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A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el 

dia VINT-I-SIS de MAIG de DOS MIL DISSET, s'hi reuneix el Plenari del 

Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, 

Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz 

Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí 

Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner 

Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i 

Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, 

Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria 

Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, 

Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i 

Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés 

Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández 

Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha 

González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa i el Sr. Gerard 

Ardanuy i Mata, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que 

certifica. 

 

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

Juncosa. 

Excusa la seva absència l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 

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

hores i deu minuts. 

 

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 28 d’abril de 2017, 

l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del consistori; i 

S'APROVA. 

 
 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d'ofici 

 

En compliment de l'article 63.1 del Reglament orgànic municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 

 

1.- Donant compliment al que disposa l’article 44 del Reglament orgànic municipal, 

es comunica al Plenari del Consell Municipal que en data 17 de maig d’enguany el 

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) va comunicar a aquesta 

Alcaldia que han decidit canviar l’actual denominació d’aquest grup per la de 

Grup Municipal Demòcrata, la qual cosa es comunica per general coneixement. 

 

2.- Decret de l’Alcaldia, de 4 d’abril de 2017, que estableix les direccions que podran 

ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, impulsa 

l’elaboració del Reglament del personal directiu i deixa sense efectes el Decret de 
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l’Alcaldia de 20 de novembre de 2015. 

 

3.- Decret de l’Alcaldia, de 24 d’abril de 2017, que nomena el Sr. Abel Plana i 

Campos membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris. 

 

4.- Decret de l’Alcaldia, de 27 d’abril de 2017, que designa el Sr. Alexandre 

Masllorens Escubos membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda, 

en substitució del Sr. Miquel Miró Barrachina. 

 

5.- Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2017, que nomena la Sra. Beatriz Martínez 

Alonso membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, en 

substitució de la Sra. Carolina Porta Pacin. 

 

6.- Decret de l’Alcaldia, de 28 d’abril de 2017, que nomena el Sr. Xavier Ortega i 

Codines membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample. 

 

7.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que nomena la Sra. Maria José 

Chacón Salvador i el Sr. Cèsar Martínez López membres del Consell Municipal 

del Districte de Ciutat Vella, aquest últim en substitució de la Sra. Anna Lliuró i 

Serra. 

 

8.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que designa el Sr. Alexandre 

Masllorens Escubos membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona, en substitució del Sr. Miquel Miró Barrachina. 

 

9.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que nomena la Sra. Margarita Planas 

Liébanas membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 

 

10.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que nomena l’Im. Sr. Xavier Trias i 

Vidal de Llobatera regidor adscrit al Districte de Gràcia. 

 

11.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que cessa el Sr. Máximo López 

Manresa en el càrrec de gerent del Districte de l’Eixample, amb efectes des del 30 

d’abril de 2017. 

 

12.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que cessa el Sr. Jordi Torrades 

Aladren en el càrrec de gerent de l’Institut Municipal de Mercats, amb efectes des 

del 30 d’abril de 2017. 

 

13.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que nomena el Sr. Máximo López 

Manresa en el càrrec de gerent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

amb efectes des de l’1 de maig de 2015. 

 

14.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que nomena el Sr. Jordi Torrades 

Aladren en el càrrec de gerent del Districte de l’Eixample. 

 

15.- Decret de l’Alcaldia, de 4 de maig de 2017, que nomena el Sr. Francisco Javier 

Paton Morales en el càrrec de gerent del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb 

efectes de 2 de maig de 2017. 

 

16.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de maig de 2017, que designa el Sr. Marc Aureli Santos 

Ruiz i la Sra. María Aurora López Corduente vocals del Consell Assessor d’Art 

Públic. 
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17.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de maig de 2017, que nomena el Sr. Antonio Fortes 

Gutiérrez vicepresident del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu. 

 

18.- Decret de l’Alcaldia, d’11 de maig de 2017, que cessa el Sr. Àngel Federico Lao 

Peña com a membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, amb 

efectes de 15 de maig de 2017. 

 

19.- Decret de l’Alcaldia, de 16 de maig de 2017, que estima la reclamació presentada, 

en data 6 d’abril de 2017, per l’Asociación de Residencias de Estudiantes y 

Colegios Mayores de Cataluña (ARECMAC) davant la Secretaría del Consejo 

para la Unidad de Mercado contra el Pla especial urbanístic per a la regulació dels 

establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives 

d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT). 

 

20.- Decret de l’Alcaldia, de 18 de maig de 2017, que delega en el gerent de 

Presidència i Economia l’execució de totes les actuacions que siguin necessàries 

per a la presentació i el seguiment de tots els seus tràmits fins a la resolució de la 

reclamació que cal presentar davant el Departament de Conducta de Mercat i 

Reclamacions del Banc d’Espanya, amb relació al contracte de dipòsit de diners a 

la vista, número ES03 2100 3000 16 22015400025, que l’Ajuntament de 

Barcelona té amb l’entitat CAIXABANK, SA. 

 

21.- Decret de l’Alcaldia, de 18 de maig de 2017, que designa el Sr. Frederic Ximeno 

Roca representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta General del Consorci 

Besòs Tordera en substitució de la Sra. Eva María Herrero Alonso. 

 

22.- Decret de l’Alcaldia, de 25 de maig de 2017, que deixa sense efecte, a partir del 

dia 1 de juny de 2017, el règim de dedicació parcial, amb un percentatge del 75%, 

assignat a l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa per Decret de l’Alcaldia de 24 de juliol 

de 2015; el regidor esmentat passa a exercir les seves funcions sense dedicació 

especial, amb la percepció d’assistències per la concurrència efectiva a les 

sessions dels òrgans col·legiats de què formi part, en els termes indicats a l’acord 

del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 i en el Decret de 

l’Alcaldia del dia 24 del mateix mes i any. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 27 d’abril de 2017: 
 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

23.- (07-OS4301) RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d’informació 

pública de l’ordenació singular de terrasses a la plaça Eivissa i entorns, al districte 

d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i 

raonada, figura a l’informe tècnic de 29 de març de 2017, que consta a l’expedient 

i que es dona per reproduït. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 79 

de l’Ordenança de terrasses, l’ordenació singular de terrasses a la plaça Eivissa i 

entorns segons el text que consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR 

el present acord a les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació 

pública. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’ordenació singular de 

terrasses a la plaça Eivissa i entorns al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB) i al web de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de 

Vida (IMPUiQV), en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de terrasses. 

DONAR compte d’aquest acord al Plenari del Consell Municipal. 
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b) Mesures de govern 

 

1.- Afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda. 

 

El Sr. ASENS fa avinent que un dels grans reptes de Barcelona és ser acollidora, 

una ciutat refugi, més cohesionada i més justa socialment, i assenyala que la 

mesura de govern que presenta té l’objectiu de contribuir-hi. 

Precisa que aquesta iniciativa es basa en la feina feta fins ara, i que parteix del fet 

que el dret al padró serveix d’accés als serveis bàsics. Remarca que amb la present 

mesura volen reforçar aquesta premissa i afavorir la regularització dels veïns i 

veïnes en situació irregular i evitar la irregularitat sobrevinguda amb un nou 

protocol. Afegeix que una altra actuació que volen impulsar és la implantació d’un 

document d’arrelament que permeti a les persones emigrants, malgrat els 

condicionants legals vigents, demostrar la seva residència a la ciutat. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL intervé per demanar a les persones 

representants de l’Assemblea Diversitat Funcional de Barcelona, que han acudit a 

aquesta sessió amb la pretensió de lliurar un document a l’alcalde accidental, que 

no interrompin el desenvolupament de la sessió. 

 

El Sr. ASENS reprèn la seva intervenció manifestant que el Govern aspira al fet 

que altres ciutats de Catalunya i de l’Estat segueixin l’exemple de Barcelona, i 

reforçar, així, el lideratge de la ciutat com a bastió dels drets humans i dels drets 

de les persones immigrants, i no fer distincions entre els que fugen de les bombes 

i els que fugen de les misèries. 

 

La Sra. FANDOS, abans d’encetar la seva intervenció, es dirigeix a la presidència 

per intercedir per les persones que volen accedir al Saló de Plens; i el Sr. 

ALCALDE ACCIDENTAL respon que l’espai és limitat, però s’avé a esperar 

cinc minuts per veure quanta gent falta per ubicar. 

 

La Sra. FANDOS comença la seva intervenció sobre la mesura de govern que els 

ocupa remarcant que les polítiques d’immigració han de tenir com a objectiu la 

integració de les persones sigui quin sigui el seu origen. 

Posa de manifest que els ajuntaments no tenen competències jurídiques en 

immigració, però sí l’obligació de buscar solucions per a les persones més 

vulnerables, per tant, aquelles mesures que proposin han de ser realistes en funció 

de les competències municipals i, sobretot, no han de confondre ni enganyar les 

persones amb més vulnerabilitat, com és el cas de les que estan en situació 

irregular. Recorda que l’anterior govern va fer una aposta en la línia d’integrar 

aquestes persones garantint l’accés universal als serveis municipals, establint 

acords amb la Fundació La Caixa i Feicat o donant més impuls al SAIER, a fi de 

poder proporcionar més recursos en les situacions difícils, i solucions 

innovadores, consensuades i pioneres per atendre persones en situació 

administrativa irregular. 

Pel que fa a la mesura de govern, diu que els preocupa, d’entrada, que l’anomenin 

document, atès que es tracta només d’un informe que, alhora, genera confusió i alerta 

que pot provocar un efecte crida perquè dona informació incorrecta; adverteix que es 

presta a la interpretació que el document esmentat atorga alguna mena de dret. 

Remarca, doncs, que aquesta mesura, que reitera que no té entitat de document sinó 

d’informe, pot portar a confusió i que moltes persones, de les més vulnerables, es 

trobin en situació d’indefensió. 
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Retreu l’hàbit del Govern de funcionar a base de titulars i de buscar l’impacte 

mediàtic generant falses expectatives a les persones més vulnerables, i diu que no vol 

pensar que aquesta sigui una mesura més en aquesta línia, ni que provoqui un efecte 

crida. En aquest sentit, subratlla que a la ciutat hi ha més assentaments irregulars que 

en el mandat anterior, quan amb l’establiment de polítiques concretes, que no 

buscaven aquest impacte mediàtic, van aconseguir disminuir el nombre de persones 

en situació administrativa irregular. Altrament, posa en evidència que ara hi ha més 

assentaments, s’ha produït un increment del top manta, i assegura que no voldrien 

que aquesta mesura contribuís a l’efecte crida. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda les persones que avui els acompanyen i lamenta els 

problemes d’accés que s’han produït en iniciar aquesta sessió, sobretot perquè 

aquesta institució ha de ser un exemple d’accessibilitat. 

Dit això, agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern, i remarca el fet que 

manca coordinació entre les administracions pel que fa a la immigració i les persones 

refugiades. Això no obstant, considera que aquesta mesura és més aviat una iniciativa 

que cerca titulars, i més a curt termini que no pas amb un recorregut més llarg i 

efectiu. 

Reconeix que no es pot girar l’esquena a les persones que cerquen protecció, i que 

cal garantir l’atenció i els serveis socials a les persones que estan en condicions de 

vulnerabilitat; això no obstant, pregunta al Sr. Asens a quantes persones s’adreça 

aquesta mesura. 

Assenyala que mesures com la que avui presenta el Govern s’han de saber gestionar, 

ja que, altrament, hi ha el risc que creïn falses expectatives i, per tant, que generin 

frustració, cosa que mai no s’ha de permetre una administració pública, més encara 

en el cas de persones amb risc de vulnerabilitat. 

Troba curiós que el Govern es plantegi el tancament del CIE, cosa que no és de la 

seva competència, però que quan apareix un problema real com és els dels 

immigrants menors tutelats que són a Barcelona, i que aquest ajuntament pot 

coordinar, no presenti cap mesura respecte d’això. En aquest sentit, pregunta per què 

no augmenten la ràtio d’educadors —que al País Basc és d’un per cada tres menors, i 

a Barcelona d’un per cada set— i de places als centres residencials, actualment 

saturats. 

Fa referència al fet que en la mesura s’esmenta el programa de Barcelona Activa, i 

planteja la qüestió de si ja saben la mena de perfil que optarà al programa, quantes 

persones hi tindran accés i si han previst com serà la seva inserció laboral. 

Finalment, reitera la pregunta que ha formulat en començar sobre el nombre de 

persones a què va adreçada aquesta mesura de govern, i si és un programa a curt, 

mitjà o llarg termini. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix al Govern la presentació d’aquesta mesura, i posa en relleu 

que la realitat és complexa i requereix una bona governança per part d’aquest 

ajuntament. 

Destaca la qüestió de l’empadronament; en aquest sentit, indica que l’accés als 

serveis públics es fa a partir d’una tramitació que no diferencia ni segrega, sinó que 

és igual per a totes les persones que viuen a Barcelona. 

Critica la manera com es relacionen permisos i mercats de treball, ja que consideren 

que hi manca una visió a més llarg termini, i entén que el problema no rau en un 

tràmit o un altre, sinó a relacionar immigració i demanda a curt termini del mercat de 

treball; així, confirma que es demanen persones migrants per a treballs per hores i 

mal pagades; i afegeix que un altre problema que no es preveu és que els menors sota 

tutela, quan els falta poc per fer divuit anys, perden la tutela sense haver estat 

regularitzats, de manera que els joves estrangers extutelats no tenen permís de treball 
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als divuit anys. 

Reconeix que hi ha casos sense sortida en el laberint jurídic vigent, com és el cas de 

les persones amb ordre d’expulsió o executada, esmentades al Pacte nacional per la 

immigració i també al document que avui els presenten. 

Quant a la irregularitat sobrevinguda, estan d’acord amb la descripció dels fets i les 

causes, i afegeix un esment al document anomenat “Esforç d’integració”, que emet la 

Generalitat a petició de les persones interessades i a proposta dels ajuntaments, que 

en ser presentat a la subdelegació, en un 90% de casos serveix per renovar el permís 

de residència i treball malgrat que el sol·licitant estigui a l’atur. Lamenta que aquesta 

possibilitat sigui poc coneguda, i entén que caldria fer-ne difusió, ja que hi ha 

persones que cauen en la irregularitat per desconeixement. Per tant, demanen que 

Barcelona faci un esforç més gran de difusió, que ajudaria efectivament aquestes 

persones. 

Remarca que l’accés als serveis és un mitjà per assolir la plena ciutadania, però tan 

sols és una petita part; i destaca que un avenç important seria la vinculació 

informàtica de l’empadronament i la inscripció a les sessions dels serveis d’acollida. 

Destaca que els ajuntaments que fan aquesta vinculació assoleixen taxes més 

elevades de participació als serveis de primera acollida i, per tant, millors resultats 

quant a la inclusió, alhora que facilita a les persones migrades disposar dels informes 

necessaris per evitar la irregularitat. 

Afegeix que és molt important arribar a les dones, ja que és en el moment de 

l’empadronament que es té contacte administratiu amb totes les dones migrants, i 

entenen que cal aprofitar-lo per implementar polítiques d’igualtat o altres polítiques 

feministes o socials. 

Acaba la seva intervenció considerant que el document de veïnatge té bona intenció, i 

en nom del seu grup proposa crear un grup de treball en què participi la Comissió 

d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats, els serveis jurídics d’estrangeria dels sindicats 

i patronals, entitats com Càritas o Creu Roja, convidant-hi també la Generalitat, a fi 

d’analitzar l’abast i les possibilitats del document de veïnatge esmentat. 

Proclama que per a ERC la igualtat, la pluralitat i la cohesió social aporten els tres 

eixos fonamentals a la construcció de la ciutadania i de l’acció pública i, assegurant-

los, es garanteixen les necessitats específiques de les persones migrants i es 

contribueix a crear sentit de pertinença. 

 

La Sra. ESTELLER saluda les persones que avui els acompanyen i els agraeix 

l’esforç que han hagut de fer per venir. 

Entrant en el contingut de la mesura, fa avinent que el grup del PP defensa una 

immigració legal, ordenada, des de la integració però també des de l’exigència, 

conscients que els drets han d’anar acompanyats sempre pels deures, entre els quals 

el compliment i el respecte a la llei i als models de convivència. Així, entenen que les 

persones immigrades han d’adaptar-se al sistema i allò que correspon a aquest 

ajuntament és facilitar aquesta adaptació al model de la ciutat, que el respectin i 

donar-los la possibilitat d’arrelament amb instruments legals que els ho facilitin, 

tenint en compte que de vegades el seu origen dificulta molt les coses. 

Altrament, constata que aquest ajuntament, en comptes de fer un pla d’immigració —

l’anterior fa temps que va caducar— utilitza instruments per vulnerar la llei, i ajuda a 

immigrants en determinades situacions d’irregularitat a fer-ho, emprant aquesta 

administració com a coartada per tirar endavant determinades actuacions. Així, 

confirma que promou l’empadronament actiu, és a dir, en domicili fix sense títol 

acreditatiu, anant en contra del que es pretenia amb la modificació de la llei, que és 

justament evitar el frau en el padró. Denuncia que això és una irresponsabilitat greu, 

ja que s’elimina la inclusió de les garanties que ha de tenir un padró. 

Quant al document de veïnatge, remarca que té l’objectiu que els immigrants 
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irregulars no ingressin al CIE, i alerta el Sr. Asens que això és un frau de llei. 

