitat 

internacional. 

 

El Sr. CORONAS defensa la garantia i protecció dels drets humans individuals i col·lectius i el 

dret de tots els pobles a emancipar-se mitjançant processos d’autodeterminació pacífics i 

democràtics. Comenta que en aquest cas, després de 50 anys d’ocupació de Palestina per part de 

l’Estat d’Israel, no tan sols no s’ha assolit un acord que garantís a tots dos pobles disposar d’un 

estat propi amb seguretat i desenvolupament, sinó que el conflicte s’ha agreujat, entre d’altres 

coses, per l’incompliment de les resolucions de les Nacions Unides de manera repetida i 

sistemàtica per part d’Israel, construint nous assentaments dins dels territoris palestins i 

facilitant el creixement de colònies per ampliar l’ocupació. Indica que aquest fet, agreujat pel 

bloqueig permanent de la Franja de Gaza, ha provocat que la població civil palestina hagi 

esdevingut la principal víctima del conflicte, veient com es vulneren els seus drets fonamentals i 

empitjorant la seva perspectiva de desenvolupament dia rere dia. 

D’altra banda, creu que cal vetllar perquè la contractació pública de l’Ajuntament se subjecti en 

mecanismes de responsabilitat internacional i compromís amb els drets humans i que aquest 

principi s’ha de poder aplicar amb coherència més enllà del territori, tal com es proposa, cosa 

que és aplicable tant als productes o serveis contractats en el territori d’aquesta declaració com 

en tants altres, com ara els territoris ocupats del Sàhara Occidental. 

Així mateix, pensa que cal donar suport a les iniciatives i campanyes no violentes promogudes 

per la societat civil palestina, israeliana i internacional que reivindiquen i defensen els drets 

humans i el dret internacional humanitari a Palestina, en especial per les que lluiten per 

finalitzar l’ocupació i promouen el dret de les persones refugiades palestines a retornar a les 

seves cases, tal com estableix la Resolució 194 de les Nacions Unides. 



 

Ref:  CCP 4/17 Presidència, Drets de ciutadania, Part. i Seg. i Prevenció 

v.  20/ 4/ 2017     13: 2 
76 

Per aquesta raó i d’altres exposades en la redacció de la proposta i perquè creu fonamental que 

l’Ajuntament mantingui i reforci el seu compromís en la defensa dels drets humans i la legalitat 

internacional, i que esdevingui un dels pilars de la seva política de relacions internacionals 

conjuntament amb el foment de la pau i la justícia global, anuncia que votarà a favor de la 

condemna de l’ocupació israeliana dels territoris palestins, la vulneració dels drets humans de la 

població civil i la depredació dels seus recursos naturals, vetllant perquè l’Ajuntament no 

col·labori directament ni indirectament amb aquesta situació. 

 

La Sra. ESTELLER recorda que el Partit Popular sempre ha defensat els drets humans i la 

legalitat internacional, i sempre serà al costat del govern en aquesta defensa per a tothom, al 

marge de compartir ideologies o no. 

Tanmateix, pensa que cal tenir en compte qüestions fonamentals, perquè tot això també està 

molt en mans de la diplomàcia dels estats i és un tema de caràcter internacional d’una gran 

complexitat que requereix accions molt acurades a l’hora de poder fer pronunciaments. En 

aquest sentit, indica que aquesta proposta incorpora unes qüestions que prejutgen una 

determinada ideologia i unes determinades conseqüències, que van molt més enllà del que creu 

que ha de ser un pronunciament de l’Ajuntament de Barcelona en un conflicte tan arrelat i 

complicat com aquest. 

Comenta que el Govern d’Espanya sovint i en concret el mes de gener de 2017 va condemnar 

algunes accions que havia fet Israel en la construcció d’uns determinats habitatges a la part de 

Cisjordània. Manifesta que cada vegada que hi ha un excés en algunes de les accions que es 

desenvolupen hi ha la condemna corresponent, no tan sols d’Espanya, sinó també en l’àmbit 

internacional. 

Creu que és un tema molt complex i que va molt més enllà de la presa de decisions de 

l’Ajuntament. Assenyala que la proposta incorpora una vessant més de caràcter ideològic, que 

no només de commemoració o de recordatori de la situació en què viuen Israel i Palestina. 

Per aquest motiu hi votarà en contra. 

 

El Sr. GARGANTÉ votarà a favor d’aquesta proposició en defensa dels drets humans de les 

palestines i pel respecte del dret internacional humanitari, amb tot l’amor i el suport que es 

mereixen les companyes palestines que resisteixen la colonització militar sionista des de 1948. 

Creu que aquesta proposició és només un petit pas dels que hauria de fer la ciutat de Barcelona 

en la defensa dels drets humans i per seguir el camí que va marcar la lluita a Sud-àfrica contra 

el racisme i l’apartheid, donant suport a la lluita de les palestines per acabar amb la colonització 

i l’ocupació que pateixen. 

Malgrat això, pensa que l’equip de govern no és prou valent, que no va més enllà i que es deixa 

intimidar pel lobby sionista. Explica que aquest lobby té molt poder mediàtic a Catalunya, però 

poca capacitat econòmica comparada amb la que té a altres estats de l’entorn. Destaca, però, 

que segur que no és la intimidació que pateixen les mateixes palestines, que cada dia han de 

travessar els checkpoints, suportar les invasions dels militars dins de les cases, l’amenaça i els 

maltractaments al carrer i l’espoli de les seves terres i recursos. Remarca que el palestí és un 

poble que pateix l’expulsió sistemàtica de la seva població de viles i ciutats des de 1948. 

Comenta que fins ara les palestines són el grup de refugiades que més anys fa que no poden 

tornar a les seves llars, malgrat haver-los reconegut aquest dret.  

Explica que Badil, el centre de recursos per a la residència i els drets de les refugiades 

palestines, afirma que actualment hi ha gairebé 7 milions i mig de palestines refugiades i 

desplaçades. Apunta que als camps de refugiats viuen confinades gairebé 5 milions d’aquestes 

palestines, malvivint en condicions miserables a mercè de les constants invasions i operacions 

militars de les forces d’ocupació israelianes. Indica que les esgarrifoses declaracions del capità 

Nidal, comandant de la zona de Betlem, en són un exemple: «Deixaré els joves palestins del 
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camp minusvàlids, deixaré la meitat dels joves en cadira de rodes i l’altra meitat les hauran 

d’empènyer.» Comenta que l’objectiu és atemorir les joves palestines buscant la seva destrucció 

psicològica. 

Malgrat el que va afirmar Ada Colau abans d’arribar a ser alcaldessa, recorda que el govern fa 

temps que va deixar clar que no trencaria l’agermanament amb Tel-Aviv del 1998, i diu que es 

va renovar després l’agermanament amb Gaza, tal com va plantejar la CUP. Comenta que el 

govern en el seu moment va explicar que aquest agermanament formava part del suport als 

acords d’Oslo, que van ser rebutjats i criticats per molts palestins des del seu inici i que s’han 

confirmat com una política de continuació en l’expansionisme sionista. Assenyala que 

l’agermanament amb Tel-Aviv fa que la ciutat de Barcelona sigui còmplice amb el sionisme i la 

fa responsable de les morts i les agressions en contra dels palestins a Haifa, Jenin, Tulkarem, 

Betlem, Natzaret, Hebron o Gaza. 

Explica que des de 2005 més de 170 organitzacions populars palestines, seguint l’exemple de 

Sud-àfrica, demanen boicot, desinversió i sancions contra l’Estat d’Israel i les institucions i 

empreses que s’aprofiten de la colonització i practiquen el règim d’apartheid. Constata que ara 

sembla que alguns tenen por d’unir-se al moviment no-violent i antiracista que defensa la 

dignitat humana, constantment aixafada per la falta de valentia davant l’opressor. Recorda que 

Desmond Tutu deia: «Si ets neutral en situacions d’injustícia, has escollit el costat de 

l’opressor.» Pensa que no és tan difícil d’entendre. 

Diu que per tot això el seu Grup municipal no pararà fins a aconseguir que Barcelona es declari 

ciutat lliure d’apartheid i s’adhereixi al moviment del BDS, com ja han fet nombroses viles dels 

Països Catalans, i trenqui d’una vegada per totes l’agermanament amb Tel-Aviv com ha fet 

Amsterdam. Recorda Nelson Mandela, que va passar 28 anys de la seva vida a la presó i va dir: 

«No serem lliures fins que els palestins siguin lliures.» Diu que Madiba sabia de què parlava. 

 

El Sr. ARDANUY constata que és un tema controvertit i complex. Està d’acord amb una part 

de la proposició, però no comparteix una altra de les parts. Creu que Barcelona ha d’estar al 

costat de la democràcia, dels drets humans i de la pau. Destaca que ha d’estar al costat de la 

democràcia i dels drets humans a les dues bandes i utilitzar el diàleg, el respecte i la 

convivència per arribar a la pau. 