Pregunta quin serà el cost d’aquesta mesura, que s’estima en el document en tres-

cents mil euros, a quantes persones beneficiarà, i quin serà el cost real per a aquest 

ajuntament. 

Alerta, igualment, que aquesta mesura generarà un efecte crida, que repercutirà 

econòmicament en alguns serveis que presta l’Ajuntament, i pregunta si ja han 

calculat aquest cost afegit. 

 

La Sra. LECHA opina que la mesura s’ha de continuar treballant i ofereix la 

col·laboració del seu grup per fer-ho. 

Observa que el document que els presenten s’introdueix amb una contextualització 

precisa del marc legal europeu, espanyol i dels drets de la ciutat, per tant, entenen 

que la iniciativa accepta aquestes limitacions legals; així, tot i que agraeixen 

l’explicació, consideren que queda prou palès que les institucions europees han 

confinat les cartes de salvaguarda a la profunditat dels seus soterranis i, altrament, 

s’han convertit en el bressol de les organitzacions d’ultradreta racistes i xenòfobes, 

davant la mirada dels partits conservadors, que van assumint els seus discursos a fi 

de no perdre quotes de poder a les institucions, mentre al carrer aquestes 

organitzacions gaudeixen d’impunitat mentre els defensors dels drets fonamentals 

són criminalitzats. 

Posa en relleu que el concepte “integrar-se” s’empra a bastament en el document, i 

apunta que literalment es defineix com el procés que segueix una societat per a la 

incorporació d’elements humans que li són aliens; assumpció més o menys coactiva 

de grups ètnics per un altre de més poderós o dominant. Manifesta que, 

contràriament, per a la CUP el concepte “integrar-se” no qüestiona l’essència de la 

persona nouvinguda, i sí que estan determinats a viure les riqueses que cada persona 

pot aportar, esborrant el concepte “diferent” en un sentit pejoratiu. 

Pel que fa a l’empadronament, recorda al Sr. Asens que l’abril de l’any passat, i 

forçat per la CUP en el marc de la modificació pressupostària, el Govern va 

començar a treballar-hi, i dos mesos més tard va presentar la solució. En 

conseqüència, diu que no entenen a què treu cap incloure’l en el document. 

Considera que la mesura deixa clara la diferència entre una persona en situació 

irregular o il·legal, tot i que no reflecteix la realitat que es viu a la ciutat, i de 

l’actuació de determinades dotacions de la Guàrdia Urbana, i la impunitat amb què 

actuen en alguns casos, obertament racistes i classistes. Denuncia igualment la manca 

de control per part del Govern municipal, que configura una situació que va des 

d’irregular a il·legal en un no-res. 

Quant al document de veïnatge, observa que el Govern es proposa desvirtuar l’acord 

del carnet de ciutat, a què es va comprometre, amb pressupost inclòs, per a la dotació 

de tots els veïns i veïnes del concepte d’identitat de veïnatge, del qual podien 

disposar al marge de la seva situació administrativa i que els donaria accés a tots els 

serveis municipals, inclosos museus, biblioteques, i que també podia emprar-se al 

transport públic. I retreu al Govern que ara estableixi un document de veïnatge que 

només es pot aconseguir després d’un examen radiogràfic que valorarà aspectes com 

ara els vincles familiars, coneixement de la llengua o situació econòmica; és a dir, 

aspectes que molts dels veïns nascuts a la ciutat no poden acreditar. 

Considera que tot plegat és per cobrir l’expedient i evitar que els acusin de no fer res, 

però entén que allò que s’han de preguntar és com repercuteix al carrer allò que fan. 

 

El Sr. ARDANUY assenyala que la societat no pot deixar fora persones, i altrament 

cal donar-los el tracte que mereixen com a éssers humans. Destaca que no s’ha 

d’obviar que la convivència s’ha de basar en valors comuns de civisme i de respecte 

als drets humans. 
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Addueix que totes les mesures que l’Ajuntament pot promoure, com ara 

l’empadronament o l’accés als serveis socials i sanitaris, són avantatjoses tant per a la 

persona acollida com per a la societat que la rep; i alerta que no poden cometre 

l’error d’obviar la tasca de moltes ONG, entre les quals Càritas i SOS Racisme, amb 

les quals han de col·laborar com a administració. 

Observa que en aquest aspecte, com en molts d’altres, el fet de no ser un estat i no 

tenir competències impedeix aquest ajuntament de ser més efectiu a l’hora de ser 

justos i limita el radi d’acció, per tant, considera bàsic reivindicar aquestes 

competències i la capacitat legislativa per actuar amb eficàcia. 

 

El Sr. ASENS puntualitza l’observació de la Sra. Fandos remarcant que un informe 

és un document que dona informació d’uns fets rellevants. 

Constata, igualment, que el Col·legi d’Advocats reclamava aquest informe; i remarca 

que el director d’Organització Internacional de Migracions de l’ONU ha celebrat 

aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, com també ho ha fet el Consell 

Municipal d’Immigració i els col·lectius que treballen amb els drets de les persones 

immigrants. Precisa, doncs, que aquest document aspira a donar satisfacció a 

aquestes reclamacions. 

Respon a la Sra. Barceló, que pregunta a quantes persones es dirigeix la mesura, que 

la xifra estimada és de deu mil persones que viuen a Barcelona en una situació 

administrativa irregular, i confirma que per a aquest ajuntament no són un número 

sinó persones, i com a tals té sentit que presentin aquesta mesura. Quant a 

l’apreciació que aquest ajuntament no té competències al CIE, puntualitza que si no 

la tenen en l’organització interna, sí que en tenen pel que fa a la seguretat, motiu pel 

qual tenen un plet amb el Ministeri d’Interior, que no va demanar llicència per a 

l’obertura del centre. 

Pel que fa al calendari, indica que està al final del document, i concreta la previsió de 

les actuacions contingudes en la mesura. 

Quant a la intervenció de la Sra. Benedí, subscriu el seu diagnòstic, tot i que 

puntualitza que la difusió de l’Informe d’esforç d’integració està prevista a les 

actuacions, i li recorda que l’informe esmentat és competència exclusiva de la 

Generalitat. 

A la Sra. Lecha, li confirma que el document de veïnatge va molt més enllà de la 

proposta del seu grup del Carnet de Ciutat, ja que incideix en el CIE i l’evitació 

d’expulsions de veïns i veïnes de Barcelona. Diu que entenen que hi ha aspectes 

objectius del Carnet de Ciutat que ja estan inclosos en el document de veïnatge, com 

ara millorar l’empadronament i garantir l’accés universal als serveis municipals. 

Reconeix, quant a l’empadronament, que és una mesura que ja ha estat executada. 

Finalment, adreçant-se a la Sra. Esteller, li fa avinent la seva preocupació pel discurs 

del PP envers les persones immigrants. En aquest sentit, recorda que quan li van 

explicar fa poc el contingut de la mesura al grup del PP els va faltar temps per 

explicar-ho als mitjans de comunicació, i ho van fer amb unes declaracions que 

qualifica d’alarmants per estigmatitzadores, a banda de populistes i pro-tanques. 

Parafraseja les paraules del Sr. Fernández Díaz, que deia que cap barceloní no 

ingressa al CIE, sinó que hi van els immigrants il·legals. I li pregunta si no sap que hi 

ha persones que viuen quatre o cinc anys a la ciutat en situació irregular perquè 

perden la feina, i per això acaben al CIE; i puntualitza que les persones no són 

il·legals, sinó que tenen una situació administrativa irregular. Nega, com afirma el 

grup del PP, que no s’expulsa ningú per ser immigrant, sinó per delinqüent, i li 

demana que no faci demagògia amb aquest assumpte tan sensible, i li retreu que 

associï sistemàticament immigració amb delinqüència, quan la situació d’aquestes 

persones és d’irregularitat administrativa. Continua replicant les afirmacions de la 

regidora Esteller, que afirma que no es poden donar drets a qui no compleix la llei i 
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no respecta la ciutat, i li pregunta si qui no compleix la llei no té drets, o si és que a la 

seva formació qui no respecta la llei no té dret a la defensa o la presumpció 

d’innocència. Insisteix que estan parlant d’una infracció administrativa i que el grup 

del PP advoca per retirar els drets a les persones; una actitud que confirma que els 

preocupa molt i que alerta que té la pretensió de crear un imaginari d’exclusió, ja que 

el PP sembla que entén la ciutadania com un estatus de privilegi; altrament, ratifica 

que el seu grup defensa i advoca per la inclusió social, i reconeix la situació de 

ciutadà per la residència no pas per la identitat nacional. I si tal com diu el grup del 

PP el document de veïnatge és il·legal, els convida a portar-lo als tribunals. 

 

La Sra. FANDOS precisa que no es tracta de satisfer sinó de solucionar i, sobretot, 

no es tracta de donar falses expectatives a persones vulnerables. En aquest sentit, 

creu que el Sr. Asens és plenament conscient que el jutge no té cap obligació 

d’atendre a aquest informe que avui presenten, i que és absolutament discrecional 

que ho faci. 

 

La Sra. BARCELÓ entén que la mesura pretén cobrir les necessitats de deu mil 

persones, i subscriu que quan es parla de persones cal que les administracions s’hi 

impliquin, però gestionant com cal, no amb titulars de premsa i eslògans, sinó amb 

programes que efectivament es puguin tirar endavant; altrament, adverteix que es 

genera frustració i falses expectatives. 

Per tant, demana al Sr. Asens que, només per respecte als professionals que treballen 

en entitats com el SAIER i altres del mateix àmbit de la immigració, reflexioni sobre 

la necessitat de trobar solucions reals, i que valori que cap grup municipal està 

d’acord amb aquesta mesura de govern, i reitera la demanda que s’ocupin, sobretot, 

dels menors tutelats. 

La Sra. ESTELLER es ratifica en el fet que les persones immigrades tenen drets i 

deures, i que aquesta iniciativa que avui presenten és un frau de llei; és a dir, 

utilitza la llei per incomplir-la. 

Per tant, demana a la Secretaria General que emeti un informe en aquest sentit. 

 

En acabar el debat d’aquest punt, els membres de l’Assemblea Diversitat 

Funcional que han estat presents a l’hemicicle lliuren un document a la 

presidència del Plenari del Consell Municipal. 

 

2.- Democratització de la Cura 2017-2020. 

 

La Sra. PÉREZ presenta la mesura de govern amb la reflexió inicial que totes les 

persones necessiten cura en un moment o altre de la vida, alhora que 

probablement també l’hauran de dispensar. Precisa que l’essència de la cura és la 

fragilitat que totes les persones evidencien en moments de malaltia i de 

dependència en determinades circumstàncies del cicle vital. 

Justifica aquesta iniciativa, doncs, perquè la cura és un denominador comú a la 

societat per la seva importància en la sostenibilitat de la vida, i com a tal ha de ser 

una responsabilitat compartida, especialment per les administracions públiques. 

Precisa que amb la mesura es vol reconèixer la cura com a part central de la vida 

socioeconòmica de la ciutat; promoure la corresponsabilitat de tots els actors 

socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat, que proporciona 

l’entorn familiar més proper, molt especialment les dones, que són les qui 

assumeixen aquesta responsabilitat gairebé en exclusiva; així com per reduir les 

desigualtat socials i de gènere que caracteritzen tant la provisió com la recepció de 

cures. 

Posa en relleu que han estat treballant durant dos anys en l’elaboració d’aquesta 
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mesura, i aprofita aquest moment per agrair públicament la participació de les 

persones que han format part d’aquest procés, persones expertes en matèria 

d’economia feminista, entitats que coneixen i viuen diàriament la importància de 

la cura en primera persona, entre les quals la xarxa de famílies cuidadores, el 

moviment pels drets de les dones migrants, treballadores de la llar, els sindicats. 

Igualment, agraeix el debat polític suscitat i les aportacions i propostes dels grups 

municipals, així com la implicació de l’Ajuntament mitjançant diversos 

departaments i instituts municipals dels àmbits de salut, immigració, infància, 

acció social, economia social i solidària, que han contribuït a elaborar un mapa 

sobre els projectes i serveis d’aquest ajuntament, que són molts; i precisa que en 

van identificar trenta-nou d’específics en matèria de cura. Concreta que fins ara 

disposaven de 163 milions d’euros per a aquest concepte, i amb aquesta mesura de 

govern presenten seixanta-vuit noves accions per dur a terme fins al 2020 i que 

signifiquen un increment de pressupost de 59 milions d’euros més. 

Indica que no pot parlar ara a bastament de totes les accions contingudes en la 

mesura, però sí apuntar que la direcció en què treballaran és, en primer lloc, posar 

en valor la cura, ja que en gran part la precarització rau en el fet que no se li atorga 

el valor que té, social i monetari, que pot arribar a constituir una quarta part del 

PIB dels estats. Igualment, manifesta que treballaran amb els moviments socials i 

els grups polítics perquè es garanteixin els drets de les persones que proveeixen la 

cura. 

Remarca que cal incidir en els diferents nivells administratius a fi d’equiparar 

permisos de paternitat i de maternitat, per modificar els convenis laborals i 

introduir clàusules socials i fer seguiment en el sector de la cura, que està 

especialment precaritzat, mesures que fa temps que reivindiquen diversos 

col·lectius del sector. 

Afegeix que també proposen fórmules alternatives com ara l’habitatge amb serveis o 

habitatge compartit; reforçar els programes “Radars” o “Baixa’m al carrer”, que són 

projectes d’iniciativa comunitària; la creació d’un espai d’informació i recursos per a 

la cura adreçat a les treballadores del sector, però també a persones i famílies que 

requereixen les cures. Indica que també es preveu esmerçar esforços en la 

rehabilitació d’habitatges, o la creació d’una borsa d’hores de cura per a famílies i 

persones sense xarxa relacional i en processos d’inserció laboral. 

Finalment, manifesta que també treballaran perquè els sectors econòmics privats i 

d’economia social s’impliquin en la creació de nous nínxols d’ocupació, així com en 

el transport i l’acompanyament a preus assequibles de persones amb mobilitat 

reduïda. 

Reconeix que malgrat l’ambició de la present mesura, queda molta feina per fer, i tot 

i que s’ha ampliat el finançament han de continuar avançant, com ja ha dit, en 

mesures de rehabilitació d’habitatges però també en equipaments. 

 

La Sra. VILA manifesta que el seu grup només comparteix, d’aquesta mesura, part 

de la diagnosi que acaba de fer la regidora Pérez, i que està recollida també en el 

document; en aquest sentit, ratifica que les càrregues de cura recauen, sobretot, en les 

dones, fet que corroboren des de fa temps enquestes i estudis. Agraeix, també, el 

diàleg establert amb les forces polítiques. 

Això no obstant, diu que no comparteixen, d’entrada, el mètode emprat per treballar 

conjuntament amb la societat civil, ja que hi troben a faltar algunes entitats i 

institucions coneixedores de les necessitats per valorar les feines d’atenció a la 

persona que fa molt de temps que treballen a la ciutat, entre les quals esmenta, a tall 

d’exemple, l’Observatori d’Igualtat de la UB, o el Centre Internacional de Treball i 

Família d’IESE, entitats algunes de les quals han quantificat econòmicament aquesta 

mena de tasques i que haurien contribuït a ampliar les mesures contingudes en aquest 
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document, i abordar qüestions tan importants com la feina conjunta amb el teixit 

econòmic de la ciutat, que a parer del seu grup és la clau. 

Afegeix que tampoc no comparteixen algunes de les propostes d’actuació, atès que a 

part d’unes quantes mesures concretes no hi ha cap acció que suposi un canvi 

estructural important en l’àmbit de la cura; així, tot es limita a l’elaboració de 

diagnosi, estudis i establiment de grups de treball en la línia de mesures pal·liatives, 

com ara el suport als grups d’ajuda mútua i de suport a les persones, però cap mesura 

concreta nova que corregeixi les desigualtats. 

Reconeix que 59 milions d’euros és una suma molt considerable, i pregunta quines 

de les famílies o persones que necessiten suport econòmic i logístic per poder 

conciliar la vida laboral i familiar rebran una ajuda econòmica directa. En aquest 

sentit, esmenta algun cas concret i pregunta en què els beneficiarà la mesura de 

govern, com el de la Manuela, de Ciutat Vella, que treballa netejant apartaments 

turístics. Fa notar que en la mesura ni tan sols s’esmenta la proposta de salari mínim 

metropolità o de ciutat, que estava consensuada i a punt, i entén que respon, tal 

vegada, al fet que la va promoure el govern anterior. 

Afegeix el cas de Carmen i Ricardo, del Poblenou, que tenen la mare a casa amb un 

Alzheimer en fase inicial, i pregunta quines ajudes rebran perquè la Carmen no 

s’hagi de reduir la jornada laboral per tenir cura de la mare, que es tradueix en una 

disminució d’ingressos i, en el futur, una pensió nefasta; o el d’Alfons i Maite, 

autònoms de l’Eixample, amb família nombrosa. 

La Sra. BARCELÓ agraeix al Govern la presentació d’aquesta mesura, així com el 

diàleg mantingut amb el seu grup i la incorporació de les esmenes proposades. 

Remarca que és una realitat que cada vegada hi ha més persones que es fan càrrec de 

familiars dependents, i no sempre demanen les ajudes a què tenen dret. En aquest 

sentit, assenyala que seria important fer una campanya de sensibilització. 