Sap de la dificultat de relació entre les dues parts del conflicte i també és conscient que té una 

difícil solució, però s’abstindrà en aquesta proposició entenent que en la complexitat del tema hi 

ha d’haver un compromís també de diàleg, d’aproximació, de foment de la pau i de no 

enfrontament. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia el vot favorable del PSC. Per argumentar-ho llegirà tres punts de la 

resolució que va aprovar el seu partit en el consell nacional del 24 de febrer de 2014, en què es 

deia: 

«Reiterem el nostre compromís amb l’assoliment d’una pau justa i duradora que posi fi al 

conflicte entre Israel i Palestina.  

»Afirmem que, perquè aquesta pau sigui possible, és tan necessari el reconeixement sense 

reserves del dret d’Israel a existir i el de la seva ciutadania a viure en pau i amb seguretat, com 

remoure el que actualment és el principal obstacle per a l’assoliment d’aquest objectiu, com és 

el manteniment de l’ocupació de territoris palestins per part d’Israel i la seva progressiva 

colonització.  

»Incorporem als nostres compromisos, a fi d’exercir una pressió efectiva i no violenta per a la 

consecució dels esmentats objectius, els de promoure que les institucions europees, espanyoles, 

catalanes i locals, així com el conjunt del sector públic i privat participin de l’estratègia de 

Boicot, Desinversions i Sancions, respecte de les institucions, entitats, organitzacions o 

empreses que fomentin, participin, col·laborin o obtinguin benefici de l’ocupació i colonització 
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israeliana de Palestina, abstenint-se d’establir-hi vincles mercantils, de cooperació o de 

qualsevol altra mena, fins que s’hagin assolit els objectius de pau esmentats.» 

 

El Sr. PISARELLO reconeix que és un tema complex i controvertit, com s’ha dit per part de 

molts grups. Recorda que el filòsof jueu Baruch Spinoza deia que no es tractava de riure o de 

plorar, sinó de comprendre. Diu que, un cop que es comprèn el que passa, no es pot romandre 

indiferent. Li sembla que això està clar.  

Considera que la situació a la Franja de Gaza és inadmissible, que produeix vulneracions 

sistemàtiques de drets humans que han estat denunciades per persones de diferents creences i 

ideologies. Declara que l’Ajuntament pensa que no es pot romandre impassible davant d’això. 

Considera que suggerir que una declaració com aquesta traspua antisemitisme és una acusació 

mesquina que retrata qui la suggereix, sobretot quan ve d’un govern que ha criticat com ningú 

la judeofòbia, que ha tancat la llibreria Europa, que ha lluitat contra qualsevol indici 

d’antisemitisme allà on es pugui produir. Està convençut que el que està passant a la Franja de 

Gaza és inadmissible, que l’Estat d’Israel hi té un paper clau, que l’ocupació no pot continuar i 

que no es pot pretendre que la població àrab ho accepti eternament.  

És conscient que no hi ha una solució màgica a la situació que s’està vivint en aquest territori, 

però pensa que la fi de l’ocupació és imprescindible i pot obrir un camí perquè en algun 

moment el poble israelià i el poble palestí puguin pensar i reflexionar conjuntament sobre 

aquella frase tan tremenda del poeta palestí Imil Habibi, quan deia: «El vostre holocaust, la 

nostra catàstrofe.» 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Martí expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata 

(PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Coronas 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP, el Sr. 

Garganté expressa el vot favorable de la CUP i el regidor Ardanuy expressa la seva 

abstenció. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

14.-  (M1519/6022) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: 1) Mostrar el seu suport a l’aixecament del bloqueig econòmic, comercial i 

financer que el govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba. 2) Fer arribar al Govern 

de la Generalitat la necessitat que en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units 

d’Amèrica expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, comercial i financer 

a Cuba, així com a encoratjar-los a derogar, al més aviat possible, les lleis Helms Burton i 

Torricelli. 3) Fer arribar aquests acords als consolats de Cuba i Estats Units a Catalunya. 

 

El Sr. GARGANTÉ constata que passen de Palestina a Cuba. Explica que Cuba es va 

independitzar d’Espanya el 1898, amb l’ajuda interessada dels Estats Units, que seguint la 

doctrina Monroe va consolidar una oligarquia terratinent a l’illa fidel als interessos comercials 

dels Estats Units, perpetuant un sistema social repressiu i pseudoesclavista. 

Comenta que políticament la Cuba «independent» estava dirigida per militars colpistes i per un 

règim pseudodemocràtic totalment adulterat que responia als interessos comercials dels Estats 

Units i que feien de la corrupció el sistema més habitual per enriquir-se. Explica que, davant 

d’aquesta realitat, a Cuba hi havia una immensa majoria de la població que vivia en condicions 

d’extrema pobresa, sense dret a l’educació, la sanitat o un habitatge amb les mínimes 

condicions d’higiene. 

Diu que en aquest context se situa en la dècada dels 50 del segle passat, quan al país hi havia 
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una dictadura militar, la de Fulgencio Batista, que com tots els seus antecessors estava poc 

preocupat pel desenvolupament econòmic i social de l’illa. 

Assenyala que, davant d’aquesta realitat política i social, grups dissidents van començar a 

organitzar-se clandestinament per enfrontar-se al règim de Batista. Explica que el cas més 

conegut va ser el 1953, quan van intentar enderrocar el règim assaltant la caserna de Moncada, 

la fortalesa de Santiago de Cuba, i que va donar naixement al que es coneixeria com el 

«Movimento 26 de julio». 

Relata que els seus membres van ser detinguts, jutjats i empresonats. Diu que en aquell judici 

Fidel Castro va pronunciar el seu famós «la historia me absolverá». Afegeix que després de dos 

anys i mig de condemna Fidel Castro i els seus companys de lluita més propers es van exiliar a 

Mèxic. Comenta que el 1956 Fidel Castro, Che Guevara i una vuitantena de persones més es 

van embarcar al Granma i van desembarcar a la costa cubana, on es comencen a organitzar en 

guerrilles que van creixent en nombre per començar a organitzar accions armades contra 

casernes militars i altres objectius. 

Explica que el 1958 les columnes del Che i de Camilo Cienfuegos controlaven ja gran part de 

l’occident del país, mentre que a la part oriental de Cuba només les grans ciutats continuaven 

sota el control del règim de Batista. Afegeix que aquell mateix any, el 1958, el dictador Batista 

va prendre la decisió de fugir a Santo Domingo, i que el dia 1 de gener de 1959 la revolució, 

contra tot pronòstic, va triomfar. 

Apunta que immediatament es va constituir un govern provisional que va tenir el suport de la 

Unió Soviètica. Explica que els darrers 58 anys el govern socialista ha invertit en educació i 

sanitat i ha millorat les condicions de vida de la societat cubana. 

Comenta que les mesures adoptades pel govern socialista, destinades a recuperar les riqueses 

del país i a posar-les al servei del poble, van afectar els interessos dels grans monopolis nord-

americans que durant més de mig segle havien saquejat els recursos de l’illa i influït en la seva 

política interna. 

Assenyala que la voluntat resolta del govern socialista d’actuar amb plena independència i de 

produir decisius canvis econòmics i socials a favor de les grans majories va constituir el 

detonant que va portar el govern dels Estats Units a llançar una guerra econòmica, comercial, 

financera i un bloqueig total contra Cuba. 

Indica que la situació econòmica del país s’ha vist agreujada des del primer moment a causa 

d’aquest bloqueig econòmic i comercial imposat pels Estats Units a partir del 7 de febrer de 

1962, i diu que des de llavors encara es manté vigent i s’ha anat endurint amb el temps. Afegeix 

que es calcula que el bloqueig li ha costat a l’illa uns 125 milions de dòlars. 

Recorda que en 24 ocasions l’Assemblea General de les Nacions Unides ha condemnat el 

bloqueig contra Cuba, i explica que a l’octubre de 2016 la mateixa Assemblea General de 

Nacions Unides va tornar a votar la necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i 

financer imposat pels Estats Units contra Cuba amb 191 vots a favor, cap en contra i 2 

abstencions, ja que per primera vegada els Estats Units i l’Estat d’Israel s’hi van abstenir. 

Considera que el fet de mantenir l’ocupació per part del govern dels Estats Units de 

117 quilòmetres a Guantánamo mostra la manca de respecte del govern nord-americà sobre la 

sobirania cubana. 

Per tot això, presenta una sèrie d’acords que es van presentar al Parlament de Catalunya per part 

de Catalunya Sí que es Pot, si no s’equivoca, i creu recordar que tots els grups, menys el PP, 

que es va abstenir, hi van votar a favor. Comenta que els punts són mostrar el suport a 

l’aixecament del bloqueig econòmic, comercial i financer que el govern dels Estats Units manté 

contra Cuba i fer arribar al Govern de la Generalitat la necessitat que en les seves relacions amb 

les institucions dels Estats Units expressi la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, 

comercial i financer a Cuba, així com encoratjar-los a derogar al més aviat possible les lleis 

Helms-Burton i Torricelli. 
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El Sr. MARTÍ anuncia que s’abstindrà en aquesta proposició de la CUP. Diu que no té res a 

veure passar de Palestina a Cuba, però pensa que en el fons es tracta de situacions complexes 

que el que fan és definir una situació provocada per un conjunt d’esdeveniments i segurament 

amb culpes molt repartides. Diu que es té la temptació permanent d’atribuir bondats i maldats a 

una de les parts en disputa. En aquest sentit, creu que el règim de Fidel Castro, des del segle 

XIX, en què es va independitzar Cuba d’Espanya, va fer un bon negoci des d’aquest punt de 

vista, però diu que no es tracta d’això, sinó del fet que el règim de Fidel Castro i actualment de 

Raúl Castro no es poden considerar règims democràtics, sinó que, al contrari, són règims 

totalitaris que violen permanentment els drets humans de la seva gent. 

Dit això, entén que el bloqueig econòmic, comercial i financer dels Estats Units a Cuba no és 

positiu, sinó que ha estat clarament negatiu i només fa que malmetre les condicions de vida de 

les persones que viuen al país. Pensa que aquesta situació requereix una solució pel bé dels 

cubans. 

Assenyala que el tema no està com fa uns anys, ja que tant els Estats Units com Israel a 

l’Assemblea General de l’ONU l’any anterior no van votar en contra d’aixecar el bloqueig, sinó 

que es van abstenir. Destaca, doncs, que hi va haver un canvi de tendència amb l’Administració 

Obama. Diu que ja es veurà com va amb l’Administració actual dels Estats Units.  

Creu que s’han de cercar els mecanismes per trobar una solució a aquesta situació angoixant del 

poble cubà, que no passa solament per aixecar el bloqueig econòmic i comercial, que hi està 

d’acord, sinó que també passa pel fet que el règim cubà deixi de ser un règim dictatorial. 

En aquest sentit, està a favor de l’aixecament del bloqueig econòmic i de la regulació de les 

lleis que actuen de manera restrictiva a favor d’aquest bloqueig. També està a favor de millorar 

la situació de vida i les condicions del poble cubà, però no està a favor del sentit d’aquesta 

proposició, ja que només posa l’accent en el bloqueig econòmic dels Estats Units i no en les 

condicions de vida que ha patit i pateix el poble de Cuba a causa del seu règim totalitari, que no 

ha fet prevaldre els drets humans i fonamentals de les persones. 

 

El Sr. SIERRA mostra el suport a l’aixecament de tots els bloquejos perquè no deixa de ser 

similar al que es tractava en la proposició anterior, és a dir, una forma o una variant d’un boicot. 

Aplaudeix els acostaments i els suports oberturistes que hi ha hagut recentment entre els Estats 

Units i Cuba, especialment amb l’Administració Obama, i el procés de democratització d’un 

país amic. Malgrat tot, creu que no és precisament la Generalitat, sinó el Govern d’Espanya qui 

ha de ser agent vàlid pel que fa a les relacions internacionals. Recorda que l’Ajuntament de 

Barcelona no és el lloc en què s’hagin de defensar aquest tipus de proposicions. 

Troba curiós que, en aquesta mena de classe de primària que ha fet el Sr. Garganté sobre la 

història de Cuba, el regidor de la CUP no esmenti el fracàs econòmic que van suposar les 

polítiques de l’argentí que porta tatuat i que no esmenti la repressió a què ha sotmès el Sr. 

Castro al poble cubà. Informa la CUP, que parla de defensar els veïns i les veïnes, les classes 

deprimides i el col·lectiu LGTBI, que a Cuba hi ha «sidatoris» i persones engarjolades pel mer 

fet de ser homosexuals. Demana que la CUP tingui una mica de coherència. 

En tot cas, commina el Sr. Garganté, la CUP i el govern a seguir defensant els drets humans i 

les llibertats, i explica que a les 6 de la tarda a la plaça Universitat hi ha un acte per defensar la 

llibertat i la supervivència del poble veneçolà. 

 

La Sra. CAPDEVILA defensa que tots els pobles tenen dret a emancipar-se i desenvolupar-se 

en llibertat, i manifesta que sempre ha dit que el bloqueig econòmic, financer i comercial que 

manté des de fa més de 56 anys el govern dels Estats Units a Cuba ha impedit que el poble cubà 

pugui desenvolupar totes les seves potencialitats.  

Destaca que, malgrat aquest fet, gràcies als seus esforços en educació o sanitat, Cuba s’ha situat 
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al capdavant dels països més desenvolupats del Carib segons l’índex de desenvolupament humà 

de les Nacions Unides. Recorda que el bloqueig ha estat condemnat 24 vegades per 

l’Assemblea General de les Nacions Unides. Explica que el darrer cop que es va presentar la 

moció a favor d’aixecar el bloqueig en aquesta assemblea va ser aprovada sense cap vot en 

contra. Remarca que aquest bloqueig ha costat a Cuba despeses de més de 125 milions de 

dòlars. 

Pensa que no es pot dir que sigui un tema que generi divisió d’opinions a escala internacional o 

que no tingui conseqüències per a la població. Recorda que el Parlament de Catalunya també va 

aprovar el 3 de març de 2017 instar el Govern de la Generalitat a fer gestions necessàries davant 

del Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el govern dels Estats Units l’encoratgés 

a dur a terme de manera efectiva l’aixecament del bloqueig econòmic, financer i comercial a 

Cuba. 

Indica que els companys de la CUP només parlen en aquesta proposició d’instar el Govern de la 

Generalitat a expressar el rebuig al bloqueig, però diu que a Esquerra Republicana de Catalunya 

li sembla que, sent com són representants de la ciutadania de Barcelona, hauria estat molt 

positiu aprofitar l’ocasió per demanar a l’alcaldessa i al govern municipal, atès que a Barcelona 

hi ha una de les majors representacions consulars del món, que expressin també el seu rebuig al 

bloqueig en la seva acció institucional amb els Estats Units. 

Malgrat aquesta mancança i partint de la premissa que aquest és un bloqueig que va néixer per 

raons polítiques actualment anacròniques i que el mateix expresident dels Estats Units, Barack 

Obama, va qualificar el bloqueig com a obsolet, ancorat en el passat i va reconèixer que no ha 

funcionat; tenint en compte que el bloqueig és contrari al principi i fonaments de la Carta de les 

Nacions Unides i perquè creu fonamental que l’Ajuntament es comprometi amb el 

desenvolupament dels pobles i amb el dret internacional, votarà a favor de la proposta de la 

CUP. 

 

La Sra. ESTELLER considera que quan el Sr. Garganté ha fet la defensa de la seva proposta ho 

ha fet amb un simplisme que la sorprèn cada dia més. Constata que per al Sr. Garganté és tot 

blanc o negre, bons i dolents, els americans són els dolents i els cubans són els bons. Al·lucina 

de la visió tan sectària del regidor de la CUP en les qüestions en funció de si són afins a la seva 

ideologia o no. 

Indica que el règim Cubà ha estat una dictadura que ha sotmès un poble i que l’ha deixat 

desolat, amb una vulneració clara dels drets humans que el Sr. Garganté no veu perquè no li 

interessa, perquè comparteix la ideologia del règim cubà. Reitera que per al regidor de la CUP 

tots els cubans són bons i els dolents són els americans, que han sotmès el poble a un bloqueig.  

Està d’acord amb l’obertura de Cuba i amb totes les accions que s’estan duent a terme, i espera 

que es recuperi aviat la democràcia i que millori la qualitat de vida de tots els cubans. Recorda 

que el 2014 va celebrar que s’iniciessin les relacions diplomàtiques amb els Estats Units, i així 

ho va fer palès el president del Govern, Mariano Rajoy. Constata que també s’han recuperat les 

relacions de la Unió Europea amb Cuba i s’ha aixecat aquell aïllament. Comenta que hi ha 

hagut moltes visites i moltes ajudes perquè Cuba recuperi la democràcia i s’hi deixin de 

vulnerar permanentment els drets humans. Considera que tots els bloquejos són negatius, i, per 

tant, espera que aquest bloqueig acabi al més aviat possible. Però destaca que no tan sols és 

culpa d’una part, tot i que la CUP només ho veu des d’aquesta perspectiva i només veu l’acció 

negativa dels que no pensen com ells. 

Per aquest motiu s’abstindrà en aquesta proposta. 

 

El Sr. ARDANUY creu que l’ofec econòmic i d’aïllament de l’illa de Cuba no és acceptable ni 

té cap mena de sentit i hauria de desaparèixer. Tanmateix, diu que l’aplicació d’aquesta política 

injusta no li impedeix constatar que a Cuba durant tot el període de la revolució no s’han 
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respectat els drets humans i que els seus governs han exercit la violència envers molts dels seus 

ciutadans. Considera que actualment Cuba dista molt de ser una veritable democràcia. 

Per tot això el seu vot serà abstenció. 

 

La Sra. ANDRÉS votarà a favor d’aquesta proposició perquè, independentment del fet que 

podria entrar en matisos a la part expositiva, la part propositiva no distreu de l’objectiu polític 

principal, que és condemnar i denunciar el bloqueig econòmic, comercial i financer que pateix 

el poble de Cuba des de fa molts anys. 

Destaca que aquest bloqueig no tan sols és anacrònic, sinó que és contrari a la Carta de les 

Nacions Unides i ha estat motiu de 24 resolucions de les Nacions Unides, l’última a l’octubre 

de 2016. Indica, doncs, que és un procés en reversió perquè el mateix bloquejador, els Estats 

Units, ni tan sols vota en contra de les resolucions de les Nacions Unides, sinó que s’hi absté. 