Constata, també, que són les dones majoritàriament qui assumeixen les tasques de 

cura, amb la consegüent repercussió que aquestes tasques tenen per a la seva salut, 

atès que dormen menys hores, tenen oscil·lacions de l’estat d’ànim, així com el fet de 

posar en risc l’activitat laboral. En conseqüència, valoren positivament la creació 

d’un servei per donar suport psicològic als cuidadors i cuidadores, més encara quan 

no són professionals; en aquest sentit, precisa que el seu grup va proposar una 

esmena suggerint que convindria establir una unitat d’assessorament i orientació 

permanent inscrita en el servei, ja que, altrament, s’arrisquen al fet que la mesura es 

quedi en una declaració d’intencions, i alerta que no poden haver-hi llistes d’espera 

per tractar el patiment psicològic. 

Afegeix que també cal abordar amb la Generalitat la realitat que actualment hi ha 

més de noranta mil persones en llistes d’espera per acollir-se a la Llei de 

dependència; i gairebé sis mil persones grans que esperen una plaça en una 

residència a Barcelona. 

Remarca que també cal cobrir i gestionar bé els serveis que depenen d’aquest 

ajuntament; en aquest sentit, fa avinent que ahir mateix els va arribar la queixa d’una 

persona que havia perdut un servei d’ajuda domiciliària perquè no s’havia cobert una 

baixa i no l’havien avisada. 

Agraeix, igualment, que hagin afegit l’esmena que va presentar el seu grup referent al 

cohabitatge, en el sentit d’establir un seguiment de les persones que trien aquesta 

opció a fi d’evitar, entre altres coses, el maltractament; i també celebren que 

s’incorpori a la mesura el banc de material de suport a persones amb diversitat 

funcional, una iniciativa que el seu grup va presentar en comissió. 

Observa que en la mesura es diu que cal valorar la cura, i entén que el Govern 

n’hauria de donar exemple incorporant a la contractació pública les mesures de 

conciliació laboral i familiar i les tasques de cura, que en les guies de contractació 

que van publicar recentment no apareixen. 
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Aprofita avui per apuntar una nova esmena, que confia que vulguin recollir, i que fa 

referència a la incorporació en l’FP dual del cicle d’atenció a persones en situació de 

dependència, i els demanen que ho aprofitin per coordinar-lo amb el Consorci 

d’Educació a fi de fer pràctiques remunerades, amb un contracte anual, en els 

diversos programes municipals per a la dependència. 

Finalment, demana que el recull d’intencions contingudes en la mesura es faci 

realitat. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de la mesura, i manifesta que el seu grup 

entén que posar en el centre del model socioeconòmic i en l’agenda política d’aquest 

ajuntament la cura de les persones significa valorar aquestes tasques que, com ja s’ha 

dit aquí, recauen essencialment sobre les dones, i sense les quals la vida no seria 

sostenible. 

Destaca que es tracta de tasques normalment no remunerades, i en els casos en què 

ho estan s’inscriuen en un marc laboral de precarietat i generador de pobresa. Per 

tant, subscriu la mirada transversal, la responsabilitat compartida i la sensibilització 

que proposa la mesura. 

Seguidament, fa referència a determinats aspectes de la mesura que els preocupen, 

entre els quals la proposta de fer un dictamen que determini l’impacte de la Llei 

3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, impulsada pel 

Govern de l’Estat, que ha precaritzat amb crueltat tot el sector de l’atenció i cura a les 

persones; o el fet que els diversos convenis del sector els darrers anys hagin portat a 

la precarietat els educadors i educadores socials, així com els treballadors i 

treballadores familiars o de serveis domèstics. Esmenta, igualment, la implementació 

de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència, que hauria de cobrir l’Estat 

espanyol i que no fa i, per tant, recau en la Generalitat. 

Inclou en aquest marc normatiu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic, també de l’Estat, que afecta els criteris i determinació de les clàusules 

dels plecs de condicions. 

Remarca que si es volen millorar les condicions laborals de les persones que 

treballen en el sector de la cura necessiten una línia específica en la mesura que 

permeti identificar i compartir coneixements sobre l’impacte del marc normatiu de 

referència, i propostes en el marc de les competències municipals. 

Afegeix que també cal la reforma en profunditat del model de serveis socials, dotant-

los amb els recursos suficients per prestar l’atenció de qualitat que mereix la 

ciutadania. Per tan, diu que esperen que el Govern promogui aquesta reforma, atès 

que resulta evident que el model actual no permet la prestació de la cobertura 

necessària i de qualitat. 

Finalment, proposa la implantació del canguratge en espais públics a fi que les 

persones cuidadores puguin conciliar les vides laborals i familiars; i assenyala que és 

urgent i prioritari incorporar-lo als equipaments municipals perquè les persones 

cuidadores pugin accedir a les activitats que s’hi fan, especialment en el cas de 

l’aprenentatge de català i castellà, i la inserció sociolaboral per a persones 

immigrades i altres col·lectius. 

 

La Sra. ESTELLER valora que aquesta mesura de govern és de caràcter parcial, atès 

que no recull amb integritat el que suposa la cura i l’ajut a les persones que la 

necessiten. Observa, igualment, que el títol de la mesura “Democratització de la cura 

2017-2020” li atorga un evident biaix ideològic. 

Manifesta que el grup del PP fa anys que reclama un pla integral per a les persones 

cuidadores especialment en l’àmbit familiar, atès que la cura implica un seguit de 

conseqüències en l’àmbit relacional i laboral, i entenen que l’Ajuntament els ha de 
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donar suport i proveir de serveis per prestar ajuda a les persones cuidadores. Fa notar 

que en el diagnòstic de la mesura es reconeix que la família és la protagonista en 

aquest àmbit de les cures, però se n’obliden a l’hora d’establir accions concretes; 

així, per exemple, les entitats familiars no participen en els grups de treball, i acusa el 

Govern de fer un cribratge en aquest sentit i, sobretot, perquè de vegades els 

deneguen ajuts perquè estigmatitzen aquestes entitats familiars i consideren que no 

tenen cap dret a rebre ajuda d’aquest ajuntament. 

Fa referència a la demanda concreta del seu grup de constituir el Consell de la 

Família, amb l’objectiu que el Govern escolti aquestes entitats, i que no va tirar 

endavant pel que qualifica com a prejudici i sectarisme ideològic, i que també es 

reflecteix en la parcialitat d’aquesta mesura de govern. 

Això no obstant, confirma que comparteixen algunes de les actuacions que apunta el 

document, però entenen que s’ha elaborat com una mena de calaix de sastre, ja que 

inclou algunes de les accions en marxa i se n’han ampliat unes altres, però no té un 

caràcter integral, que és el que reclamava el seu grup per a totes les persones que 

tenen cura d’altres tant en l’àmbit familiar com en d’altres. 

Observa, tot seguit, adreçant-se a la Sra. Benedí, que troba molt fàcils les seves 

argumentacions, que atribueixen la culpa de tot a l’Estat, i li remarca que la 

dependència es paga al cent per cent a la Generalitat per dues vies de conceptes de 

caràcter finalista, tal com corrobora el Tribunal de Cuentas. 

 

La Sra. ROVIRA celebra sincerament, en nom del seu grup, la presentació d’aquesta 

mesura de govern transversal que afecta diferents àrees municipals, una iniciativa 

concreta i que recull diferents reivindicacions del moviment feminista. En aquest 

sentit, destaca que ha estat aquest moviment el que ha propiciat que avui s’estigui 

debatent aquesta mesura, alhora que celebra l’oportunitat del seu grup de debatre 

amb la regidoria de Feminismes a fi d’incloure en el document algunes de les 

qüestions que consideren rellevants. 

Malgrat tot, assenyala que algunes d’aquestes aportacions no han estat recollides, 

entre les quals promoure que es parli de les causes reals que han portat a la situació 

actual, així com dels sistemes que provoquen que a dia d’avui encara calguin 

mesures com la que els ocupa. Així, doncs, entén que han de parlar del patriarcat 

capitalista, un sistema que s’ha beneficiat de la divisió sexual del treball, que assigna 

papers de gènere diferents. En aquest sentit, puntualitza a la Sra. Esteller que el 

gènere masculí s’identifica amb el treball productiu, d’aportar els ingressos per a la 

subsistència de la llar i la unitat familiar que tant defensa el grup del PP, mentre que 

el gènere femení s’ha identificat amb el treball reproductiu i de cura, atorgant a les 

dones el paper principal com a cuidadores i aportadora d’ingressos secundaris. 

Manifesta que la CUP considera aquesta divisió sexual del treball el moll de l’os per 

entendre les relacions d’explotació que es donen en l’àmbit de la llar i també en el 

laboral, motiu pel qual és important tenir ben present que aquesta divisió de les 

tasques laborals, que pretén expulsar les dones de l’espai públic i confinar-les a la 

llar, no ha estat sempre així, sinó que s’ha accentuat amb la gènesi del sistema 

capitalista que tants grups d’aquesta cambra defensen. 

Consideren que en la mesura s’hauria de fer més referència a la necessitat que 

l’Administració garanteixi els serveis que proveeixen les cures a la ciutat a fi que no 

recaiguin totalment sobre les dones, tal com demostren les enquestes contingudes en 

aquest document. 

Per tant, reitera la demanda de serveis públics municipals, la municipalització del 

servei d’atenció domiciliària i el de teleassistència a fi de garantir vides dignes per 

als treballadors i treballadores que els proporcionen, alhora que també confirmar que 

es donen serveis universals i de qualitat a la ciutadania. 

Finalment, considera que és essencial l’existència de projectes comunitaris, i entenen 
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que cal treballar amb una perspectiva psicosocial i comunitària, alhora que 

l’Ajuntament ha de vetllar per l’accés universal als serveis. 

 

El Sr. ARDANUY reconeix la transversalitat de la mesura, que a parer seu hauria de 

prioritzar accions concretes en favor del suport directe a les famílies i professionals 

que treballen per la qualitat de vida i per la dignitat de les persones; promoure la salut 

preventiva i els hàbits de vida saludables; conciliar la vida laboral i familiar; generar 

igualtat en les condicions laborals i retributives entre els homes i les dones; promoure 

accions que impulsin els sous alts i els treballs qualificats; exigir responsabilitats a 

les empreses en el seu comportament ètic i el retorn social, i suport econòmic directe. 

Afegeix que també s’ha de prioritzar el reconeixement social a les famílies 

cuidadores, que són les grans oblidades de les polítiques socials de totes les 

administracions públiques; i, finalment reivindica la dignificació de les tasques a la 

llar, tant pel que fa al seu reconeixement social com laboral. 

 

La Sra. PÉREZ agraeix els comentaris dels grups municipals, i es referma en la 

defensa de la metodologia i la participació per a la confecció d’aquesta mesura 

que, a més, ha partit del concepte d’economia feminista, motiu pel qual l’Àrea 

d’Economia ha tingut un paper fonamental. 

Destaca que aquesta mesura és innovadora i que pretén superar el marc de la 

dependència i transformar l’organització social de les cures, motiu pel qual entren 

en detalls; per tant, rebat les acusacions de manca de concreció, ja que conté un 

pressupost per a cadascuna de les accions, programes específics per treballar la 

manca d’equitat de la distribució de la cura entre homes i dones, habitatge, 

empreses del sector que treballen a preu assequible, assessorament, hores de 

canguratge, ajuts específics per a cuidadores de malalts de llarga durada o 

hospitalitzats, facilitar rehabilitacions i banc de materials de cura; així com la 

demanda d’un salari mínim, que consta en la mesura contra la feminització de la 

pobresa que presentaran properament. 

Afegeix que també es preveuen clàusules específiques en matèria de conciliació a 

les guies de contractació i en el decret que se’n deriva. 

Considera, per tant, que la mesura de govern subratlla l’existència d’un sistema de 

cures desigual, constata un marc de dependència fallit, en què les contínues i 

descarades retallades del PP en matèria de salut, educació i dependència han 

sobrecarregat les famílies, especialment les dones, de manera que cal una resposta 

social i política contundent, no només per satisfer el dret de tota persona a ser 

cuidada, sinó també per defensar els drets de les persones cuidadores, i que estan 

en situacions molt diverses, però que comparteixen un reconeixement social 

pèssim i sense un salari digne que, òbviament, repercutirà en les seves pensions de 

jubilació. Per tant, justifica la presentació d’una mesura d’abast ampli i que 

expliciti l’esforç que s’han d’exigir com a Ajuntament de Barcelona, malgrat que 

altres administracions miren cap a una altra banda. 

 

a) Informes 

 
 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
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1.- (EM 2017-01/01) CESSAR en l’exercici de l’activitat econòmica acordada pel 

Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2002, consistent en la 

participació, mitjançant la societat instrumental Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA, en el capital de la mercantil Mediacomplex, SA, per manca 

d’interès públic en la seva continuïtat segons es justifica a la memòria que figura a 

l’expedient. APROVAR, en conseqüència, ja que l’Ajuntament de Barcelona és 

l’accionista únic de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, l’alienació de 

les accions que aquesta societat té en la societat Mediacomplex, SA, de manera 

que l’activitat econòmica esmentada es considerarà extingida i liquidada a tots els 

efectes, una vegada executada la transmissió de les accions indicades de 

Mediacomplex, SA, que pertanyen a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 

com a resultat de la subhasta pública, mitjançant la qual es seleccionarà 

l’adquirent d’aquestes, i amb l’ingrés a la tresoreria de l’import resultant conforme 

al Plec de bases de la subhasta esmentada i al Pacte de socis subscrit pels socis de 

Mediacomplex, SA, denominat “Contracte entre Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA i Rilson XXI Inmuebles, SL per a la venda conjunta de les accions 

de Mediacomplex, SA que posseeixen”. APROVAR el Plec de bases de la 

licitació que ha de regir la subhasta pública per a l’alienació de les accions de 

Mediacomplex, SA, així com els seus documents annexos, que s’acompanyen al 

present acord. AUTORITZAR Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, a 

alienar les accions de Mediacomplex, SA, de què n’és titular, facultant-la 

àmpliament per tal que 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 adjudicació. 

RESTAR assabentat del pacte de socis de Mediacomplex, SA, anomenat 

“Contracte entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i Rilson XXI 

Inmuebles, SL per a la venda conjunta de les accions de Mediacomplex, SA, que 

posseeixen”, subscrit el 8 de maig de 2017, declarant, en atenció als acords aquí 

adoptats, acomplerta la condició suspensiva a què les parts el van sotmetre. 

CONDICIONAR l’efectivitat de la venda a l’informe favorable de la Direcció 

General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 209 

del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. SOTMETRE els anteriors acords a 

informació pública durant un període de trenta dies hàbils i, en el supòsit que no 

s’hi presentin al·legacions o reclamacions, TENIR-LOS per aprovats 

definitivament. 

 

El Sr. COLOM presenta aquest expedient recordant que la constitució de 

Mediacomplex amb capital públic es va fer el 2003 obeint a la voluntat de promoure 

la construcció d’un centre de producció audiovisual, qualificat d’equipament, a 

l’àmbit de Ca l’Aranyó. 

Fa avinent que aquest centre, a dia d’avui, està en ple funcionament, i la seva 

qualificació urbanística garanteix el manteniment de les activitats, i el dret de 

superfície constituït continua actiu. 

Indica que els objectius de la iniciativa econòmica pública es poden donar per 

complerts, restant la seva continuïtat subjecta a criteris d’oportunitat, tal com es 

preveia en el moment en què es va redactar la memòria justificativa de l’actuació. 

Assenyala que, en aquest sentit, es planteja l’alienació de les accions que aquest 

ajuntament posseeix de Mediacomplex, juntament amb la resta d’accions en poder de 

Rilson XXI Inmuebles, i que comportarà el deute pendent que actualment manté 

l’empresa mixta amb aquest ajuntament. 

En conseqüència, apunta que també porten a aprovació el plec de bases de la licitació 
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que ha de regir la subhasta pública per a l’alienació de les accions. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el suport del Grup Demòcrata a l’alienació de les 

accions de Mediacomplex, una operació que com ja ha explicat el regidor Colom es 

remunta a l’any 2003, quan es va constituir la societat mixta per donar impuls al 

sector estratègic de la producció audiovisual, que aportava, en aquell moment, una 

ocupació de qualitat i, alhora, contribuïa al desenvolupament del clúster tecnològic al 

22@, amb la qualificació d’equipament 7@. 

Considera, per tant, que els objectius inicials s’han complert amb escreix i, per tant, 

l’impuls que representa la iniciativa pública mitjançant la participació en accions ja 

no té motiu de ser i, tal com s’havia previst, es confirma l’alienació de les accions. 

 

El Sr. ALONSO posa de manifest que es tracta d’una operació financera de venda 

d’accions —i de cobrament d’un deute—, que ara ja no aportaven rendibilitat 

econòmica ni social, i que el seu grup valora positivament, atès que significa la 

recuperació d’una quantitat econòmica important per a aquest ajuntament. No obstant 

això, afirma que els sembla un escàndol la gestió per part de diferents governs 

municipals, que ha permès la generació d’un deute; recorda, en aquest sentit, que el 

seu grup ha denunciat, des del primer moment, que no era admissible que una 

empresa privada tingués un deute de tres milions d’euros amb aquesta administració i 

que no es fes res per exigir-ne el cobrament. 

Afegeix que, a més de ser molt crítics amb aquesta gestió, tenen alguns dubtes quant 

a la valoració econòmica de les accions i, per tot plegat, avança l’abstenció del seu 

grup en aquest punt. 