Entén, per tant, que el bloqueig i les seves conseqüències sobre la població cubana, com la 

vigència de les lleis que estan descontextualitzades i que no responen a l’actual clima de 

relacions ni a la realitat social ni institucional de Cuba ni tan sols dels Estats Units ni de la 

comunitat internacional, no ajuden a consolidar un procés democràtic que tots estan desitjant 

que arribi a Cuba. 

Per tant, hi votarà a favor i pensa que és pertinent fer-ho en aquesta Comissió perquè hi ha 

aquest eix del Pla d’actuació municipal que, malgrat que no s’ha aprovat, es diu «Justícia 

global», que és el que es fa quan es fan aquest tipus de declaracions i resolucions en aquesta 

Comissió. 

 

El Sr. PISARELLO també hi votarà a favor. Explica que és una proposició en què es tracten 

temes diferents. Constata que podrien estar una estona llarga discutint sobre la naturalesa del 

règim cubà. Recorda que ell mateix fa temps va escriure un article a la premsa on recollia les 

conclusions d’un article molt lúcid del periodista Sergi Picazo de Crític, on deia que la 

revolució cubana havia produït grans transformacions socioeconòmiques, però havia fallat en la 

construcció d’una democràcia republicana. 

Tot i així, constata que el que es discuteix en aquesta sessió és la qüestió del bloqueig, i diu que 

sobra evidència que mostra que el bloqueig dels Estats Units a qui més afecta és al poble cubà, 

al seu dret a la lliure determinació, a les persones que estan a favor del govern i a les persones 

que són legítimament crítiques amb el govern. Destaca que es tracta, doncs, d’un assumpte de 

drets humans que ha estat condemnat de manera reiterada per les Nacions Unides, que ha fet 

moure els mateixos Estats Units, que han acabat reconeixent que, en lloc d’aïllar Cuba, la seva 

política els estava aïllant a ells. Afegeix que no tan sols es demostra que és un bloqueig que 

produeix vulneracions als drets humans, sinó que, a més, és ineficient o té una part d’hipocresia, 

perquè, malgrat l’embargament, Cuba té relacions comercials amb més de 90 països actualment 

i la meitat de les seves exportacions són a la Unió Europea. Li sembla bé que sigui així perquè 

Barcelona també té una relació concretament amb l’Havana molt estreta, que no ve d’aquest 

govern, sinó que ve de governs anteriors i que inclou relacions de tipus comercial, d’intercanvi 

de programes urbanístics, de programes culturals, com recordava un documental que es va 

presentar fa poc al Muba, coproduït per l’Ajuntament i per l’Oficina del Historiador de la 

Habana. Per tant, indica que el govern té la intenció de seguir intensificant aquestes relacions, i 

així ho va transmetre a l’ambaixador cubà, amb qui va tenir una reunió en què el govern li va 

comunicar la posició oficial de l’Ajuntament de Barcelona sobre el bloqueig. 

Diu que en un món marcat pels conflictes entre els estats és conscient que les ciutats poden ser 

agents de diàleg, d’intercanvi i ponts de cooperació. En aquest sentit, més enllà del context 

general, explica que l’Havana i Barcelona encara tenen reptes conjunts molt importants que 

tenen a veure amb el canvi històric que s’està produint tant a l’illa com a Barcelona. 
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El Sr. GARGANTÉ assenyala que el primer punt de la proposta diu que la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció mostra el seu suport a 

l’aixecament del bloqueig econòmic, comercial i financer que el govern dels Estats Units 

d’Amèrica manté contra Cuba. Conclou, doncs, que es condemna aquest bloqueig. Diu que la 

idea era que no fos només d’un grup o del govern, sinó que fos el més majoritari possible. 

En segon lloc, comenta que per la CUP el govern socialista de Cuba és immensament més 

democràtic i lliure que el govern dels Estats Units. Diu que per dictadures les que ha imposat o 

imposa el govern dels Estats Units arreu del món, allà on ha desplegat les seves tropes pels seus 

interessos econòmics. Destaca que els Estats Units no van anar a l’Orient Mitjà per la sorra, 

sinó pel petroli. Diu que ja li agradaria al règim d’Obama o al de Trump tenir les dades sobre 

l’ensenyament, la sanitat o l’habitatge que té la societat cubana, o ser l’únic país del món amb 

desenvolupament sostenible. 

 

El Sr. MARTÍ creu que poca cosa més queda per dir, ja que les posicions són molt clares. 

Considera que la democràcia a Cuba és inexistent, i ironitza sobre el fet que si la gent se’n va 

amb els mitjans que pot segur que és perquè té una gran assistència sanitària i educativa. 

Destaca que la democràcia és o no és, a Cuba, a Turquia o on sigui. Assenyala que a vegades es 

diu que hi ha democràcies dinàmiques o estàtiques, però diu que no hi creu, ja que creu en les 

democràcies. Diu que la seva posició ha estat molt clara de defensa, especialment, dels 

interessos i de la qualitat de vida de la gent que hi viu, en termes de qualitat democràtica i en 

termes de salut, serveis assistencials, socials, etc. Reitera que es tracta de reconeixement i 

defensa dels drets humans, bàsicament, que és el més important a la vida, i per això el seu Grup 

té la posició que té en aquesta Comissió i a tot arreu. 

 

El Sr. SIERRA anuncia l’abstenció de Ciutadans. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que ja ho ha dit el primer tinent d’alcalde i hi està totalment d’acord. 

Indica que el que no s’està fent és un debat polític sobre el castrisme o no, sinó que s’està 

debatent el bloqueig econòmic dels Estats Units durant 56 anys, que ha tingut segrestada l’illa 

de Cuba. 

No entén els grups que s’abstenen o que hi voten en contra, a qui els preocupen tant els efectes 

que ha tingut el castrisme en la població, perquè els més perjudicats pel bloqueig han estat els 

ciutadans i les ciutadanes cubanes. Reitera que això és el que s’està discutint en aquesta sessió: 

aixecar aquest bloqueig perquè la gent pugui tenir una vida més digna que la que han tingut fins 

ara. 

 

El Sr. GARGANTÉ assenyala que alguns grups diuen que hi ha una dictadura a Cuba perquè 

marxa la gent. Pregunta si saben quanta gent ha marxat de l’Estat espanyol a buscar-se la vida, 

perquè si és una qüestió proporcional llavors la dictadura a l’Estat espanyol és enorme, 

grandíssima, molt més superior que qualsevol altra. Diu que s’ho poden plantejar així. 

Creu que alguns regidors desconeixen que a Cuba hi ha eleccions en què es poden presentar els 

opositors. Demana que els regidors estudiïn una mica, que vagin a Cuba i que consultin. 

 

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Martí expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata 

(PDeCAT-Unió-Demòcrates), el Sr. Sierra expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Capdevila 

expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, el Sr. Garganté 

expressa el vot favorable de la CUP i el regidor Ardanuy expressa la seva abstenció. 

S’APROVA. 
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c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

15.-  (M1519/6027) Instem el Govern municipal a que faciliti les agendes públiques dels 

comissionats i comissionades tal com es fa amb els regidors perquè la seva feina pugui ser 

degudament fiscalitzada. 

 

El Sr. MARTÍ constata que l’objectiu del govern i de tots els grups municipals és aprofundir en 

la transparència com un objectiu polític de mandat. Destaca, però, que hi ha un cas singular, el 

dels comissionats, com a figura important des del punt de vista de la gestió política fora de la 

comissió de govern, però dins l’equip de govern. Explica que, segons el Portal de 

Transparència, els comissionats i comissionades tenen aquesta categoria de membres del 

govern, però en un segon nivell. 

Constata que els comissionats són una figura a què el govern actual li ha donat molta 

importància, no solament des del punt de vista qualitatiu, sinó també quantitatiu, perquè dels 5 

que hi havia a l’etapa de govern del Sr. Trias ara n’hi ha 10, i diu que potser en el futur n’hi 

haurà més. 

Creu que és molt important que la feina dels comissionats pugui ser igualment considerada com 

la dels regidors a l’hora d’estar al web de transparència i que al Portal de la Transparència 

tothom pugui accedir no solament a les seves agendes, sinó també a la seva activitat normal. Per 

això demana al govern que equipari els comissionats als regidors i regidores del govern, dels 

quals es pot consultar cada dia el que fan i el que deixen de fer. 

 

El Sr. ASENS accepta el prec, i agraeix l’interès del grup proposant. 

Informa que les activitats públiques dels comissionats apareixen al web de premsa, però 

reconeix que no estan articulades en el mateix mecanisme formal en què hi ha la resta d’electes. 

Explica que Barcelona en Comú portava en el programa electoral l’agenda transparent com un 

mecanisme de transparència i regeneració democràtica referit només als electes, però està 

d’acord amb el fet que és convenient estendre-ho als comissionats i comissionades i també a la 

resta d’electes de l’Ajuntament.  

Comenta que per això l’article 12 del Codi de conducta ja preveu que precisament l’agenda 

transparent sigui un mecanisme que s’estengui no tan sols als membres del govern, sinó també 

als membres de l’oposició, perquè seria desitjable que ja estigués estès, cosa que encara no s’ha 

produït. Indica que amb l’aprovació del Codi de conducta haurà de ser així. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix l’acceptació del prec. Pregunta si és possible saber a partir de quin 

moment serà efectiva aquesta incorporació de les agendes dels comissionats al Portal de la 

Transparència. 

 

El Sr. ASENS informa que s’està treballant en el fet que pugui ser al més aviat possible, però 

diu que està previst que no sigui més enllà de l’aprovació del Codi de conducta, que afectarà els 

comissionats, però també tot l’univers d’aplicació del codi. Conclou que quan s’aprovi el Codi 

de conducta serà un límit temporal que no es podrà traspassar. Espera que sigui abans, però 

insisteix que no serà més tard de l’aprovació del Codi de conducta. 

 

Es dona per tractat. 
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16.-  (M1519/6028) Instem el Govern municipal a que ens faciliti les dades d’audiència de Betevé 

des del mes de juliol de 2015 fins a l’actualitat i que a partir d’ara, i de manera mensual, les 

posi a l’abast de tothom que les vulgui consultar. 

 

El Sr. FORN insta el govern municipal perquè faciliti les dades d’audiència de Betevé des del 

juliol de 2015 fins a l’actualitat i que a partir d’ara mensualment les pugui lliurar d’ofici i que 

cada grup pugui tenir accés a aquestes dades. 

 

La Sra. BAÑÓN diu que es faran arribar les dades que es demanen i comunica que, dins del 

procés de Betevé, de l’evolució que està fent cap al model de televisió transmèdia, s’està 

treballant en un nou quadre d’audiències en què s’incorporen noves fonts importants 

d’audiència. Explica que TV3 està portant a terme amb la XAL (Xarxa Audiovisual Local) un 

projecte per poder tenir audiència de les televisions connectades, que és una nova informació 

molt valuosa per poder mesurar d’una manera més realista la manera com consumim la 

televisió actualment. Diu que en el moment en què es tingui el quadre d’audiències integrades 

haurà de ser auditat per una font reglada i, a partir d’aquí, ho faran públic ells mateixos en el 

seu web. 

Indica que, mentrestant, es facilitaran als grups les dades que ICB ha fet arribar a l’Ajuntament 

sobre les dades de què disposen actualment. 

 

El Sr. FORN aclareix que el prec és que es facilitessin en aquesta sessió les dades que hi ha des 

de 2015. Entén que el govern ho ha de lliurar en aquesta sessió, doncs. 

 

El Sr. BADIA no sap si podrà ser en aquesta sessió, però diu que al llarg del dia es faran arribar, 

i, si no, l’endemà al matí a primera hora. 

 

El Sr. FORN diu que es presenten les coses amb temps perquè s’hi pugui donar compliment en 

la mateixa sessió. Comenta que, si no, ho podia haver presentat per escrit i el govern ja hauria 

contestat. 

 

La Sra. BAÑÓN diu que és una taula i que és millor enviar-la en format digital. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/6073) Que el Govern municipal realitzi, en el termini d’un mes, una carta de serveis 

per als Agents Cívics, en la que constin: missió i valors, objectius, abast de la carta, canals de 

comunicació, serveis de suport, compromís de qualitat, indicadors de seguiment i tot allò que 

sigui necessari per al bon funcionament de la seva tasca laboral. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que al seu Grup el preocupa i l’estranya que actualment encara no hi 

hagi una carta de servei dels agents cívics. Creu que a l’hora de treballar és bàsic saber com cal 

fer la feina i que hi hagi uns criteris clars. 

Entén que les tasques principals dels agents cívics són fomentar i garantir la convivència 

ciutadana, preservar el civisme a l’espai públic, però pensa que ara no poden respondre a la 

pregunta de què fan exactament. 

Indica que ERC creu en els agents cívics i recorda que ha entrat diferents iniciatives respecte a 

aquest tema. Pensa que són claus en el desenvolupament de la proximitat, ja que fan unes 

tasques preventives i de mediació bàsica per fomentar la convivència. 
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Per això demana que el govern municipal realitzi en el termini d’un mes una carta de servei per 

als agents cívics en què constin: missió, valors, objectius, abast de la carta, canals de 

comunicació, serveis de suport, compromís de qualitat, indicadors de seguiment i tot allò que 

sigui necessari per al bon funcionament de la seva tasca laboral. 

 

El Sr. ASENS accepta el prec, i agraeix la iniciativa d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Comparteix la preocupació que manifesta la regidora sobre el fet que hi hauria d’haver una 

millor formalització de quines són les tasques dels agents cívics i quins són els objectius de la 

seva tasca. 

Tanmateix, afegeix que en el debat que s’ha obert sobre la modificació de l’Ordenança de 

convivència creu que caldrà fer una reflexió de quins són els diferents serveis que intervenen en 

l’espai públic, no tan sols els agents cívics, però sobretot aquests, per poder detectar les 

possibles deficiències o duplicitats en la seva feina i també per poder replantejar les seves 

funcions, si escau, i millorar la seva tasca quotidiana, partint de la premissa de la importància de 

la seva tasca en la convivència i la resolució dels conflictes en l’espai públic. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’acceptació del prec, ja que entén que la feina dels agents cívics 

és important perquè aquests agents estan directament en contacte amb la ciutadania i poden fer 

de transmissors de problemes directament a l’Administració pública. Considera, per tant, que és 

important que sàpiguen exactament quina és la seva feina. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

18.-  (M1519/6061) Que el Govern municipal informi dels costos de la commemoració del 85è 

aniversari de la Proclamació de la Segona República i deixi d’enaltir els valors d’aquesta etapa 

com a alternativa a la Monarquia Constitucional vigent. 

 

La Sra. ESTELLER vol saber quins han estat els costos de la commemoració del 85è aniversari 

de la proclamació de la Segona República. Aclareix que vol saber els costos en tots els 

conceptes, és a dir, tant de la campanya institucional «Primavera Republicana» com dels actes 

que es van fer tant a la plaça Joan Carles I com al Parc de la Guineueta, desglossat en cada 

acció. 

 

El Sr. VINYES vol fer un matís a la Sra. Esteller, ja que suposa que la regidora popular es 

refereix a la commemoració del 86è aniversari, perquè el 85è va ser l’any anterior. 

També matisa que enguany el govern municipal no està celebrant el 14 d’abril, és a dir, la 

República, sinó que celebra els valors republicans, que són llibertat, igualtat i fraternitat, amb la 

qual cosa suposa que la Sra. Esteller no té cap inconvenient. Constata que en la pregunta el 

Grup Popular demana que el govern deixi d’enaltir els valors d’aquesta etapa com a alternativa 

a la monarquia constitucional vigent. Li agradaria saber per què el govern ha de deixar d’enaltir 

la llibertat, la igualtat i la fraternitat. 

Pel que fa als costos, indica que els actes encara no s’han celebrat i, per tant, diu que encara no 

està tancada tota la despesa. Apunta que quan la despesa estigui tancada no hi haurà cap 

inconvenient a fer-la pública. 

 

La Sra. ESTELLER suposa que el Sr. Vinyes, abans que es produeixi l’acte, fa un pressupost 

per veure quant costarà. Demana, doncs, que el comissionat com a mínim digui quin és el cost 

previst per a aquestes commemoracions. 
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Diu que el govern fa dels valors de la República un element identitari per dinamitar el model de 

convivència actual, el pacte constitucional i la monarquia, ja que el govern la responsabilitza de 

tots els mals. Considera que la llibertat i els valors que enalteixen la República són un frau. Diu 

que el Sr. Vinyes sap molt bé què va passar en la República. Destaca que el règim de llibertats 

actual és molt més ampli que el règim de llavors. Afegeix que els valors de llibertat actuals són 

molt més amplis que llavors també. Conclou que el mite que el govern vol enaltir a través de la 

República és molt fals. Diu que el govern vol sostenir el seu discurs ideològic i polític i 

contraposar la República com una forma de democràcia i de llibertat que ara no existeix. Indica 

que en la República no hi va haver llibertat, sinó que va ser un període molt negre de la història, 

en què es va banalitzar la violència i en què la cultura a l’odi era una constant. Assenyala que en 

la República no hi va haver la democràcia que diu el Sr. Vinyes. 

Es queixa que el govern i Barcelona en Comú utilitzen recursos públics per contraposar-ho amb 

el model actual, que és el que ha donat més llibertats a la història. Considera que el govern vol 

erosionar el model de convivència actual utilitzant diners públics. Diu que si Barcelona en 

Comú ho vol fer com a partit ho pot fer, però demana que no utilitzi l’Ajuntament amb els 

recursos de tots per enaltir aquests valors falsos, ja que en la República no hi va haver ni la 

llibertat, ni la democràcia, ni la convivència actuals. 

 

El Sr. VINYES manifesta que el model de convivència del govern no existeix, ja que només hi 

ha un model de convivència compartit. Indica que el model de convivència de la Sra. Esteller 

no és el mateix que el seu, però diu que es posen d’acord amb el fet de compartir tot el que els 

separa i els ajunta. Assenyala que aquesta és la diferència principal. 