 

La Sra. CAPDEVILA avança el vot favorable a la proposta d’acord, aprovada 

prèviament a Bimsa. Considera necessari liquidar les accions de Mediacomplex, i 

que sigui l’empresa que fins ara n’ha fet ús qui assumeixi la totalitat del paquet 

accionarial, cosa que és ben lògica si es té en compte l’evolució del mercat de 

l’audiovisual. 

Observa que en el seu moment, l’adquisició d’accions de Mediacomplex va ser una 

aposta que tenia com a objectius la dinamització del districte 22@ i facilitar 

l’atracció de nous projectes audiovisuals; però, assolits aquests objectius, entenen 

que l’Administració pot vendre la seva participació. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta si consideren normal establir un lloguer sobre un solar, 

i que aquest ajuntament no arribi a cobrar ni tan sols la primera mensualitat, que és el 

que ha succeït amb Mediacomplex. Precisa que hi ha un deute acumulat per 

impagament de lloguer de 2,9 milions d’euros, que any rere any ha denunciat el grup 

del PP, sense resposta per part dels tres governs municipals que s’han succeït durant 

tots aquests anys, que han abraçat els mandats dels alcaldes Hereu, Trias i ara de 

l’alcaldessa Colau. I afegeix que a això cal sumar-hi el valor del solar cedit a 

Mediacomplex. 

Confirma que el seu grup és del parer que no és normal que no es denunciï 

l’impagament d’un cànon de lloguer durant sis anys, i que no s’hagin presentat 

reclamacions judicials. 

Finalment, indica que expressarà el posicionament del seu grup quan respongui el 

regidor Colom. 

 

El Sr. GARGANTÉ expressa l’abstenció del grup de la CUP. 

 

El Sr. COLOM agraeix el suport a aquesta actuació, que consideren que dona solució 

a una operació que ja ha complert els seus objectius, alhora que resol l’impagament 
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del deute i s’alliberen uns recursos importants per a la ciutat. 

El Sr. ARDANUY anuncia el vot a favor d’aquesta operació entenent que 

l’Ajuntament recuperarà la inversió feta en el seu moment. 

Aprofita per posar l’accent en les col·laboracions de Mediapro amb la UPF en 

l’àmbit del campus de la comunicació a Ca l’Aranyó i, per tant, creu que s’ha de 

vetllar perquè la sortida de l’Ajuntament no posi en risc els projectes de 

col·laboració entre Mediapro, Mediacomplex i el campus de la comunicació de la 

UPF. 

 

El Sr. MULLERAS expressa l’abstenció del grup del PP. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (CO 2017-05/12) APROVAR el conveni entre el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona per al finançament i 

desenvolupament dels serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona per al 

període 2017-2020; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 51.829.059,69 

euros a favor de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb càrrec a la partida 

esmentada en el document comptable, dels pressupostos dels anys 2018-2020 

d’acord amb l’establert a l’apartat A1 de l’annex 2 del conveni i subordinada al 

crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos; FACULTAR 

l’Alcaldia per realitzar totes les actuacions necessàries que es derivin d’aquest 

acord. 

 

La Sra. ORTIZ indica que es tracta del quart conveni que se signa i que garanteix 

el finançament de l’Agència de Salut Pública, i demana el suport de la cambra per 

aquesta proposta d’acord. Fa avinent que han estat treballant el contingut del 

conveni amb la Generalitat, i destaca el paper de l’Agència —finançada entre 

l’Ajuntament i aquella administració— com a referent en les polítiques de 

prevenció de salut pública des de la proximitat al conjunt de l’Estat. 

Consideren que el conveni garanteix el sosteniment de les necessitats, tot i que 

reconeix que aquest ajuntament ha fet majors aportacions per impulsar noves 

polítiques de salut als barris, i assegura que vetllaran perquè l’aportació 

econòmica de la Generalitat es mantingui en el percentatge que consta al conveni i 

que assumeixi, també, el creixement que ha procurat l’Ajuntament. 

 

La Sra. HOMS posa en relleu que tenen un model sanitari d’èxit, basat en un 

sistema sanitari públic, universal, de qualitat i amb diversitat de proveïdors, tant 

públics com privats i del tercer sector, i que compta amb uns professionals molt 

compromesos; remarca que l’objectiu, molt ambiciós però necessari, és ser 

capaços de donar resposta als nous reptes que han sorgit i, per tant, que requereix 

l’adaptació del model els propers anys, cosa que passa per reconèixer i incorporar 

aspectes com l’increment de l’esperança de vida i el consegüent envelliment de la 

població, la cronificació de determinades malalties, o l’atenció integral a persones 

amb problemes de salut mental. 

Destaca que per fet tot això cal centrar-se en el territori, potenciar una atenció 

sanitària de proximitat i adreçada a la comunitat, amb la participació dels ens 
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locals per tenir en compte les particularitats. Subratlla que l’educació i la 

prevenció són elements clau per garantir un país saludable, d’acord amb 

l’estratègia 2020 de l’OMS, que a Catalunya es visualitza mitjançant el Pla 

interdepartamental de salut pública (PINSAP). I afegeix que cal vetllar per un 

major equilibri entre els drets i els deures dels ciutadans en la cura de la seva 

salut, en un exercici de corresponsabilitat. Posa en relleu que l’Agència de Salut 

Pública té com a objectiu principal vetllar per la salut de les persones residents a 

Barcelona i visitants, cosa que implica conèixer a bastament l’estat de salut de la 

població i els factors que hi influeixen, poder dissenyar i desenvolupar polítiques 

públiques de comú acord amb altres institucions implicades, i prestar serveis 

exercint d’autoritat sanitària a la ciutat. 

Remarca que aquest conveni els permet, d’una banda, complir amb compromisos 

propis de l’Agència com ara la informació, el control epidemiològic i ambiental, 

control d’establiments, plagues urbanes, drogodependències, atenció i promoció de la 

salut i exercir d’autoritat sanitària, alhora que també obre la possibilitat d’engegar 

nous projectes. Concreta, doncs, que es tracta d’un conveni flexible que permet 

garantir, d’una banda, la viabilitat i millora de les competències pròpies de l’Agència 

i, d’altra banda, que té el grau de flexibilitat necessària per obrir-se a possibilitats 

noves. 

 

La Sra. BARCELÓ indica que ahir van demanar a Secretaria que es retirés aquest 

punt de l’ordre del dia del ple, atès que el conveni està condicionat per la ratificació 

de la part de finançament que pertoca a la Generalitat. En conseqüència, consideren 

que un assumpte tan important com l’Agència de Salut Pública mereix un tractament 

rigorós i seriós. 

Precisa que aquest ajuntament aporta el 60,9% del finançament, que significa disset 

milions d’euros anualment, quantitat que s’incrementa d’1,9 milions respecte al 

conveni anterior. En aquest sentit, celebra que es pugui incrementar la quantitat de 

finançament en salut, però es pregunten per què la Generalitat no incrementa la seva 

aportació, i si l’Ajuntament s’acontenta amb aquestes condicions, ja que quan es 

tracta de gestionar i dialogar a fi de vetllar pels interessos de la ciutadania davant la 

Generalitat sempre tendeixen a quedar-se curts. 

Considera, per tant, que cal ser més ambiciosos i lluitar perquè la Generalitat també 

incrementi la seva aportació a l’Agència de Salut Pública, ja que, altrament, corren el 

risc que succeeixi el mateix que en l’àmbit de l’educació, en què l’aportació de la 

Generalitat a les escoles bressol és zero. 

Tot seguit, cita textualment una frase continguda en el conveni: “Aquesta 

actualització anual de l’aportació restarà subjecta a les disponibilitats 

pressupostàries”, amb la qual la Generalitat es cura en salut. 

Finalment, avança que el seu grup s’abstindrà en aquest punt. 

 

La Sra. BENEDÍ considera una bona notícia que dues administracions es posin 

d’acord, més encara en un assumpte tan essencial com la salut. Per tant, des de la 

perspectiva republicana que la ciutadania ha de gaudir d’una salut pública universal i 

equitativa, assegura que se senten orgullosos del servei de salut del país, entre el qual 

el de l’Agència de Salut Pública, que dona servei a la capital. Destaca que el conveni 

s’emmarca en aquesta filosofia, i prioritza l’atenció primària de salut, l’atenció a la 

salut mental i les addiccions. 

Ratifica, per tant, que comparteixen aquest acord de col·laboració entre la Generalitat 

i l’Ajuntament, que garanteix un serveis adequats en la gestió sanitària, i fa avinent la 

voluntat de col·laboració del seu grup. 

La Sra. ESTELLER adverteix al Govern municipal que ha de vetllar per la validesa 

del conveni, atès que ara com ara no ho és perquè està condicionat, i així els ho 
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confirmava ahir mateix la Secretaria, a l’aportació de les quantitats i, altrament, entén 

que resulta ben evident que aquest ajuntament està subordinat a la Generalitat. 

Insisteix que haurien d’haver portat a aprovació un conveni en condicions, amb les 

partides de la Generalitat consignades, ja que altrament estan condicionats al fet que 

aporti la part de finançament que li pertoca. 

Precisa que d’ençà del 2001 la Generalitat hauria hagut de finançar el 40% de 

l’Agència, i a dia d’avui encara està al 39,1%, mentre que aquest ajuntament aporta 

un 60,9%, cosa que suposa un increment per part d’aquesta administració de gairebé 

dos milions d’euros. 

Assegura que el seu grup valora molt l’Agència de Salut Pública, però insisteix que 

se n’ha de garantir el finançament, cosa que ara com ara no passa i, per tant, demana 

que es posposi aquesta aprovació perquè no garanteix que el conveni sigui efectiu 

mentre no s’asseguri l’aportació de la Generalitat. 

 

La Sra. ROVIRA avança l’abstenció del seu grup, ja que tot i que comparteixen la 

pràctica totalitat del conveni, discrepen amb l’apartat de personal, en el qual entenen 

que la situació de convivència entre el personal laboral i el funcionari s’hauria de 

corregir. Consideren que el personal laboral pot ser una sortida provisional, però que 

no ha d’estar en una categoria diferent que el funcionarial. 

Creuen que cal un debat sobre la relació de l’Agència de Salut Pública amb 

l’Agència Catalana de Salut Pública, atès que la vigència del conveni arriba fins al 

2020, i el conseller Comín té en cartera el projecte de llei de creació de l’Agència 

Catalana. 

 

El Sr. ARDANUY confirma el vot a favor de l’aprovació del conveni, en considerar 

que l’Agència de Salut Pública de Barcelona fa una feina imprescindible per a la 

ciutat en l’àmbit de la salut comunitària; alhora, també considera necessari el foment 

de la col·laboració institucional amb la Generalitat. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix el suport d’alguns grups municipals a l’aprovació del 

conveni, i demana que no es faci tremendisme perquè és essencial mantenir el 

finançament de l’Agència i, per tant, han cregut que era indispensable portar aquest 

punt a aprovació del Plenari. Confirma que l’acord ja s’ha tancat amb la Generalitat, i 

només manca que s’aprovi en comissió de govern d’aquella administració, cosa que 

reconeix que haurien volgut que ja hagués succeït, tot i que puntualitza que només es 

tracta d’esperar tres o quatre dies. 

Així, justifica haver portat aquest acord en l’ordre del dia d’aquesta sessió en 

considerar que no poden posposar un mes més la garantia d’aquest finançament. 

Indica que hi ha aspectes monetaris que no consten en el conveni, com és l’aportació 

prèvia de la Generalitat que assumeix directament mitjançant el Servei Català de la 

Salut; per tant, precisa que no és que s’hagi produït una minoració de la seva 

aportació. 

Reconeix que hauria estat desitjable obtenir més finançament per part de la 

Generalitat, i que els doni suport en prioritats com la salut comunitària, el control de 

plagues o la prevenció. Això no obstant, considera que no poden deixar de garantir 

les responsabilitats pròpies, com és que l’Agència de Salut Pública, un referent per a 

la salut de la ciutadania, no disposi del finançament que sosté la seva activitat. 

La Sra. BARCELÓ fa notar que un conveni en què aquest ajuntament aporta 51 

milions d’euros hauria de comptar amb la ratificació de l’aportació que ha de fer 

la Generalitat. Assegura que existeix molta incertesa en aquest sentit, més encara 

quan la seva aportació està sotmesa a l’aprovació dels pressupostos anuals. 

Retreu que s’estiguin acostumant a fer de banc de la Generalitat, i demana a la 

Sra. Ortiz que quan negociï un conveni tan important com aquest no s’acontenti 
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amb les retallades, i que lluiti per incrementar el pressupost. 

 

La Sra. BENEDÍ demana a la representant del grup de Ciutadans que el mateix 

èmfasi que posa en la reclamació de recursos per a Barcelona el posin a l’Estat 

espanyol en defensa dels recursos de Catalunya. 

 

La Sra. ESTELLER reitera a la Sra. Ortiz que ha de portar a aquest ple convenis 

que tinguin garantit el seu finançament, i li recorda que avui estan votant un 

conveni que té condicionada la seva efectivitat a l’aprovació per part de la 

Generalitat del compromís econòmic. Insisteix que aquest conveni no està signat 

per la Generalitat ni té dotació econòmica, per tant, acusa el Govern de manca de 

seriositat. 

 

La Sra. ORTIZ repeteix que es tracta que la Comissió de Govern de la Generalitat 

aprovi el conveni que, replica, és seriós i negociat. 

Considera que algunes de les intervencions que han pogut sentir tenen l’objectiu 

de fer soroll i, fins i tot, de generar alarma. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira, amb la nova 

redacció següent: 

 

APROVAR el conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament 

dels serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona per al període 2017-2020; 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 51.829.059,69 euros a favor de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb càrrec a la partida esmentada en el 

document comptable, dels pressupostos dels anys 2018-2020, d’acord amb 

l’establert a l’apartat A1 de l’annex 2 del conveni i subordinada al crèdit que per a 

cada exercici autoritzin els respectius pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per 

realitzar totes les actuacions necessàries que es derivin d’aquest acord; 

CONDICIONAR l’efectivitat de l’acord i la signatura del conveni a l’aprovació, 

per part de la Generalitat de Catalunya, del compromís econòmic de caràcter 

plurianual reflectit a l’annex 2.B del conveni. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

3.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de 

Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords 

següents: 1r). DEIXAR sense efecte el nomenament del Sr. Ignasi Armengol i 

Villà com a director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, amb 

revocació expressa dels poders atorgats. 2n) NOMENAR la Sra. Marta Labata 

Salvador directora general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, i atorgar-li els 

poders de representació que consten en el document que hi ha a l’expedient. 3r) 

FACULTAR indistintament el president i el secretari del Consell d’Administració 

per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament 

anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en 

el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials en cas necessari. 

 



Ref.: CP 

06/17 V: 

23/06/2017 
PÀG. 21  

El Sr. COLLBONI precisa que aquest punt no és iniciativa del Govern sinó que ha 

estat fruit de la decisió personal del Sr. Armengol, que els va comunicar la seva 

voluntat d’iniciar una nova etapa professional després d’estar sis anys al capdavant 

de l’empresa BSM. Així, doncs, aprofita aquesta avinentesa per agrair i reconèixer la 

seva tasca a BSM, la seva professionalitat i la seva decisió, alhora que li desitja, en 

nom del Plenari, molts encerts en la seva nova etapa professional. 

Constata que buscar el relleu d’un professional de la vàlua d’Ignasi Armengol no és 

senzill, en vista de la importància de BSM pels serveis que presta directament a la 

ciutat en àmbits molt diversos. Per aquest motiu, agraeix als grups municipals la 

col·laboració i la disposició a escoltar la proposta del Govern de posar-hi una 

professional com Marta Labata, amb gran experiència en gestió pública, 

especialment en l’àmbit de la mobilitat, amb les capacitats i coneixements que avui 

es demana al personal directiu públic. Fa avinent que Marta Labata ocupa actualment 

la direcció de la xarxa de bus de TMB, i reitera l’esperit constructiu dels grups 

municipals en la recerca d’un perfil directiu que han intentat que tingués la màxima 

transparència, molt especialment al Grup Demòcrata, i al Sr. Forn, que ha aportat el 

seu coneixement de BSM i de TMB. 

 

La Sra. RECASENS avança el vot favorable del Grup Demòcrata, i aprofita per 

ratificar el que ja va expressar en el consell d’administració de BSM sobre la tasca 

d’Ignasi Armengol, del qual destaca la seva professionalitat en la tasca excel·lent que 

ha dut al capdavant de l’empresa, on no només executava allò que el Govern decidia, 

sinó que actuava de manera proactiva, cosa que va permetre a BSM assolir una 

dimensió major i més projecte social i va contribuir al fet que sigui una empresa forta 

financerament i amb molta capacitat d’acció i d’intervenció. 

Desitja, en nom del seu grup, molts èxits a Ignasi Armengol, i aprofita per donar la 

benvinguda a Marta Labata. 

 

La Sra. MEJÍAS reconeix, al seu torn, la tasca d’Ignasi Armengol al capdavant de 

BSM, una de les empreses més importants a Barcelona pel volum de gestió de 

serveis sota la seva responsabilitat. 

Fa avinent que el seu grup ja va reconèixer en el consell d’administració la tasca i 

disposició del Sr. Armengol envers els grups municipals que s’incorporaven al 

consistori en el present mandat per explicar-los el funcionament de BSM, fent gala 

de gran transparència que aprofita per agrair-li en nom del seu grup; i, alhora, dona la 

benvinguda a la Sra. Labata i li desitja molts encerts. 