Pel que fa a les monarquies constitucionals, diu que un dia en poden parlar, perquè, si no, aquí 

es mostra el fracàs del sistema educatiu, ja que entre el 1931 i el 1936 la negror va imperar i, en 

canvi, al segle XIX van imperar les monarquies constitucionals i va haver-hi unes guerres civils 

constants per fer monarquies constitucionals, que és el model que vol mantenir la Sra. Esteller. 

Pensa que a la regidora popular li cou la reivindicació constant de llibertat, igualtat i fraternitat 

perquè realment no formen part de la tradició de què procedeix el Partit Popular. No sap trobar 

una altra explicació al prec de la Sra. Esteller. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/6006) Quins han estat els imports i els conceptes pels quals l’Ajuntament de Barcelona 

ha imposat quatre sancions a la plataforma “Barcelona con la Seleccióm”? 

 

El Sr. SIERRA comenta que la plataforma «Barcelona con la selección» és una plataforma de 

joves que està lluitant i fent tot tipus d’iniciatives perquè la selecció espanyola de futbol jugui 

un partit a Barcelona. 

Indica que a aquesta plataforma ja se li han imposat 4 sancions. Pregunta, doncs, per quins 

conceptes han estat aquestes sancions i amb quins imports. 

 

La Sra. ESTELLER vol saludar els membres de la plataforma «Barcelona con la selección», 

que els acompanyen a la sala. Reitera que l’Ajuntament ha imposat 4 sancions a aquesta 

plataforma, l’última de les quals va ser a l’abril de 2017 per una ocupació de l’espai públic.  

Vol saber, doncs, el motiu pel qual s’ha sancionat aquesta plataforma i per què des dels 

districtes, quan sol·liciten les autoritzacions per ocupar l’espai públic com a l’Eixample i a 
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Sants-Montjuïc, no els responen. També vol saber els criteris que fa servir l’Ajuntament a 

l’hora de sancionar una plataforma o a qui sigui pel fet d’ocupar l’espai públic. 

 

El Sr. RECASENS diu que no entrarà en el fons i les motivacions, perquè es demanen motius 

sancionadors i procediments. Indica que això es troba a la normativa vigent. 

En el cas concret en relació amb els procediments de què es demana informació, explica que es 

tracta d’una instal·lació d’una pantalla gegant a la plaça de Catalunya. Confirma que, 

efectivament, hi ha 4 procediments: 2 sancionadors ordinaris als organitzadors i 2 sancionadors 

abreujats als instal·ladors. Comenta que els 2 sancionadors ordinaris van ser oberts a 

l’organització per manca de pla d’autoprotecció i per activitat de concurrència pública sense 

llicència. Diu que actualment estan arxivats per pagament avançant de les sancions, que van ser 

de 1.155 euros i 2.310 euros, respectivament. Informa que els 2 sancionadors abreujats oberts 

als tècnics instal·ladors són per ocupació de l’espai públic sense llicència. Indica que se’ls ha 

notificat la incoació amb la proposta de resolució de 901 euros, que quedaran en 315,35 euros si 

fan el pagament avançat. 

Recorda com es van produir els fets en qüestió. Explica que el col·lectiu «Barcelona con la 

selección» havia comunicat una concentració en el marc del dret de reunió i manifestació a la 

Generalitat, concretament a la conselleria d’Interior, a la Direcció General d’Administració de 

la Seguretat, de la qual l’Ajuntament tenia coneixement, i que, per tant, la plataforma havia 

seguit la via correcta. 

Tanmateix, diu que es van rebre informacions que aquesta convocatòria podia comportar la 

instal·lació d’una pantalla gegant, per a la qual cosa no disposaven de permís municipal, perquè 

és una activitat diferent del dret de reunió i manifestació. Per tant, assenyala que la Guàrdia 

Urbana es va personar al lloc dels fets i va indicar als operaris que muntaven la pantalla que no 

disposaven del permís corresponent i que tampoc no hi havia pla d’autoprotecció davant de 

convocatòria multitudinària, que és un tema que pot generar problemes de seguretat importants. 

Explica que en un primer moment els organitzadors van acceptar el requeriment i van 

abandonar l’espai, però relata que després hi van tornar i van dir que igualment farien l’activitat 

i n’assumirien les possibles sancions. 

Comenta que en aquells moments el públic era d’unes 300 persones i que quan hi ha tantes 

persones és pràctica policial pacíficament acceptada no intervenir per evitar aldarulls i mals 

majors. Conclou, doncs, que en aquest cas tampoc no es va intervenir, però sí que es va aixecar 

acta de l’activitat i es va efectuar la denúncia corresponent. 

Assenyala que sobre les 8 del vespre va finalitzar el partit i que els convocants, que havien 

arribat a ser uns 600, van abandonar l’espai. Explica que hi va haver dos conats d’aldarull entre 

aficions, però que no van tenir més conseqüència gràcies a la mediació de la Guàrdia Urbana i 

dels Mossos d’Esquadra, i afegeix que es van denunciar els vehicles perquè estaven estacionats 

a la plaça de Catalunya en un lloc prohibit. 

 

El Sr. SIERRA diu que, més que al Sr. Recasens, es dirigirà als membres del govern municipal, 

perquè aclareix que, més que una pregunta concreta sobre unes quantitats i uns motius, era una 

pregunta retòrica. Diu que ja en sap els motius, però constata que el Sr. Recasens sí que no els 

sap o no els hi han explicat. 

Reconeix que la normativa estableix plans d’autoprotecció, però reitera que és una pregunta 

retòrica. Constata que a l’alcaldia hi ha un govern municipal independentista, d’una alcaldessa 

independentista, que en el referèndum/consulta va votar «sí, sí». 

Diu que la pregunta és més ampliable, ja que es va multar una plataforma perquè són espanyols, 

perquè van amb la samarreta d’Espanya i volen que Espanya jugui a Barcelona. Pregunta si 

l’alcaldessa tenia el pla d’autoprotecció el dia de la investidura, i si no és així, pregunta si s’ha 

automultat. Comenta que s’ha obert un expedient a un guàrdia urbà –que al final s’ha hagut de 
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tirar enrere– perquè portava una canellera amb la bandera espanyola. Diu que al final s’ha hagut 

de recular i es pretén imposar una sanció, però diu que no la hi podran posar. Destaca que el 

rigor que té el govern amb uns condicionants ideològics no el té ni amb els okupes, ni amb els 

manters ni amb l’ANC. Li agradaria veure els permisos que té l’ANC i els plans 

d’autoprotecció que tenen aquests col·lectius. 

 

La Sra. ESTELLER considera que el Sr. Recasens s’escuda darrere d’un procediment 

sancionador quan li convé. Destaca que en aquest cas el comissionat de Seguretat ha donat una 

relació d’infraccions i ha explicat que s’havia sol·licitat el permís a la Generalitat. Diu que de 

les paraules del Sr. Recasens s’entenia que no s’havia iniciat el procediment a l’Ajuntament. 

Indica que, en canvi, es va iniciar i es va fer la petició a l’Ajuntament, ja que té les sol·licituds 

que ho demostren, a les quals l’Ajuntament no va respondre. Pregunta per què l’Ajuntament i 

els districtes no van respondre i si el Sr. Recasens s’ha interessat sobre el tema. 

Afegeix que l’Ajuntament simplement exigeix el compliment de les normes d’acord amb 

l’afinitat ideològica de la persona, l’entitat o la plataforma que les ha de complir. Constata que 

en aquest cas, com que la plataforma no és de l’afinitat ideològica del govern, es rebutgen els 

permisos o no els hi concedeixen, i després els imposen una sanció i els exigeixen el 

compliment de la normativa. Remarca que, en canvi, per a tots els que ocupen la via pública 

afins al govern, com ara els manters, els okupes o els que venen begudes alcohòliques, no hi ha 

cap grau d’exigència. Conclou que el govern aplica les normes en funció de la seva afinitat 

ideològica, i utilitza criteris diferents per sancionar a Barcelona d’acord amb si són afins o no al 

govern. Assenyala que s’ha sancionat la plataforma en 4 ocasions per uns imports aproximats 

de 12.000 euros. Considera que això és pressionar permanentment i intimidar les associacions 

que no són afins al govern ideològicament. 

Per tant, demana que el govern rectifiqui i que exigeixi el compliment a tothom, i que respongui 

als tràmits administratius. Torna a preguntar per què els districtes no van respondre a la petició 

d’ocupació de la via pública. 

 

El Sr. BADIA manifesta que tot han estat una sèrie de calúmnies, acusacions i disbarats. Creu 

que això no és un espai de tertúlia, sinó que són en una comissió prou seriosa per no fer aquest 

tipus d’acusacions ni preguntes retòriques. Per tant, no respondrà als regidors. 

 

El Sr. SIERRA, fora de micròfon, demana que consti en acta que el Sr. Badia ha parlat de 

calúmnies. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.-  (M1519/6007) Quines mesures durà a terme el Govern municipal per garantir la convivència i 

la llibertat religiosa en els districtes de Nou Barris i Sants-Montjuïc a propòsit de la implantació 

de dues mesquites? 

 

El Sr. ALONSO està convençut que Barcelona és i ha de ser una ciutat cosmopolita, 

intercultural, on es garanteixi la llibertat de culte, i tot això sempre amb ple respecte a les lleis. 

Tanmateix, constata que a vegades aquestes declaracions de bones intencions xoquen amb la 

realitat i es produeixen problemes de convivència i dificultats d’integració social. Pensa que per 

això és molt important que l’Ajuntament jugui un paper de lideratge ferm per garantir la 

convivència, els drets de tots i el compliment de les lleis. 

Assenyala que no n’hi ha prou de fer tuits o presentar mesures de govern, sinó que 
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l’Ajuntament ha de treballar a peu de carrer fent campanyes de conscienciació, intervencions de 

mediació i dinàmiques de treball per garantir aquesta integració, perquè, si no, hi ha el risc que 

es generin situacions de conflicte que acabin degenerant en problemes de convivència o fins i 

tot actituds d’intolerància. 

Indica que actualment al seu Grup el preocupen dues situacions concretes relacionades amb 

protestes veïnals relacionades amb la instal·lació de dos centres de culte islàmic al Districte de 

Nou Barris i al de Sants-Montjuïc. Li agradaria que el govern expliqués quines accions portarà 

a terme per reconduir aquestes situacions de conflicte i garantir la bona convivència veïnal. 

 

El Sr. ASENS diu que el Sr. Alonso en la pregunta fa referència a la implantació de dues 

mesquites, però matisa que són dos oratoris, no mesquites i diu que no són nous, sinó que ja 

existien. Explica que el de Sants fa més de 30 anys que funciona, i afegeix que la comunitat 

musulmana té una activitat molt reconeguda i està molt integrada en el barri. Per tant, constata 

que no és que apareguin com a bolets, sinó que simplement hi ha un canvi de local. 

Està d’acord amb el que planteja el Sr. Alonso, que hi ha d’haver un acompanyament en aquest 

tipus de situacions. Indica que això no només és el que s’hauria de fer, sinó que és el que ja 

s’està fent actualment. Explica que s’ha activat el protocol previst en el Pla contra la 

islamofòbia i ja s’està treballant en tot un sistema de mediació comunitària. Aclareix que quan 

diu mediació no es refereix a discutir sobre aquests oratoris o no, perquè això és un acte privat 

que està reglat i compleix amb la normativa i, per tant, no es pot fer altra cosa que permetre la 

creació d’aquests oratoris, sinó que el que s’està fent amb aquest sistema de mediació 

comunitària és treballar les pors, els neguits, els dubtes que puguin sorgir, obrint aquests locals 

perquè els veïns els coneguin. En aquest sentit creu que la feina està sent molt bona i la 

implicació dels veïns també, tant de l’associació de veïns com de la parròquia de Nous Barris, 

que han fet un comunicat per donar suport a aquest canvi de local de l’oratori. 

Afegeix que s’està treballant no tan sols per superar prejudicis o ignoràncies que puguin tenir 

alguns veïns envers aquests oratoris, és a dir, perquè coneguin mútuament les activitats que s’hi 

fan, sinó que també s’estan fent sessions de treball amb la Guàrdia Urbana de barri sobre 

diversitat religiosa, interculturalitat, que està en el marc del Pla de drets humans. Comenta que 

també s’han posat en contacte tant amb la fiscalia com amb els Mossos d’Esquadra perquè ells 

estan amatents a la possible instrumentalització per part de la Plataforma per Catalunya. Pel que 

fa al conflicte veïnal, doncs, indica que els Mossos d’Esquadra els han informat que més que 

veïns es tracta de membres d’aquesta plataforma, que la majoria no són veïns, que poden estar 

intentant generar un problema on no hi és. Manifesta, doncs, que el govern està amatent per 

possible proliferació de discursos de l’odi que podrien incórrer en algun tipus d’infracció. 

 

El Sr. ALONSO agraeix la resposta, ja que diu que va en la línia del que vol el seu Grup, és a 

dir, que s’ha de treballar amb els barris, amb els veïns per evitar aquests conflictes que puguin 

degenerar en situacions d’intolerància que ningú vol. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/6074) Quins són els criteris i actuacions del Govern municipal envers la paritat en 

l’atorgament de les Medalles d’Honor de la ciutat? 

 

La Sra. CAPDEVILA comenta que el mes de març en aquesta mateixa Comissió es va 

dictaminar la proposta d’acord d’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat. Recorda que 

en aquella sessió, com també va fer al Plenari, el seu Grup va expressar la seva inquietud pel fet 
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que entre els premiats no hi figurava cap dona. 

Comenta que en una comprovació posterior ha pogut constatar que no es tracta d’un fet puntual, 

ja que des de 2013 s’han donat 25 medalles d’honor a la ciutat, de les quals només un 10% són 

a dones. Diu que quan es parla d’invisibilització quotidiana es fa referència, entre d’altres, a fets 

com aquest. 

Per tant, pregunta quins són els criteris i les actuacions envers la paritat del govern municipal en 

l’atorgament de les medalles d’honor de la ciutat. 

 

El Sr. BADIA li dona tota la raó a la regidora Capdevila perquè actualment ni de bon tros 

l’atorgament de medalles recull l’aportació que han fet les dones a la ciutat en àmbits de 

progrés, social, científic, cultural, esportiu, etc. Per tant, comparteix plenament l’apunt 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Afegeix que actualment les medalles són compartides tant en els plens municipals com en els 

plens de districte i, per tant, entén que és un acord a què han d’arribar tots els grups per treballar 

per aquesta paritat. Manifesta el compromís des del govern per tal de, en el protocol d’elecció, 

poder introduir elements que assegurin que es pot garantir la paritat i poder-ho compartir amb 

tots els grups perquè això sigui possible.  

Indica que l’únic element que a vegades pot arribar a distorsionar és quan es premien entitats, 

perquè llavors s’hauria de valorar com s’afina aquest element. Però creu que en el cas de 

medalles individuals sí que s’hauria de poder establir un criteri de paritat. Diu que caldria veure 

com es fa amb els diferents grups per acabar de tancar les propostes, però està segur que se’n 

sortiran perquè és un deute pendent en la ciutat. 

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix la resposta, que va en la línia del seu Grup. Manifesta que cal 

posar-s’hi, però, i intentar com a mínim que sigui paritari. Diu que no cal que es donin ara totes 

les medalles a les dones i cap als homes, però sí que sigui paritari. 

Per tant, insisteix que cal posar-s’hi també des dels districtes. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/6062) Quins són els motius pels quals s’ha sancionat la plataforma “Barcelona con la 

Selección”, i per què no s’actua de la mateixa manera en altres ocupacions i activitats irregulars 

en la via pública? 

 

Es dona per tractada en el punt 19. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/6023) Sol·licitem conèixer quins beneficis, condicions i clàusules (socials, laborals, 

fiscals, de transparència, etc.) es plantegen realitzar en la comissió creada per promoure 

Barcelona com a ciutat per acollir l’Agència Europea del Medicament (AEM). 

 

El Sr. GARGANTÉ comenta que el dilluns 3 d’abril de 2017 alguns mitjans de comunicació 

informaven de la trobada que l’alcaldessa va tenir amb la ministra espanyola de Sanitat i amb el 

conseller de Salut de la Generalitat per impulsar Barcelona com a seu de l’Agència Europea del 

Medicament, que suposadament s’haurà de traslladar de Londres. Diu que sembla que no és la 

primera vegada que Barcelona manifesta la voluntat d’acollir l’agència, perquè ja ho va fer el 

1992.  
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Assenyala que ha estat mirant una mica l’Agència Europea del Medicament i ha trobat que es 

va instal·lar el 1995, que és un 80% finançada per la indústria farmacèutica, que ha estat 

criticada per manca de transparència i per conflicte d’interessos. De fet, indica que actualment 

està investigada pel Defensor del Poble de la Unió Europea i la seva Oficina Antifrau. Explica 

que un quart dels experts del seu Comitè de Medicaments d’Ús Humà han declarat interessos 

directes o indirectes amb la indústria farmacèutica. Malgrat tot, destaca que l’AEM diu que és 

neutra i independent. 

Vol saber quins són els beneficis, les condicions, les clàusules socials, laborals, fiscals, de 

transparència, que es plantegen realitzar en la comissió creada per promoure Barcelona com a 

ciutat per acollir l’Agència Europea del Medicament. 

 

La Sra. ANDRÉS demana excuses de part del tinent d’alcalde Collboni, que per com ha anat la 

sessió tenia una altra cita d’agenda. 

Manifesta que una de les prioritats del govern municipal és reactivar l’economia per generar 

una ocupació de qualitat, cosa que significa que el govern s’esforça a sortir a buscar 

oportunitats d’inversió arreu per fomentar la capitalitat i acabar creant llocs de treball de 

qualitat. Afegeix que el govern també ho fa en el marc de la recerca d’una agència europea, que 

és una aspiració llarga de la ciutat.  

Pel que fa a l’Agència Europea del Medicament, vol comentar algunes xifres: llocs de treball 

directes, 890; pressupost de l’agència, 300 milions d’euros; que l’agència posa en comú la 

recerca científica realitzada en 28 països de la Unió; empreses instal·lades al voltant de 

l’agència, 1.600, i visites de científics i reguladors per a l’aprovació de productes, 36.000 

anuals. 