 

El Sr. BOSCH remarca que les empreses municipals gestionen diner públic i, per 

tant, han de donar exemple d’una gestió impecable, com ha estat la d’Ignasi 

Armengol, que hi ha respost amb un perfil molt professional. I aprofita per 

manifestar a la Sra. Labata els bons desitjos del seu grup en la nova etapa 

professional que emprèn, alhora que li fa avinent que seran molt exigents perquè el 

nivell de competència i professionalitat que Ignasi Armengol deixa a BSM no 

decaigui. 

El Sr. MULLERAS també agraeix a Ignasi Armengol la feina feta a BSM, que és 

l’única empresa municipal que trasllada les majories del Plenari al seu consell 

d’administració, cosa que suposa una dificultat afegida a la seva direcció i que el 

Sr. Armengol ha portat amb molta dignitat i professionalitat. Li desitja molts èxits 

en el seu futur professional i personal, i també a la nova directora, ja que els èxits 

de BSM seran els de la ciutat. 

Tanmateix, justifica l’abstenció del seu grup perquè, en no formar part del 

Govern, no ha participat en el procés de selecció. 
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El Sr. GARGANTÉ remarca que el director general de BSM, Ignasi Armengol, és 

el professional més ben pagat d’aquest ajuntament —168.000 euros anuals—, i 

recorda que va ser col·locat en el càrrec per l’alcalde Trias, i que abans havia estat 

l’home de CiU a TMB; que descriu irònicament com una empresa coneguda per la 

seva transparència i manca de conflictes laborals. Recorda que Armengol va 

ostentar el càrrec de director d’autobusos en l’empresa esmentada del 2007 al 

2011, amb un sou de 157.000 euros anuals. 

Observa que com que aquest ajuntament no n’aprèn, ara col·loca com a directora 

general a BSM Marta Labata, exdirectora ja de la xarxa d’autobusos de TMB, on 

l’any passat va cobrar un sou de 135.000 euros. Precisa que quan Ignasi Armengol 

era director d’autobusos a TMB, Marta Labata era la cap de recursos humans quan 

es van fer les vagues, durant un any i mig, per aconseguir dos dies de descans 

setmanals. 

Per tot plegat, avança el vot en contra del seu grup. 

El Sr. ARDANUY expressa el vot a favor. 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Fernández Díaz i 

Mulleras i la Sra. Esteller, i el vot en contra del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part 

que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-

ne la inscripció en el Registre Mercantil. 

 

4.- (1/17) MODIFICAR l'adjudicació del contracte núm. 16002928, que té per 

objecte la contractació de la neteja i recollida selectiva dels edificis i locals 

municipals adscrits a les gerències i districtes de l’Ajuntament de Barcelona, 

aprovada per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2016, en execució de la 

resolució 68/2017 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el sentit 

d’incloure l’oferta inicialment exclosa de l’empresa Optima Facility Services, SL; 

i, per tant, ADJUDICAR els lots que s’indiquen a continuació (lots 1 a 10), per un 

import de 28.811.969,32 euros, (IVA inclòs), de conformitat amb les propostes de 

valoració i classificació contingudes en l'expedient, i d'acord amb les seves 

proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses segons els criteris 

d’adjudicació establerts al plec i les preferències declarades per les empreses, pels 

preus unitaris oferts i amb el desglossament següent: - Lot núm. 1 (contracte 

16005211): Districte de Ciutat Vella, Gerència de Recursos i Gerència de 

Recursos Humans, per un import de 5.907.054,78 euros (IVA inclòs), a l’empresa 

Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 2 (contracte 

16005213): Districte de l’Eixample, per un import de 2.086.993,46 euros (IVA 

inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF 

B61399408; - Lot núm. 3 (contracte 16005217): Districte de Sants-Montjuïc, per 

un import de 2.124.436,16 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, 

SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 4 (contracte 16005220): Districte de les 

Corts, Gerència de Drets Socials, per un import de 3.064.155,18 euros (IVA 

inclòs), a l’empresa Optima Facility Services, SL amb NIF B60124831; - Lot 

núm. 5 (contracte 16005222): Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Gerència de 

Seguretat i Prevenció, per un import de 4.162.540,40 euros (IVA inclòs), a 

l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 6 

(contracte 16005223): Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia Urbana, per un 

import de 2.251.392,36 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges 
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Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 7 (contracte 

16005224): Districte d’Horta-Guinardó, per un import d'1.978.266,34 euros (IVA 

inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF 

B61399408; - Lot núm. 8 (contracte 16005225): Districte de Nou Barris, per un 

import de 2.106.118,48 euros (IVA inclòs), a l’empresa Optima Facility Services, 

SL amb NIF B60124831; - Lot núm. 9 (contracte 16005226): Districte de Sant 

Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros (IVA inclòs), a l’empresa OHL 

Servicios Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - Lot núm.10 (contracte 16005227): 

Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros (IVA inclòs), a 

l’empresa Optima Facility Services, SL amb NIF B60124831; ANUL·LAR les 

disposicions de despesa anteriorment efectuades i DISPOSAR a favor de cadascun 

dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions que s’hi adjunten, 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost anterior a 

l'actual; REQUERIR els adjudicataris per formalitzar el contracte en el termini 

màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 

adjudicataris 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; CANCEL·LAR i 

RETORNAR les garanties definitives, que s’indiquen a continuació, ingressades 

per les empreses anteriorment adjudicatàries i que, com a conseqüència de la 

resolució del Tribunal, han perdut aquesta condició: Lot núm. 2 (contracte 

16005213), garantia per un import de 86.239,40 euros, amb núm. de dipòsit 

109189, ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa Multiserveis 

Ndavant, SL, amb NIF B60579240; Lot núm. 3 (contracte 16005217), garantia per 

un import de 87.786,62 euros, amb núm. de dipòsit 109181, ingressat a la 

Tresoreria de la Corporació per l’empresa La Bruixa Neteges Generals i 

Manteniments, SL, amb NIF B61399408; Lot núm. 4 (contracte 16005220), 

garantia per un import de 126.617,98 euros, amb núm. de dipòsit 109204, 

ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa Lacera Servicios y 

Mantenimiento, SA, amb NIF A33123498; Lot núm. 8 (contracte 16005225), 

garantia per un import de 87.029,69 euros, amb núm. de dipòsit 109179, ingressat 

a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa OHL Servicios Ingesan, SL, amb 

NIF A27178789. 

 

El Sr. BADIA precisa, d’entrada, que el contracte de neteja incloïa un seguit de 

millores en el plec de licitació, que es mantenen. 

Indica que en aquest cas s’analitzen un seguit de baixes temeràries, vint-i-cinc de les 

quals complien els requisits per ser qualificades com a tals, però indica que es va 

produir una apel·lació al Tribunal de Contractació de Catalunya que ha estat 

estimada i, per tant, pertoca a aquest ajuntament de refer l’adjudicació i procedir a un 

nou repartiment de lots, tenint en compte que en el plec de licitació es garantiran les 

millores incorporades. 

Precisa, doncs, que l’únic que han hagut de fer ha estat recalcular el repartiment dels 

lots una vegada s’ha incorporat la nova empresa a la valoració. 

 

El Sr. FORN avança que el seu grup farà una abstenció, alhora que expressa la 

preocupació per la manera com s’ha portat aquesta adjudicació del contracte de 

neteja i recollida selectiva dels locals i edificis municipals adscrits a les gerències 

dels districtes. 

Pregunta sobre quatre empreses adjudicatàries —Optima, Endavant Multiserveis, La 

Bruixa, OHL Servicios Ingesan— quines tenen la consideració d’empreses 
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multiserveis, i si totes compleixen el conveni sectorial de referència. Justifica aquesta 

pregunta perquè avui mateix, en la part propositiva de l’ordre del dia, el grup del 

PSC presenta una iniciativa que insta el Govern a evitar la contractació directa o 

indirecta d’aquesta mena d’empreses a l’Administració pública. 

Entén que seria un contrasentit, doncs, aprovar aquesta proposició i, altrament, 

adjudicar a empreses multiserveis, més encara si no compleixen els convenis 

sectorials. Atès que està convençut que ho han comprovat abans, formula les dues 

preguntes esmentades més amunt, tot i que entén que Endavant Multiserveis és 

evident que ho és i, en aquest cas concret, demana que els confirmin que compleix el 

conveni. 

 

El Sr. ALONSO manifesta la preocupació del seu grup per la resolució del Tribunal 

de Contractació; i remarca que des de l’inici de legislatura han tingut ocasió de 

comprovar la manca de solidesa d’algunes decisions relatives als processos de 

contractació. En aquest sentit, posa com a exemples de ressò mediàtic la contractació 

fallida del subministrament d’energia elèctrica o l’embolic creat amb el servei 

nocturn d’autobusos de l’àrea metropolitana. 

Tornant a la resolució del Tribunal, destaca que posa el focus en la qüestió de les 

baixes temeràries, que consideren que és un aspecte que no està ben resolt, i 

adverteix que els pot portar cada vegada més problemes. En conseqüència, 

consideren molt necessari afrontar la situació i repensar la manera de gestionar 

aquestes baixes temeràries; per això, demanen al Govern que analitzi els 

procediments interns i proposi millores a fi d’aportar solidesa jurídica a les 

adjudicacions de contractes d’aquesta administració. 

Quant a l’adjudicació concreta que voten en aquest punt, indica que es van abstenir 

en l’adjudicació fallida del novembre passat i confirma que avui mantenen el mateix 

posicionament. 

 

El Sr. CORONAS indica que el seu grup manté l’abstenció que ja va expressar 

l’octubre de 2016, quan van votar aquesta mateixa adjudicació, tot i que ara, arran de 

la resolució del Tribunal de Contractació de baixa temerària, ja poden incorporar el 

concepte d’adjudicació temerària. Observa, en aquest sentit, que no ha estat el primer 

cop que una adjudicació feta per aquest ajuntament és tombada per aquest tribunal, i 

probablement no serà l’última. 

Reitera que el seu grup no es cansarà d’exigir en les contractacions el màxim nivell 

de puntuació possible en els casos que s’introdueixin totes les clàusules socials, entre 

les quals el salari mínim o qualsevol qüestió relativa als convenis col·lectius laborals. 

 

El Sr. MULLERAS destaca que es troben novament davant un revés judicial contra 

una decisió del Govern municipal, i augura que no serà pas la darrera vegada. 

Afirma que s’ha de donar compliment a la resolució del Tribunal, i precisa que el seu 

grup està a favor que l’increment de lots afavoreixi la diversificació i la competència 

en benefici del preu que es paga amb diner públic. Això no obstant, alerta que cal 

assegurar la viabilitat dels preus/hora en el cost laboral, que es desprenen del conveni 

col·lectiu, alhora que també demanen que es tingui en compte el codi de bones 

pràctiques en les contractacions d’aquesta mena de serveis. 

Proposen que l’Ajuntament faci un seguiment a fi de comprovar que es garanteix el 

compliment de les clàusules estipulades al plec i al contracte, així com que es 

compleixi el conveni col·lectiu de referència i el preu/hora del cost laboral per 

categoria. En aquest sentit, pregunta si hi ha empreses multiserveis en aquesta 

adjudicació i estan novament davant un cas en què el Govern fa una altra cosa 

contrària a la que preconitza, fet que demostraria novament la doble moral de 

Barcelona en Comú. 
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El Sr. GARGANTÉ recorda que el novembre de l’any passat, quan van portar 

aquesta mateixa qüestió a aprovació, el seu grup va preguntar per quin motiu no 

s’havia plantejat en cap moment la possibilitat de crear una empresa pública que 

assumeixi directament el servei de la neteja. 

Pregunta novament si quan es diu que s’augmenta el preu per hora per garantir les 

condicions del conveni col·lectiu en matèria salarial, és perquè no es compleix, i 

quins mecanismes preveu el Govern per garantir-ne el compliment. Afegeix a la 

bateria de preguntes si s’ha fet algun estudi de gènere sobre la contractació i política 

salarial, i si s’han adoptat mesures respecte d’això; així com per què es manté la 

possibilitat de subcontractar el 89% de la mà d’obra. 

Remarca que en aquella ocasió les respostes del Govern van ser decebedores per 

buides, fet que va motivar el vot contrari del seu grup al manteniment de 

l’externalització del contracte; tot i que remarca la incongruència que suposa que el 

Govern parlés de municipalització de serveis als mitjans de comunicació, i la seva 

formació al Congrés. 

Constata altra vegada, per tant, que l’externalització d’un servei estructural com és el 

de la neteja i recollida selectiva en edificis i locals municipals és motiu d’una brega 

jurídica entre empreses i administració, entén que una raó més que suficient per no 

continuar amb la privatització d’aquests serveis essencials i, per tant, ratifica el vot 

contrari del seu grup amb la voluntat explícita de no participar en aquests tripijocs 

neoliberals. 

 

El Sr. ARDANUY remarca que el punt que els ocupa està motivat per una sentència 

de compliment obligat; en vista de la situació, per tant, considera que cal fer una 

reflexió profunda sobre els processos de judicialització de les adjudicacions 

municipals, i cal analitzar els aspectes que es poden millorar a fi d’evitar-los. 

Finalment, avança la seva abstenció en aquest punt. 

 

El Sr. BADIA replica que no es tracta d’un revés judicial, ja que el Tribunal de 

Contractació és un òrgan administratiu. 

Quant a la intervenció del grup de Ciutadans, diu que no li ha quedat clar si allò que 

els preocupa de la seva resposta és per què hi estan d’acord o per què no. Precisa que 

el Govern municipal defensa el criteri que van establir, alhora que la comissió 

sectorial permanent de serveis de neteja, integrada pels sindicats i les principals 

associacions empresarials del sector, subscriu, també, el toc d’alerta d’aquest 

ajuntament sobre la possibilitat que la baixa temerària pogués comportar 

l’incompliment del conveni. Afegeix que la resposta que els va donar la companyia 

feia referència a un seguit de subvencions, que no poden assegurar que es mantinguin 

durant la durada de la contracta; igualment el Tribunal els va alertar que no podien 

excloure només davant d’indicis, de manera que la funció que ara els pertoca és 

vetllar pel compliment dels convenis de referència del sector. 

Amb referència a les preguntes de si es tracta d’empreses multiserveis, entén que està 

clar el marc legal municipal i l’existència d’unes guies de contractació formulades 

per apoderar el Govern a actuar en el marc legal; això no obstant, entén que han de 

marcar el camí per on volen anar i que és no permetre que aquesta mena d’empreses 

multiserveis es puguin presentar a les licitacions. Apunta, però, que una altra cosa és 

que el marc legal vigent els ho impedeixi ara com ara. 

 

El Sr. FORN dedueix de les paraules del Sr. Badia que la proposició que votaran 

després no té cap mena de valor, llevat del declaratiu, ja que admeten que estan 

contractant empreses multiserveis; i el Sr. Badia no ha pogut garantir de cap manera 

que aquestes empreses complissin el conveni sectorial. 
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El Sr. MULLERAS insisteix que allò que el Sr. Badia ha qualificat de tràmit 

administratiu és un autèntic revés legal; igualment, remarca que qualifiquen les 

adjudicacions d’externalitzacions, mai de privatitzacions, tal com s’ha fet els darrers 

trenta anys. 

Posa en relleu, però, que la màxima incongruència és quan el Sr. Badia afirma que el 

Govern està en contra de les empreses multiserveis, però tanmateix els adjudiquen 

contractes, responsabilitzant-ne el PP. 

 

El Sr. BADIA diu que no té intenció d’entrar a valorar la part d’impuls i control a 

què s’ha referit el Sr. Forn, que sembla que no li confereix cap rellevància política 

sinó purament declarativa. 

Al Sr. Mulleras li recorda que és el Govern del PP qui ha elaborat la llei de 

contractació del sector públic, i justament és qui pot introduir-hi les esmenes que 

proposen. Indica que no els queda altre remei que complir la llei, doncs, i no poden 

decidir quines empreses poden ser adjudicatàries si no tenen les eines per poder 

discriminar. 

 

El Sr. MULLERAS expressa l’abstenció del seu grup. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les 

Sres. Benedí i Capdevila, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i 

també del Sr. Ardanuy, i el vot en contra del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i 

Rovira. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

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

soci únic de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords 

següents: 1r) DESIGNAR el Sr. Alexandre Masllorens Escubos membre del 

Consell d'Administració de la Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució del 

Sr. Miquel Miró Barrachina. 2n) ESTABLIR que el termini de designació del 

conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de 

la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3r) 

FACULTAR indistintament la presidenta i el secretari del Consell 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 

nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

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

necessari. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. 

Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada, amb els mateixos vots, aquesta acta en la part 

que estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-

ne la inscripció en el Registre Mercantil. 

 
 

6.- (16SD0297NT) ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades durant el 

període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança de circulació de 
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vianants i vehicles de Barcelona, aprovada inicialment per acord de la comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 15 de febrer de 2017, d’acord amb 

l’assenyalat a l’informe de la Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures que 

obra a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació, i 

INCORPORAR les al·legacions estimades en el text de la modificació que se 

sotmet a aprovació definitiva. APROVAR definitivament la modificació de 

l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, aprovada pel 

Plenari del Consell Municipal el 27 de novembre de 1998, a fi d’incloure-hi 

determinacions relatives als vehicles de mobilitat personal, al transport de 

mercaderies, al de mercaderies perilloses i al transport escolar. DEIXAR sense 

efecte qualsevol norma municipal aprovada amb anterioritat que contradigui el 

que estableix aquesta modificació. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (BOPB) i al web municipal. 