Explica que en aquests moments i en les properes setmanes la Comissió se seguirà reunint 

perquè aquest dossier de xifres i condicions inclogui la millor oferta possible per atraure 

l’agència a Barcelona. Afegeix que també s’està treballant per la possible acollida dels 

treballadors actuals de l’agència i la seva integració a la ciutat per localitzar-la en un entorn 

competitiu i també per trobar mecanismes per la seva integració amb el hub farmacèutic català 

als centres de recerca de Catalunya i l’ecosistema emprenedor. 

Comenta, doncs, que s’estan fent totes aquestes feines dins de les màximes garanties de qualitat 

i per donar estabilitat a l’agència a Barcelona. 

 

El Sr. GARGANTÉ pregunta si la conclusió és que s’admeten inversions a qualsevol preu, 

negocis a qualsevol preu, com semblava també amb el tema del turisme mèdic, que es volia 

tirar endavant amb la Generalitat i Turisme de Barcelona per promocionar mútues privades, tot i 

que això suposadament va en contra de qualsevol projecte comú, col·lectiu o públic. 

Especifica que ha dit a qualsevol preu perquè l’Agència Europea del Medicament s’ha 

embarcat recentment a tractar d’implementar un sistema anomenat de llicència d’adaptació, 

que és essencialment accelerar el procés d’aprovació de medicaments, cosa que afavorirà la 

indústria farmacèutica i potencialment conduirà a més problemes de seguretat. Conclou que el 

resultat és benefici privat per a les farmacèutiques i risc per al públic. Ho diu perquè hi ha molta 

experiència sobre l’expedició ràpida de medicaments durant els darrers 20 anys als Estats Units 

i a la Unió Europea que indica que les agències reguladores com l’Agència Europea del 

Medicament tot sovint donen suport a l’afany de lucre de les companyies farmacèutiques i no 

protegeixen la salut pública. Diu que a veure si Barcelona en serà còmplice. 

 

La Sra. ANDRÉS espera que no, i diu que segurament hi haurà ocasió de debatre sobre 

l’agència. En tot cas, considera que tenir organismes internacionals a la ciutat és important, 

perquè són dinamitzadors de l’economia, de la ciutat, de l’ecosistema emprenedor i 

especialment reforcen la capitalitat, que també és un tema interessant. Reitera que espera que 
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Barcelona no sigui còmplice de res que no vulgui, sinó senzillament de tenir la seu d’una 

agència a la qual segurament es podran fer arribar també totes aquestes reflexions perquè es 

contamini d’aquests bons valors. 

 

Es dona per tractada. 

 

24.-  (M1519/6024) Sol·licitem conèixer si el canvi a la gratuïtat del servei 010 ha comportat 

modificacions en el contracte de la licitació i/o en les condicions laborals dels treballadors i 

treballadores (càrrega de treball, noves contractacions, passi de contractes de jornada parcial a 

completa, etc.). 

 

El Sr. GARGANTÉ recorda que Jaume Asens va assegurar que la gratuïtat del 010 era un repte 

pendent històric, que es va materialitzar el passat 1 d’abril de 2017. Indica que, segons la 

clàusula 20 del contracte d’aquest servei, que parla de la modificació del contracte, una de les 

causes és l’increment o decrement de serveis i canals d’entrada, noves numeracions 

telefòniques, canals de xarxes socials o nous dispositius. 

Constata que en aquest punt el servei s’ha modificat, ja que actualment s’atenen des del 010 

totes les trucades de l’àrea metropolitana i fora d’aquesta, i afegeix que les trucades que abans 

entraven per un número ara han canviat a un altre número. 

Quant a les condicions laborals del personal, que sembla que aquest no és un repte pendent 

històric, de moment, assenyala que hi ha treballadors que fa més de 10 anys que hi són; que des 

del 2008 es va subcontractar Atento, que va perdre la licitació, que va perdre l’antiguitat dels 

treballadors i treballadores que llavors eren allà; que ho va guanyar Qualytel; que després de 3 

anys ho va tornar a guanyar Atento, i que després de 3 anys ho va tornar a guanyar Qualytel. 

Ressalta que en cada canvi les treballadores i els treballadors del 010 han perdut la seva 

antiguitat. Indica que en concret actualment al 010 hi ha aproximadament unes 153 

treballadores, repartides en diversos torns per garantir l’atenció 24 hores, 365 dies l’any, i que, 

d’aquestes 153, 115 tenen contractes a temps parcial, i, d’aquestes, 73 no arriben als 12.000 

euros anuals en brut i en 12 pagues, cosa que vol dir que no arriben ni a 1.000 euros mensuals. 

Ho diu perquè es parla molt del salari mínim de ciutat, que ha de ser com a mínim de 1.000 

euros, però en aquest cas hi ha una empresa que dona un servei bàsicament municipal en què les 

treballadores no guanyen ni 1.000 euros. 

Afegeix que, per acabar-ho de rematar, el contracte que tenen tots els treballadors i 

treballadores del 010 és d’obra i servei. No sap si és que el 010 ha de desaparèixer algun dia o 

que el mateix Ajuntament ha de desaparèixer. Sospita que no, però diu que mai se sap. 

Per tant, sol·licita conèixer si el canvi a la gratuïtat del servei 010 ha comportat modificacions 

en el contracte de la licitació i en les condicions laborals de les treballadores, és a dir, si ha 

comportat més càrrega de treball, si ha comportat noves contractacions, si ha comportat passar 

de contractes de jornada parcial a completa, etc. 

 

El Sr. ASENS explica que, tal com s’especifica en l’anunci publicat en el BOE el 31 de gener 

de 2017, la modificació del servei de marcació reduïda 010 afectava només el canvi d’operador 

de telefonia i la modalitat de pagament, en què a partir de l’1 d’abril de 2017 canvia a la 

modalitat de pagament C, és a dir, sense cost per abonat que truca. 

Comenta que aquest canvi de tarifa també s’aplica a les trucades rebudes en el 010 des de 

diferents municipis de l’àrea metropolitana acollits en els convenis signats en el seu dia, la qual 

cosa no ha suposat cap modificació en la prestació del servei que s’havia realitzat fins llavors. 

En relació amb els plecs de condicions, informa que, si bé el canvi de tarifa del 010 no ha 

significat cap modificació en la prestació del servei, en previsió de l’augment del volum de 

trucades rebudes motivades per la gratuïtat, l’empresa adjudicatària ha reforçat el nombre 
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d’agents contractats. Indica que això és el que surt en el punt 5.3 del plec de condicions 

tècniques del contracte. 

Pel que fa a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, apunta que l’empresa 

adjudicatària ha de complir, com és preceptiu, amb les condicions de treball marcades segons el 

conveni col·lectiu que li sigui aplicable, tal com estableix el punt 5.4 del plec de condicions 

tècniques del contracte. 

En aquest sentit, explica que, després d’un llarg període de mobilitzacions, el 31 de març de 

2017 es va arribar a un preacord per la signatura del que serà el sisè Conveni col·lectiu de 

l’àmbit estatal del sector del contact center, que tindrà vigència retroactiva des de l’1 de gener 

de 2015 fins al 31 de desembre de 2019. 

 

El Sr. GARGANTÉ entén, doncs, que no s’ha modificat el contracte, malgrat que les trucades 

entren ara per telèfons diferents, que això, segons el contracte, és una modificació. 

Atès que el Sr. Asens ha dit que s’ha reforçat el servei amb treballadores, pregunta amb quantes 

treballadores i quantes hores de servei. 

Finalment, pel que fa al nou preacord amb un conveni que ha esmentat el Sr. Asens, ho té molt 

clar, però també té molt clar quins són els sindicats que l’han signat, que precisament no es 

podria dir que són combatius.  

 

El Sr. ASENS diu que el conveni és d’àmbit estatal i l’han signat Comissions Obreres i UGT.  

Manifesta que no té la dada concreta del nombre d’agents contractats en aquest moment, però la 

hi pot fer arribar. Indica que només li recordava quins eren els punts del plecs de les condicions 

del contracte, que estableix això que li estava dient tant en les condicions laborals, que són les 

que marca el conveni col·lectiu, com en les que fan referència a la qüestió del nombre d’agents 

contractats. Diu que si el Sr. Garganté vol que li n’especifiqui el nombre concret ja li ho farà 

arribar. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

25.-  (M1519/6029) Es sol·licita seguiment del prec M1519/5403, tractat en la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, del mes de gener de 

2017, amb el contingut següent: “Que se’ns lliuri, en aquesta mateixa comissió, una valoració 

districte per districte del nombre de furts que s’han produït a la ciutat de Barcelona els anys 

2015 i 2016”. 

 

Es retira 

 

VI) Mocions 

 

Única.-  (M1519/6083) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 

Prevenció acorda: Que el govern municipal iniciï una investigació interna sobre els fets 

ocorreguts l’any 2008 relatius a la difusió, per part d’un caporal de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, d’imatges amb contingut sexual d’una agent del mateix cos; així com de les 

decisions preses pels seus superiors policials i polítics, per tal de depurar les responsabilitats a 

tots els nivells, tant policials com polítiques. 
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 Es dona per tractada en el punt 11. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 16.15 hores. 