 

La Sra. VIDAL indica que porten a aprovació definitiva la modificació de 

l’ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona (OCVVB) a fi 

d’ordenar la circulació de vehicles de mobilitat personal. 

Confirma que el Govern aposta per un model de mobilitat sostenible, que prioritza 

els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb transport públic; destaca, però, que 

els darrers anys han proliferat a la ciutat altres modes de transport personal 

innovadors, i que actualment tenen una regulació legal força difusa, tot i que el 

seu ús és creixent especialment en els àmbits de l’activitat econòmica i turística. 

Assenyala que aquest estat de coses feia necessari l’establiment d’una regulació, 

que en aquest cas és pionera, amb l’objectiu de resoldre els problemes que puguin 

provocar, a l’espai públic, aquesta mena de vehicles i, sobretot, salvaguardar la 

circulació a les voreres per als vianants. 

Indica que aquests tipus de vehicles, degudament classificats sobre la base de 

diversos estudis que s’han fet, podran circular pel carril bici, per les plataformes 

úniques o per les zones 30 en funció de les seves característiques. Afegeix que 

s’establirà una identificació, un registre i també un règim sancionador a l’ordenança, 

que també regularà les normes de circulació de grups d’aquests vehicles, que en cap 

cas no podran superar el nombre de sis més guia, i que únicament podran circular per 

rutes predeterminades a la ciutat, no pas lliurement. Fa avinent que l’ordenança 

faculta els districtes per fer una ordenació més restrictiva, si escau, en determinats 

indrets dels seus territoris. 

Afegeix que a l’OCVVB s’introdueixen altres qüestions relatives a l’adaptació a la 

normativa europea del transport de mercaderies perilloses i de transport escolar; així 

com l’adscripció com a agent de l’autoritat del personal auxiliar de BSM; i la 

circulació temporal per la vorera de les bicicletes. 

Agraeix les aportacions fetes pels grups municipals durant el procés de modificació 

de l’OCVVB, així com també al sector i a les entitats de mobilitat. 

 

El Sr. MARTÍ considera que era una necessitat evident posar al dia l’OCVVB, i 

especialment donar resposta a la problemàtica ocasionada per la proliferació de 

vehicles de mobilitat personal, un fenomen que els darrers anys ha impactat 

fortament en la mobilitat urbana. 

Tanmateix, entenen que han perdut l’oportunitat de fer una actualització de 

l’ordenança en la bona direcció; en aquest sentit, justifica com a causa principal de 

l’abstenció del seu grup la consideració que a l’OCVVB es dona al vianant. Remarca 

que, a parer del seu grup, el vianant ha de ser el centre d’atenció de l’ordenança, ja 

que és el bé superior per protegir. Així, entre la moratòria perquè les bicicletes 

puguin continuar circulant per les voreres els propers dotze mesos, l’incivisme de 

molts ciclistes, i la manca de control municipal, alerta de la perillosa desprotecció del 
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vianant. 

Afegeix que amb l’ordenança modificada es permetrà que els patins, monopatins, 

patinets i altres diversos tipus de vehicles de mobilitat personal pugin circular també 

per les voreres, quan entén que haurien de ser espai exclusiu per a la circulació de 

vianants i persones amb mobilitat reduïda que utilitzen diversos ginys de suport. 

Indica que el fet que l’ordenança també permeti la circulació de vehicles de mobilitat 

personal per les plataformes úniques, encara que sigui a menys de deu quilòmetres 

per hora, també suposa una font de problemes i incidents. 

Lamenta el fet que, de ben segur, estan perdent l’oportunitat de reivindicar la 

preeminència dels vianants a la ciutat; alhora, remarca que l’OCVVB és una 

normativa de gran complexitat i de molt difícil aplicació, tant per als usuaris com per 

a la Guàrdia Urbana, que n’ha de garantir el compliment. 

Assenyala que un altre element que consideren que comportarà força problemes i 

incidents és que els vehicles de mobilitat personal puguin circular pels carrils bici, la 

majoria dels quals no tenen prou amplada per acollir, a més, els tricicles i trixis de 

transport. 

Per tot plegat, creu que és positiu que hagin fet un esforç per adaptar l’ordenança, tot 

i que en fan una valoració parcialment negativa a l’espera de poder valorar els 

resultats d’aquí a uns mesos. 

El Sr. ALONSO subscriu que és necessari regular l’ús de les noves tipologies de 

vehicles de mobilitat personal a fi de garantir la seguretat tant dels vianants com dels 

mateixos usuraris d’aquests vehicles. Remarca que actualment existeix una situació 

de conflicte per la limitació de l’espai públic i la saturació d’aquesta mena de 

vehicles en les hores punta de visites a la ciutat. 

Per tant, entenen que cal la modificació de l’OCVVB, i precisa que el seu grup hi va 

presentar al·legacions que han estat incloses, fet que aprofita per agrair al Govern. 

Això no obstant, diu que tenen dubtes que els carrils bici estiguin preparats per 

assumir la circulació d’aquests nous vehicles de mobilitat personal. Per aquest motiu, 

comenta que van demanar al Govern que encarregués un estudi sobre la capacitat 

dels carrils bici i que presentés un pla de millores, tot i que a dia d’avui encara no 

n’han rebut notícia, tret d’un informe sobre capacitats teòriques, que no és el que 

demanaven. 

En conseqüència, manifesta que, d’una banda, valoren positivament la modificació 

de l’ordenança, però, d’altra banda, tenen dubtes seriosos sobre l’adequació de les 

infraestructures de què disposen actualment, motiu pel qual anuncia que faran un vot 

d’abstenció. 

 

El Sr. CORONAS destaca que ja a principis de mandat el seu grup, atenent al 

problema creixent que significa la circulació d’aquests tipus de vehicles especialment 

en alguns districtes, va tenir molt clar que s’imposava fer una regulació. En 

conseqüència, va presentar una proposició, que va ser acceptada i posada en marxa, 

de manera que Barcelona esdevé una ciutat pionera en aquest àmbit. 

Aprofita per agrair al personal tècnic de la casa la feina que ha fet quant a la 

classificació tècnica d’aquests vehicles, molt diversa i que fa difícil de vegades de 

discriminar entre una joguina i un vehicle, i entén que la DGT no trigarà a copiar 

aquesta classificació. 

Fa avinent que el seu grup va presentar una al·legació en el tràmit de modificació de 

l’OCVVB amb relació als àmbits i condicions de circulació dels vehicles de mobilitat 

personal de tipus A —monocicles elèctrics—, i que incorpora la possibilitat de 

permetre la seva circulació per calçades de zona 30, sempre que la velocitat màxima 

d’aquests ginys sigui de vint quilòmetres per hora. Confirma que aquesta proposta 

que van fer en nom del sector ha estat incorporada, motiu pel qual avança el vot a 

favor d’aquesta modificació. 
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Acaba la seva intervenció dient que el gran interrogant ara és com s’aplicarà 

l’ordenança, especialment tenint en compte el condicionant que signifiquen les 

infraestructures. 

 

El Sr. MULLERAS considera que és evident l’existència d’un problema de 

convivència a l’espai públic arran de la manca de regulació i a l’ús que fan alguns 

usuaris dels nous vehicles de mobilitat personal i, per tant, s’imposa buscar la manera 

de posar-hi ordre i regulació, i remarca que el primer que cal protegir són els 

vianants. Afirma que el focus de la regulació s’ha de posar en aquesta part més dèbil, 

tot i que també s’ha de vetllar per la protecció dels usuaris d’aquests tipus de 

vehicles, que poden ser víctimes d’una mala regulació del seu ús. 

Adverteix que, tot i tenir ben clar que cal protegir per damunt de tot els vianants, no 

s’ha de criminalitzar els usuaris de vehicles de mobilitat personal per sistema, i s’ha 

de vetllar per un sector tecnològic nou i dinàmic que aporta valor afegit a la ciutat. 

Observa, però, que l’ordenança manté i amplia la moratòria que permet la circulació 

de bicicletes per les voreres, cosa que significa que l’OCVVB no s’aplicarà del tot 

fins tres anys després de la seva aprovació. 

Subscriu que s’havien d’identificar i classificar els ginys de mobilitat personal, 

establir les condicions de circulació i d’estacionament. Manifesta que, en aquest 

sentit, el seu grup ha presentat algunes al·legacions, que han estat parcialment 

acceptades, com ara la condició d’agent de l’autoritat del personal no funcionari com 

a cos auxiliar, i la millor identificació dels vehicles. 

 

La Sra. LECHA, en primer lloc, agraeix que s’hagin recollit les aportacions que han 

fet a l’ordenança en la línia d’alliberar les voreres de vehicles que pertorben la lliure 

circulació dels vianants; en aquest sentit, remarca que una gran part de la ciutadania 

es trasllada per la ciutat a peu i, per tant, cal vetllar per la seva seguretat i perquè ho 

faci lliurement. 

Malgrat que entenen que aquests vehicles poden significar un avenç important, 

constata que la congestió que provoquen als carrils bici obliga a ampliar-los, a 

millorar la connectivitat entre aquestes vies i pactar la prioritat de la implementació 

de la seguretat als carrils bici. 

Addueix que els sorprèn la preocupació que expressa el Grup Demòcrata per la 

seguretat a les voreres, quan en l’anterior mandat no va fer res en aquest sentit, com 

tampoc no esmenten mai la perillositat que comporta el vehicle privat en la mobilitat 

general de la ciutat. 
Entén, però, que encara resta molta feina per fer, especialment per a la Guàrdia 

Urbana, en aquesta tasca d’acompanyament al veïnat, que valora com una de les més 

agraïdes entre les seves competències. 

Finalment, confirma el vot favorable del seu grup a l’aprovació de la modificació de 

l’OCVVB. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el vot favorable a aquest punt, que emet com un vot de 

confiança amb el benentès que l’ordenança significarà un instrument per garantir la 

convivència entre vianants i vehicles, posant èmfasi en la protecció del vianant. 

Diu que li preocupa com es desenvoluparà l’aplicació de la norma, que ha de 

demostrar si l’OCVVB és útil per a la ciutat o no; i adverteix que cal fer molta 

pedagogia i conscienciació de la ciutadania per canviar la cultura i la percepció de la 

relació entre vianants i bicicleta, alhora que també caldrà insistir en l’element de la 

convivència entre vianants, bicicletes i els diversos ginys de mobilitat que circulen 

per les voreres i calçades. 

 

La Sra. VIDAL puntualitza que la modificació de l’OCVVB es fa expressament per 
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protegir les voreres com a espai exclusiu per al vianant, tal com han explicat a 

bastament els tècnics de la casa als grups municipals. Així, doncs, retreu al Sr. Martí 

que els acusi de permetre la circulació d’aquests ginys de mobilitat per les voreres, 

que és l’únic lloc per on no està permès que circulin, i aprofita per recordar-li que 

durant el mandat anterior no es va fer res per regular-ho; altrament, ara estan traient 

aquests vehicles de les voreres per situar-los en altres espais per on ja circulen 

vehicles. 

Indica que també s’ha fet un treball en profunditat quant a l’impacte de les 

modificacions de l’ordenança relatives als vehicles de mobilitat personal i al carril 

bici, que a partir d’ara haurà d’acollir aquesta mena de ginys. En aquest sentit, fa 

avinent al Sr. Alonso que els han facilitat l’informe que ha esmentat, que recull 

exactament el que pregunta, ja que per a la seva elaboració els tècnics de la casa han 

estudiat totes les determinacions. 

Destaca, com ja ha dit el Sr. Coronas, que aquesta és una regulació pionera, que 

confirma que han treballat conjuntament amb la DGT. 

 

El Sr. ALONSO insisteix que l’informe que els han presentat no és el que 

demanaven, ja que no concerneix la seguretat en els carrils bici sinó les seves 

capacitats teòriques; i justifica que allò que pretenen és garantir la seguretat als 

carrils bici quan hi circulin els nous vehicles i que s’estableixi un pla de millora en 

molts d’aquests carrils que no tenen les amplades suficients per assumir el trànsit. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco i de les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras 

i la Sra. Esteller. 

 

7.- (2017 SD 0079 CO (Exp. 760/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a 

l’establiment del calendari anual d’aportacions al sistema de finançament 

metropolità i el programa de col·laboració en l’àmbit de l’espai públic, els 

equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona. AUTORITZAR I 

DISPOSAR en favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, 

la quantitat de 85.277.335,22 euros, en concepte de transferències corrents 

corresponents a les aportacions de l’Ajuntament al sistema de finançament 

metropolità, en compliment del conveni de col·laboració a què fa referència el 

punt primer i el conveni anterior de 4 de desembre de 2013, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 46404/943110703 o aquella que correspongui en 

exercicis futurs, precisant que l’import de 39.915.757,46 euros corresponent a 

l’exercici 2016, que figura en el conveni, ja es va consignar i obligar en la seva 

totalitat en el pressupost 2016. El calendari de pagaments anuals és el següent: 1) 

Exercici 2017: 20.426.142,61 euros. 2) Exercici 2018: 20.426.142,61 euros. 3) 

Exercici 2019: 20.425.050,00 euros. 4) Exercici 2020: 

12.000.000,00 euros. 5) Exercici 2021: 12.000.000,00 euros. CONSIGNAR la 

despesa de 34.000.000,00 euros amb càrrec al capítol 6, d’inversions, del 

pressupost municipal, per realitzar el programa de col·laboració en l’àmbit de 

l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona, en 

els exercicis 2017, 2018 i 2019. PRECISAR que l’aprovació de la despesa 

d’exercicis futurs dels acords anteriors resta sotmesa a la condició suspensiva 

d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades 

d'aquest acord. FACULTAR el primer tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, per a la signatura del present conveni. FACULTAR la Comissió de Govern 

municipal per al desenvolupament del Programa de col·laboració en l’àmbit de 



Ref.: CP 

06/17 V: 

23/06/2017 
PÀG. 31  

l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona 

2017-2019, que figura com a annex en el conveni. NOTIFICAR aquest acord a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. TRAMETRE una còpia d’aquest acord i del 

conveni aprovat a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

TRAMETRE una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General de 

Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament d’Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència, en compliment de l’article 110.3 de la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya, en redacció 

donada per la Llei 16/2015. PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació 

i signatura del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text 

a la Gaseta Municipal. 

 

La Sra. SANZ indica que els grups municipals han rebut en temps i forma la 

informació sobre aquest conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB), amb la determinació del calendari de recepció de les aportacions 

que l’AMB retorna en concepte de l’aportació global que fa l’Ajuntament, a fi de 

poder invertir els recursos en aquelles qüestions que tenen a veure amb l’espai 

públic, equipaments i infraestructures del municipi de Barcelona, amb una 

perspectiva metropolitana. 

Precisa que, en la línia del conveni anterior 2016-2019, s’amplia el període fins al 

2021 i es determinen les quantitats i les aportacions que rebria l’Ajuntament de 

Barcelona en compliment del conveni. 

 

El Sr. MARTÍ avança que el seu grup votarà a favor d’aquest conveni de 

col·laboració amb l’AMB, que estableix el calendari anual d’aportacions al sistema 

de finançament metropolità, atès que entenen que compleix els criteris que han de 

guiar les aportacions municipals en la línia dels convenis anteriors. 

Adverteix, però, que el Govern metropolità no està duent a terme una política 

coherent, ni amb el consens polític i territorial de què havia gaudit durant el mandat 

anterior, ni tampoc amb relació a les necessitats dels municipis metropolitans. 

Constata l’existència de problemes remarcables com ara els relacionats amb les 

vagues de metro; la guerra judicial contra l’empresa mixta de l’aigua; el sentiment de 

menysteniment dels treballadors de l’AMB i la divisió del Govern metropolità, amb 

una presidenta absent. 

Assenyala que els que acaba d’apuntar són aspectes per tractar en el ple de l’AMB, 

però vol diferenciar allò que és l’aprovació de les partides econòmiques del 

finançament i la concreció de les polítiques metropolitanes. 

 

El Sr. BLANCO recorda que l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona al sistema de 

finançament de l’AMB és fruit d’un conveni amb aquest òrgan, mitjançant el qual es 

compromet a realitzar, els propers anys, un seguit d’actuacions en l’àmbit de les 

infraestructures i els equipaments. Remarca que les actuacions previstes no arriben ni 

tan sols a cobrir les dues cinquenes parts de l’aportació que fa aquest ajuntament, que 

és de 85 milions d’euros. 

En aquest sentit, diu que no és que el seu grup estigui en contra que l’Ajuntament 

faci aquesta aportació al conveni, i assegura que defensen la consolidació de l’AMB, 

que s’impulsi la cohesió social i institucional en l’àmbit metropolità, i defensen el 

principi de solidaritat, és a dir, que qui té més recursos aporti més. Això no obstant, 

afirma que no poden estar segurs que el conveni sigui equilibrat per a aquest 

ajuntament i, per aquest motiu, avança que faran una abstenció en aquesta aprovació. 

 

El Sr. CORONAS avança el vot a favor del conveni amb l’AMB, i manifesta que els 
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ha sorprès que hagin trigat tant a portar-lo a aprovació del Plenari del Consell 

Municipal, atès que en l’àmbit metropolità el conveni es va tancar entre l’octubre i el 

novembre de l’any passat. 

Afegeix que a banda dels motius del retard, també voldrien saber a què es dedicaran 

els trenta milions d’euros i escaig d’inversió aportats per aquest ajuntament, que 

formen part del Pla d’inversions municipal (PIM); si es tracta d’una inversió prevista 

prèviament o no. 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència, també, al fet que han transcorregut cinc 

mesos d’ençà que aquest conveni va ser aprovat a l’AMB, i també considera que 

hauria estat lògic que s’hagués aprovat molt abans al Plenari del Consell Municipal. 

Concreta que segons el conveni l’aportació d’aquest ajuntament és de 134 milions 

d’euros, dels quals li seran retornats, en forma d’inversió, 34 milions d’euros en els 

exercicis 2017-2019; afegeix que l’Ajuntament diferirà el pagament de 24 milions 

d’euros més per als exercicis 2020-2021. 

Dit això, demana al Govern municipal que les inversions que s’hagin d’executar a 

Barcelona en el marc d’aquest conveni tinguin una veritable connotació 

metropolitana. Justifica aquesta observació perquè han pogut constatar que, en anys 

anteriors, les inversions que s’han aprovat a l’AMB i que responen a aquest conveni 

de col·laboració, durant el mandat anterior van ser durament criticades en aquest 

ajuntament per la formació que llavors representava la Sra. Sanz, que també 

governava a la institució metropolitana. Esmenta, entre aquestes inversions, la 

prevista a l’avinguda del Paral·lel en funció del conveni amb l’AMB; o les obres del 

passeig de Gràcia. 

 

La Sra. LECHA avança l’abstenció del seu grup, que justifica perquè després de dos 

anys de govern, tant a l’AMB com en aquest ajuntament, constaten una gran opacitat 

respecte al destí dels recursos del conveni. Igualment, critica la manca d’esforç 

envers la remunicipalització, la solidaritat entre municipis i unes polítiques 

d’habitatge totalment públiques; i igualment, remarca que s’hauria de superar 

l’opacitat a TMB. 

Acaba la seva intervenció expressant el desig que en el proper conveni tot sigui més 

clar quant al destí de les aportacions. 

 

El Sr. ARDANUY avança el vot a favor de l’aprovació del conveni de col·laboració 

amb l’AMB perquè considera imprescindible la implicació de Barcelona a l’àrea 

metropolitana amb l’objectiu de reforçar la col·laboració entre municipis. Valora 

aquest conveni com un exercici de solidaritat, que s’ha de palesar en bons projectes 

com ara el de l’escola dels Encants. 

 

La Sra. SANZ replica al Sr. Fernández Díaz que qui no té arguments diu mentides, i 

entén que darrerament el regidor s’apunta sovint a aquesta tesi. Puntualitza, doncs, 

que les inversions les concreta l’Ajuntament, ja que en el conveni es determinen 

només les aportacions. 

Justifica que el conveni se signi ara per l’existència d’aportacions plurianuals que 

s’estaven desenvolupant entre els exercicis 2016-2017. I remarca que a partir d’aquí 

les propostes han de tenir en compte la perspectiva institucional i metropolitana en 

l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures. En aquest darrer 

àmbit esmenta, a tall d’exemple, la infraestructura ciclista que ha de permetre 

connectar Barcelona amb Esplugues de Llobregat; i confirma que és aquesta mena 

d’infraestructures que volen potenciar. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i 

de les Sres. Mejías i Barceló, i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira, i 
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el vot en contra dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

Districte de Ciutat Vella 

 

8.- (15PL16336) DONAR conformitat al text refós de la modificació 

puntual del Pla general metropolità als solars del carrer Princesa, 21, 

Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa municipal, que recull i 

integra, en un únic text adaptat, les prescripcions assenyalades en 

l’acord adoptat per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 

Barcelona, sessió de 20 de febrer de 2017, que va aprovar 

definitivament la MPGM, supeditant la publicació al DOGC i 

consegüent executivitat de l’acord al compliment de les prescripcions 

imposades; tot això de conformitat amb l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de 

motivació, s’incorpora a aquest acord; TRAMETRE el text refós a la 

Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

9.- (16PL16438) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 

66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la modificació del Pla general 

metropolità en l’àmbit de Can Batlló - Magòria, d’iniciativa municipal, 

amb les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què 

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 

Direcció esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, 

que consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a 

aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme 

de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

. 
La Sra. PÉREZ indica que els darrers mesos s’ha treballat intensament 

per actualitzar el pla urbanístic de Can Batlló, aprovat fa deu anys, i 

abordar la transformació d’aquest espai de gran valor històric i 

patrimonial, però també veïnal. 

Fa avinent que el conjunt de Can Batlló està sent un exemple de 

reconversió i de coproducció d’un nou espai ciutadà de futur, que a més 

respecti la memòria i la història dels barris de la ciutat. Per aquest 

motiu, en primer lloc, expressa l’agraïment, en nom del Govern 

municipal, a totes les persones que d’una manera o altra han contribuït i 

col·laboren a empènyer i ajudar la transformació d’aquest antic recinte 

industrial, i que han estat fonamentals per poder arribar a l’aprovació de 

la modificació de PGM en aquest àmbit, que no és gens fàcil, ja que ha 

d’obtenir un ampli consens veïnal i polític. 

Precisa que els objectius de la present modificació de PGM són 

destacar el recinte industrial entorn de la nau central de Can Batlló, 

recuperant la trama de carrers estrets que caracteritzen el recinte 

històric, millorar la connexió de la gran zona verda amb el barri de la 

Bordeta, i donar resposta a les noves necessitats d’equipaments del 

barri i de la ciutat. 

Concreta que durant tot aquest temps l’Ajuntament ha comprat part del 
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patrimoni de la Generalitat en aquest àmbit, fet que crea moltes 

expectatives respecte als equipaments del subàmbit de Magòria; en 

aquest sentit, manifesta la voluntat de tirar endavant un pla especial, 

amb la col·laboració de les entitats del Districte, que estableix la 

superfície mínima i es manté segons el planejament vigent a fi de 

recuperar el camp de futbol de La Magòria, llargament reivindicat, així 

com la previsió d’equipaments sociosanitaris i habitatge dotacional. 

 

El Sr. MARTÍ recorda que en la comissió d’Urbanisme el seu grup va expressar 

reserva de vot perquè tenia alguns dubtes sobre la possibilitat que la modificació de 

PGM incorporés la petició unànime de les entitats esportives de la taula d’esports del 

Districte de Sants-Montjuïc. Remarca que si Can Batlló ha arribat fins aquí és en 

gran part per la perseverança de veïns i entitats que han reivindicat que aquest espai 

es posés a disposició de la ciutat, però també per la tasca ingent que es va fer durant 

el mandat anterior, i que va preparar molt exhaustivament aquesta modificació de 

PGM. 

Indica que el seu grup mantindrà un vot d’abstenció, ja que la informació que els va 

proporcionar la regidora Pérez no acaba d’aclarir que en el futur PMU quedin 

incorporades les peticions de les entitats de la taula de l’esport, i existeixen 

interrogants sobre si podran desenvolupar les seves activitats en la reserva existent 

actualment per a usos esportius. 

 

El Sr. BLANCO indica que per posicionar el vot del seu grup necessiten el 

compromís explícit en aquest plenari que les reclamacions i les demandes de les 

entitats esportives dels barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es compliran amb 

aquesta modificació de PGM, però també que existeix la voluntat política del Govern 

municipal de fer-les realitat. 

Precisa que hi ha 11.550 metres quadrats d’equipament esportiu, que no són 

suficients per a les necessitats del barri, atès que en caldrien aproximadament 3.500 

metres quadrats més, que es podrien aconseguir amb l’edificabilitat d’un pavelló 

esportiu, en plantes soterrànies, en l’àmbit de la Magòria. 

Demana a la regidora, per tant, un compromís explícit perquè en un futur PMU es 

pugui fer aquesta intervenció. 

 

El Sr. CORONAS celebra que finalment s’enfili el debat sobre el futur de Can Batlló, 

iniciat durant el mandat anterior. Destaca que es tracta d’un projecte de ciutat que 

abraça diferents mandats, i sembla que tots han tingut clar que l’objectiu era la 

recuperació d’aquest recinte per a la ciutat, atenent les reivindicacions veïnals. 

Remarca que aquesta és l’única manera de confegir el trencaclosques de l’àmbit de 

Can Batlló i la Magòria, amb moltes peces per fer encaixar. 

Destaca la bona feina del teixit associatiu i veïnal, així com de l’equip tècnic 

municipal, que els ha permès disposar d’un planejament final fruit del consens, i 

afrontar amb optimisme aquesta darrera etapa. 

Reconeix que Can Batlló i la Magòria han estat durant anys un forat negre, però es 

felicita perquè, finalment, tenen una oportunitat que s’ha de saber aprofitar. Confia, 

doncs, que aquest planejament els permeti donar resposta a les necessitats d’aquesta 

zona de la ciutat, i que tot allò que encara està per definir es resolgui aviat. 

 

El Sr. MULLERAS observa que en aquest projecte urbanístic, pel que fa a la 

promoció econòmica, només s’aposta per les cooperatives; i assegura que ho troben 

positiu, però entenen que també cal tenir en compte l’existència de teixit econòmic 

emergent, i que és convenient d’apostar-hi i aprofitar per ubicar en aquest àmbit 

vivers d’empreses. 
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Posa de manifest que el Govern aposta també per l’habitatge social mitjançant 

cooperatives d’habitatge i no fent convocatòries obertes, i entén que això limita 

l’accés universal a l’habitatge social i en condicions d’igualtat d’oportunitats. 

Afegeix que tampoc no es concreten els equipaments esportius ni s’han atès les 

demandes de les entitats en aquest sentit, així com tampoc es precisa en el pla els 

usos de la nau 8, la més gran del recinte. 

Malgrat les observacions que acaba de fer, celebra el desbloqueig d’aquest 

planejament pendent des de feia molts anys, i per això avança l’abstenció del seu 

grup, entenent que hi ha aspectes que no queden prou clars. 

 

La Sra. LECHA celebra que aquesta modificació de PGM a Can Batlló eviti que 

aquest recinte estigui subjecte a projectes especulatius i, altrament, disponible per 

ubicar-hi tot un conjunt d’equipaments, i destaca que tot plegat és fruit d’una 

lluita veïnal constant i aglutinadora. Per tant, demana que ni el govern anterior ni 

l’actual s’atribueixin una consecució ciutadana. 

 

El Sr. ARDANUY es felicita per la recuperació de patrimoni industrial per a la 

ciutat, i que es destini a equipaments per als barris. Celebra, igualment, que 

properament s’hi posi en funcionament l’Escola Municipal de Mitjans 

Audiovisuals (EMAV), zona verda i habitatge; així com que en el 

desenvolupament de l’àmbit de la Magòria les entitats esportives del Districte hi 

puguin disposar d’equipaments. 

 

La Sra. PÉREZ expressa el ple compromís del Govern municipal per al PMU de 

Can Batlló, i definir-lo juntament amb les entitats, no només en el cas dels 

equipaments esportius, sinó també quant als equipaments sociosanitaris, entre 

altres. 

 

El Sr. BLANCO anuncia que el posicionament del seu grup és d’abstenció. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra, Alonso i 

Blanco, i i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

10.- (16PL16440) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la qualificació de vial 

del passatge Arc de Sant Martí, d’iniciativa municipal. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

Districte de Sant Andreu 

11.- (15PL16367) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla especial de protecció del subàmbit “Poble 

Antic” i del nucli antic de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció esmentada de 

valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a 

l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

La Sra. SANZ indica que en aquest cas es tracta de tirar endavant un pla especial 
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urbanístic (PEU) amb l’objectiu de conservar el patrimoni històric i les edificacions 

característiques del poble antic de Sant Andreu. Concreta que amb aquesta actuació 

s’incrementa el nombre de finques protegides fins a un total de 130; i ho valora com 

un gran pas per conservar la memòria com a poble del districte de Sant Andreu, 

llargament reivindicada per veïns i veïnes. 

Destaca que Barcelona té la gran sort de comptar amb teixits urbans molt diversos i 

singulars, que són testimoni del seu passat i de la formació de la ciutat a partir de la 

suma d’antics municipis independents, com és el cas de Sant Andreu de Palomar, que 

es va agregar a la ciutat el 1897. 

Remarca que la preservació d’aquests teixits urbans és un criteri essencial en la 

política urbanística que duu a terme aquest ajuntament, amb una mirada que realça el 

patrimoni i la memòria històrica, actuacions entre les quals esmenta la preservació de 

l’arquitectura industrial a Can Batlló, les cases baixes de Vallcarca, el passatge de 

Santa Eulàlia o del barri de la Satalia, entre altres. 

 

El Sr. MARTÍ reitera, com ja van expressar en comissió, el vot favorable a 

l’aprovació definitiva del PEU de protecció del poble antic de Sant Andreu. 

Celebra que la Sra. Sanz faci referència a propostes i iniciatives de planejament 

urbanístic de protecció d’altres indrets històrics de la ciutat com és el cas del barri de 

la Satalia, aconseguit durant el mandat anterior. I valora positivament l’ampliació del 

nombre d’edificis catalogats del nucli antic de Sant Andreu. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que el seu grup té algunes reserves, ja que consideren que 

s’hauria pogut ser més flexible quant a l’acceptació de les escasses al·legacions 

presentades en la tramitació d’aquest PEU, com ara la que feia referència a 

l’agrupació de parcel·les. 

Això no obstant, considera que la prioritat d’aquesta actuació és garantir la 

conservació de la tipologia tradicional de les cases i del teixit urbà en el nucli antic 

de Sant Andreu i, per tant, avança que faran un vot favorable a l’aprovació del PEU. 

 

El Sr. CORONAS expressa un posicionament plenament favorable a l’aprovació 

d’aquest PEU. Valora molt positivament el fet que parteixi d’una anàlisi exhaustiva i 

rigorosa dels edificis existents a tots nivells, i destaca que no només busca mantenir 

els elements i finques de valor patrimonial sinó també la recuperació de les eixides 

tan característiques d’aquesta trama, moltes de les quals s’han anat perdent 

lamentablement al llarg dels anys. 

Celebra que amb aquesta recuperació dels patis el barri tindrà petits ecosistemes 

verds, cosa que significa, alhora, la recuperació del patrimoni natural. 

 

El Sr. MULLERAS valora positivament el PEU, que protegeix el nucli antic de Sant 

Andreu, amb unes característiques urbanístiques molt determinades i que componen 

la identitat històrica del barri. 

Admet que no s’han acceptat totes les al·legacions presentades en període de tràmit 

del PEU, però reconeix que el seu grup està d’acord amb la seva globalitat. Destaca, 

igualment, el fet que s’ha cercat el màxim consens en l’elaboració d’aquest pla. 

 

La Sra. LECHA apunta que la protecció completa del nucli antic de Sant Andreu és 

una de les demandes que la plataforma “Salvem el casc antic” reivindica d’ençà de 

l’anterior legislatura. Precisa que el veïnat té molt present que mentre el Sr. Blasi 

era regidor del Districte es va voler esquarterar el poble antic amb el projecte de 

dos grans eixos cívics, amb la consegüent expropiació i enderrocament de tres-

cents habitatges de planta baixa de caire popular i obrer. 

Remarca que aquest PEU ha tirat endavant gràcies a la lluita i la resistència del 
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veïnat articulat en la plataforma esmentada; i avança que el seu grup farà una 

abstenció perquè els veïns i veïnes de Sant Andreu consideren que s’hauria 

d’ampliar l’àmbit de protecció. 

 

El Sr. ARDANUY reconeix la feina feta durant els diversos anys que s’ha 

treballat en el PEU i de tots els qui han participat en la recuperació d’aquest 

patrimoni històric de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar; i desitja la 

continuïtat d’actuacions d’aquesta índole en altres zones de la ciutat. 

 

La Sra. SANZ agraeix el suport dels grups municipals al PEU, i ratifica el 

compromís del Govern perquè plans com aquest arribin a altres teixits urbans que 

cal protegir i preservar com a patrimoni col·lectiu. 

 

El Sr. MARTÍ aconsella a la Sra. Lecha que algun dia passi pel Districte, com a 

regidora adscrita que n’és. Alhora, remarca que si avui poden aprovar aquest PEU 

és perquè l’anterior mandat es va aprovar la modificació de PGM que el permet. 

 

La Sra. LECHA replica que no els cal anar al Districte personalment, atès que el 

conseller de districte de la CUP fa molts anys que està a les juntes veïnals i coneix 

perfectament el Sr. Blasi. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció del Sr. Garganté i de les Sres. 

Lecha i Rovira. 

 

Districte de Sant Martí 

 

12.- (17PL16449) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de l’edifici industrial 

consolidat, situat al carrer Ciutat Granada, número 123, promogut per Jonko SL. 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i el vot en contra del Sr. Garganté i de 

les Sres. Lecha i Rovira. 

 
 

c) Proposició 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 

 

Única.- (M1519/6295) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) La creació d'una 

comissió d'investigació sobre els diferents aspectes de la gestió de l'àrea 

d'urbanisme que han estat o estan subjectes a investigació per part de la Fiscalia, 

l'oficina antifrau o pels mateixos serveis municipals al període del 2011-2015. 2) 

L'objecte de la comissió és aclarir les possibles irregularitats existents, impulsar 

les investigacions internes en curs i definir possibles millores en els procediments 

i la gestió dels recursos de l'Ajuntament. 3) La comissió estarà constituïda per un 

membre de cada grup municipal, el president i el vicepresident d’aquesta seran 

elegits per l'alcaldessa. Mitjançant el seu portaveu els grups municipals 

proposaran a l'alcaldessa el nom del seu representant. 4) La comissió es reunirà 

per indicació del president o quan ho sol·licitin dos terços dels seus membres. A la 

primera sessió s'elaborarà un pla de treball i s'establirà un calendari per seguir. Les 

convocatòries de les sessions seran notificades als seus membres, amb una 

antelació mínima de 48 hores a la seva celebració, i aniran amb tots els documents 
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per tractar. Les notificacions es faran per mitjà de correu electrònic, al qual 

s'adjuntarà tota la documentació per tractar, o al mateix correu s'indicarà el lloc on 

es podrà consultar aquesta documentació, des del mateix moment de la 

notificació. La comissió restarà vàlidament constituïda amb la presència del 

president, el secretari i almenys un terç dels seus membres. S'estableix el caràcter 

públic de les sessions de la comissió. La comissió actuarà amb vot ponderat i les 

conclusions que presentin els grups municipals a la comissió per a la seva 

aprovació, es reflectiran en un dictamen que recollirà les conclusions aprovades i 

que serà debatut, aprovat o rebutjat al plenari municipal. 5) La comissió podrà 

requerir la compareixença de les persones tant de l'Ajuntament com externes que 

es considerin adequades per tal d'informar sobre els temes per tractar, sense que 

suposi una vulneració dels drets i deures del compareixent establerts a 

l'ordenament jurídic. 6) Aquesta comissió s’extingirà automàticament una vegada 

s'hagi portat a terme l'objecte que la motiva, això es quan el dictamen que 

reflecteixi les conclusions s'elevi al plenari per al seu debat i aprovació. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ intervé al·legant una qüestió d’ordre, en el sentit que si 

aquesta proposició de Ciutadans es debat en primer lloc és perquè té caràcter decisori. 

Assenyala que el seu grup hi va presentar una esmena, que van traslladar al grup 

proposant per correu electrònic, i aquest matí a la Secretaria General, a fi d’arrodonir 

el criteri que quan es presenta una esmena a una proposició de caràcter decisori ha de 

ser votada prèviament a l’inici del debat, ja que en el cas que sigui estimada s’haurà 

d’incorporar a la proposició i, en cas contrari, si hi ha desistiment, es procedeix al 

debat que defensa el grup proposant. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL fa avinent que el criteri del ROM sobre aquesta 

qüestió que planteja el regidor és molt clar, en el sentit que l’admissió a tràmit és 

obligatòria si l’esmena es presenta vint-i-quatre hores abans de l’inici del ple. 

Confirma que, en aquest cas, Secretaria no ha rebut cap proposta d’esmena abans de 

les deu del matí d’ahir, ja que ha estat presentada a un quart de deu d’aquest matí. 

Indica que, en exercici de la potestat d’alcalde, s’ha considerat que la presentació 

estava fora de termini, i que no concorria cap raó que justifiqués l’excepcionalitat de la 

seva admissió. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ discrepa amb el criteri exposat per l’alcalde accidental 

perquè el seu grup va presentar l’esmena al grup proposant amb anterioritat a les vint- 

i-quatre hores prèvies a aquest ple. Reconeix, però, que l’han presentada a la Secretaria 

a les nou hores i setze minuts d’avui, després d’haver consultat el secretari general; i 

assegura que el seu grup mai no hauria pensat que una esmena a una proposició de 

caràcter decisori, tramesa amb dies d’avançada al grup proposant no havia de ser 

considerada com a tal. 

En conseqüència, constata que si aquesta esmena presentada pel seu grup no se sotmet 

a la consideració del Plenari del Consell Municipal és perquè el Sr. Pisarello, en la 

seva condició de president del Plenari, no accepta la urgència. Altrament, creu que si 

l’acceptés en benefici de la transparència, de la pluralitat i d’un millor debat, només 

caldria sotmetre la urgència a consideració del Plenari. I li retreu que amb l’aplicació 

del criteri que ha exposat estigui negant aquesta possibilitat. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL reitera que el criteri s’adapta perfectament al ROM, 

que no és interpretable en aquesta qüestió, i ratifica que el criteri de la presidència és 

aplicar-lo, atès que no hi ha cap situació d’excepcionalitat que justifiqui una decisió 

que no permetria a la resta de grups municipals poder debatre l’esmena. Precisa que el 

criteri de presentació de les esmenes vint-i-quatre hores abans respon, justament, al fet 
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que els grups tinguin la possibilitat de preparar el debat una vegada s’hagin fet una 

opinió d’allò que es planteja. 

 

Seguidament, la Sra. MEJÍAS, abans de començar la seva intervenció en defensa de la 

proposició, fa una puntualització prèvia sobre la qüestió d’ordre plantejada pel regidor 

del grup del PP, i confirma que el seu grup no té constància de l’esmena d’aquest grup, 

i tan sols han rebut un missatge de wathsapp de la seva portaveu. 

 

La Sra. ESTELLER intervé per assegurar que ahir van enviar un correu electrònic a la 

bústia de Secretaria amb el contingut de l’esmena que, prèviament, havien fet arribar 

al grup de Ciutadans, que mitjançant el Sr. Alonso els va fer saber que no 

l’acceptaven. 

Justifica que l’esmena no s’hagi registrat perquè el secretari els va confirmar que els 

grups es podien comunicar entre si per correu electrònic, i retreu aquest canvi sobtat de 

criteri. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que la polèmica que s’ha generat els confirma que la 

proposició és encertada i oportuna. 

Dit això, recorda que el seu grup va sol·licitar el juliol de l’any passat al Plenari la 

creació d’una comissió d’investigació per obtenir explicacions i respostes dels qui van 

ser al capdavant de l’agència Barcelona Regional, sotmesa a investigació de la Fiscalia 

per una gestió deficient que va significar desviacions de més de dos milions d’euros de 

diner públic. 

Precisa que no van obtenir una majoria suficient per tirar endavant aquella proposta, 

tot i que ara el temps i les circumstàncies els han donat la raó. Assenyala que diverses 

investigacions internes han permès detectar irregularitats comptables en instituts 

públics derivades d’una mala gestió; així, apunta que fa pocs dies van tenir 

coneixement de l’informe de gestió de l’IMI, i que a requeriment de l’oficina antifrau 

s’investiguen despeses sense la corresponent partida pressupostària ni cobertura 

contractual. 

Remarca que d’ençà que ara fa un any van proposar la creació d’una comissió 

d’investigació han succeït moltes coses; en aquest sentit, recorda que en la sessió de 

ple del mes passat van debatre sobre la paralització de les obres del túnel de Glòries, 

que va posar al descobert l’adjudicació d’un contracte públic de gran envergadura a 

empreses que no han estat capaces d’executar-lo, i que estaven vinculades, a més, al 

cobrament de comissions il·legals, la coneguda com a trama del 3%. 

Recorda que el juliol passat van expressar que el seu grup havia defensat moltes 

vegades que la transparència és alguna cosa més que el control del diner públic i és 

també justificar la presa de decisions, més encara si se’n deriva un perjudici econòmic 

o la sospita d’una mala gestió. 

Afegeix que la Fiscalia o l’oficina antifrau tenen la funció de determinar les 

responsabilitats penals derivades d’una gestió negligent, però remarca que 

l’Ajuntament de Barcelona ha d’exigir explicacions i responsabilitats polítiques, si 

escau, per les gestions negligents o mala gestió, i impedir que aquesta mena de 

pràctiques es tornin a reproduir i, sobretot, ha d’intentar recuperar els diners perduts en 

interès de la ciutadania. 

Precisa, doncs, que aquesta proposició té l’objectiu d’exigir explicacions a qui ha 

gestionat i pres decisions durant els darrers anys en els instituts i empreses públiques 

que ara estan sent investigades per la Fiscalia o l’Oficina Antifrau. 

Subratlla que resten moltes incògnites per desvelar, que només es poden esclarir amb 

respostes dels qui van estar al capdavant de la gestió, als quals s’han d’exigir 

responsabilitats a fi de recuperar el diner desviat. Per això, arran de les investigacions 

de la Fiscalia i l’Oficina Antifrau i les conclusions de les auditories externes i els 
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informes interns que confirmen aquestes gestions negligents, o en alguns casos 

temeràries, es pot concloure que determinades decisions són actes antijurídics dels 

quals s’han derivat perjudicis econòmics sobre els quals cal exigir explicacions. 

Insisteix, doncs, que calen respostes, que el seu grup està disposat a exigir mitjançant 

la comissió d’investigació que proposa, i a la qual entén que no tindran cap objecció a 

comparèixer per justificar les seves decisions els tècnics, interns o externs, que han 

elaborat les auditories i els informes, però també els polítics que van estar al capdavant 

dels instituts i les empreses públiques investigades. 

Reitera que necessiten respostes respecte a contractes no ajustats a la legalitat, tasques 

fora de l’objecte social de Barcelona Regional i al marge dels procediments establerts; 

sobre irregularitats en la contractació i selecció de personal, obviant els principis de 

mèrit i capacitat; o peritatges que indiquen la realització d’operacions sense partida 

pressupostària ni cobertura contractual. 

Manifesta que estan convençuts que és en el marc d’una comissió d’investigació que 

tenen l’oportunitat d’obtenir respostes necessàries i que s’assumeixin responsabilitats. 

 

El Sr. MARTÍ precisa que la proposició del grup de Ciutadans té l’objectiu de posar 

llum sobre la gestió de l’àrea d’urbanisme d’aquest ajuntament durant el mandat 

anterior, tot i que a darrera hora el grup proposant ha intentat que el redactat no fos tan 

explícit contra l’àrea d’urbanisme en general. 

D’entrada, manifesta molt clarament, com a Grup Municipal Demòcrata, que defensen 

que la gestió política i tècnica de l’àrea d’urbanisme i de tot el govern de l’alcalde 

Trias va ser correcta i positiva en termes generals per a la ciutat. 

En segon lloc, confirma que són partidaris que s’investigui tot allò que calgui si hi ha 

indicis suficients d’irregularitats; però assegura que mai no estaran d’acord amb el fet 

que es vulgui convertir una comissió d’investigació en un espectacle mediàtic o un 

linxament polític, com els tenen acostumats darrerament. Denuncia que fa dos anys 

que estan sotmesos a persecució partidista i forassenyada contra l’extinent d’alcaldia 

Antoni Vives en concret, i contra el govern de l’alcalde Trias en general, tots persones 

honestes i de trajectòria irreprotxable. 

Es pregunta, doncs, per quin motiu el grup de Ciutadans i el Govern municipal s’han 

negat a ampliar l’àmbit temporal de la comissió d’investigació fins al 2007 o el 2003 

com alguns grups, inclòs el seu, han demanat. Demana si és que els fa por alguna cosa 

dels trenta-dos anys de gestió municipal passats; per què el grup de Ciutadans fa tants 

esforços per aparèixer aquí com un partit honest a Barcelona i a Catalunya, quan la 

realitat és que a Espanya sovint actua de crossa impedint la constitució de comissions 

d’investigació per casos de corrupció. 

Qüestiona què hi ha al darrere d’aquesta manera d’actuar poc honesta i selectiva; i 

adverteix que si es tracta de la voluntat de projectar ombres de dubte sobre tota l’àrea 

d’urbanisme cometen un error greu, atès que els professionals de Bimsa, d’Ecologia 

Urbana, de medi ambient i de la resta de les empreses de l’àmbit no ho entendran, i 

molts estan seriosament preocupats. I considera una pràctica reprovable i injusta actuar 

així en tot allò que ja ha conegut la Fiscalia i que ja ha estat arxivat per manca de 

proves o de solidesa d’aquestes. Concreta que la Fiscalia va arxivar tres de les quatre 

acusacions que li van arribar després de la instrucció de l’expedient obert a Barcelona 

Regional. 

Conclou, per tant, que tenen dubtes raonables sobre la manera com pot actuar aquesta 

comissió d’investigació, que consideren que no busca la veritat sinó l’espectacle 

mediàtic; alhora que entenen inútil a l’efecte de conèixer el fons de la qüestió. 

Reitera, tanmateix, que no tenen por d’investigar res i que estan disposats a participar 

en la comissió d’investigació en cas que es constitueixi, i avança que emetran un vot 

d’abstenció. 
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El Sr. BOSCH assegura que el seu grup no vol altra cosa que esbrinar la veritat, i 

confirma que estan plenament per la transparència, però no per la transparència 

selectiva i, per tant, volen que s’ampliï el període d’investigació al mandat de l’alcalde 

Hereu a fi d’incloure, per exemple, casos com la modificació del PGM en el cas de 

l’hotel del Palau. 

En conseqüència, planteja l’esmena in voce d’ampliació del període d’investigació del 

2007 al 2015. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL recorda que segons el ROM la presentació 

d’esmenes in voce estan limitades a la rectificació d’errors materials, mecanogràfics o 

incorreccions tècniques; mentre que l’esmena oral de transacció requereix l’acceptació 

del grup proposant i, en aquest cas, l’ampliació del període d’investigació concerneix 

el nucli de la proposta i, per tant, no es pot considerar una simple rectificació d’error. 

 

El Sr. BOSCH manifesta, com a qüestió d’ordre, que el seu grup interpreta que el 

ROM no es refereix a correccions ortogràfiques sinó a esmenes, és a dir, a esmenar 

continguts que, en aquest cas, és el canvi d’una data. 

Consideren que la presidència s’està excedint en les seves funcions, i reitera la 

demanda de poder debatre l’esmena proposada. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL insisteix que l’article 61.3 del ROM és prou clar en 

aquest sentit, ja que defineix l’esmena oral com aquella que té la finalitat de corregir, 

en el curs de la sessió, errades materials, incorreccions tècniques o semàntiques o 

simples omissions. 

Considera que el ROM és clar i que allò que planteja el grup d’ERC és un canvi 

substancial que no està inclòs en els supòsits de l’article esmentat. 

 

El Sr. BOSCH dedueix que la presidència s’amaga darrere del ROM per no haver 

d’afrontar un dilema ètic de primer ordre. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL replica que es limiten a complir el ROM, que 

regula el funcionament efectiu d’aquestes sessions. 

Una vegada dirimides les qüestions d’ordre plantejades, el Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ 

anuncia, en començar la seva intervenció, que el seu grup farà un vot a favor de la 

constitució de la comissió d’investigació, atès que sempre han estat partidaris de la 

màxima transparència i de l’exemplaritat en la gestió pública. I sobre la base d’aquest 

criteri, reclama que el grup proposant expliqui clarament per què el text transaccionat 

amb el Govern municipal ha patit uns canvis molt substancials. En aquest sentit, 

puntualitza que inicialment en la proposició, l’àmbit de la investigació era l’àrea 

d’urbanisme, mentre que ara és d’àmbit general; pregunta per què s’acota el període a 

investigar exclusivament els aspectes determinats per la Fiscalia, quan en la proposta 

inicial del grup de Ciutadans s’incloïa, a més, l’oficina antifrau i les investigacions 

dels serveis municipals. 

Afegeix que el seu grup va demanar l’ampliació del període a investigar fins al 2007 o 

el 2009, any proposat per la Comissió de Seguiment de Barcelona Regional el juliol 

passat. Això no obstant, el grup de Ciutadans i el Govern municipal pacten que la 

investigació abastarà, només, d’ençà del 2011, i pregunta si també hi ha previst 

d’incloure l’IMI. Es pregunta si no és perquè l’oficina antifrau va detectar, quan 

investigava presumptes irregularitats a l’IMI en el període 2014-2015, possibles 

irregularitats també el 2009, durant el mandat del PSC i ICV-EUiA. 

Insisteix a demanar els motius per què es restringeix la proposició de Ciutadans en 

temps, àmbit i òrgan fiscalitzador després de la transacció amb el Govern; per què es 

limiten a les investigacions en curs i, per tant, es nega la possibilitat que els grups 
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facin aportacions o que demanin que s’investiguin altres elements. Addueix que la 

restricció temporal potser respon a la immediatesa judicial de les irregularitats a Ciutat 

Vella, entre les quals les de l’hotel del Palau. 

Acaba la seva intervenció reiterant la demanda d’explicacions per part del grup de 

Ciutadans i del Govern municipal quant a tanta imposició de restriccions en la 

proposició que han transaccionat. 

 

La Sra. LECHA fa referència al fet que s’han destapat casos de possible corrupció en 

aquesta administració, i tot i que no es limiten al mandat anterior, el cert és que els 

darrers dos anys han anat aflorant informacions preocupants, sovint relacionades amb 

el tinent d’alcaldia de CiU, Antoni Vives. 

Precisa que l’adjudicació de les obres de les Glòries, el forat de Barcelona Regional, 

l’escàndol de les factures de l’IMI, només són tres exemples de les responsabilitats del 

qui anomena “hereu fallit” de l’alcalde Trias, com també algun dels escàndols més 

sonats destapats en el cas Palau. 

Proclama que la seva formació sempre ha defensat una república lliure de corrupció i 

la necessitat de posar llum i taquígrafs per fer net i, per això, avança el vot favorable a 

la proposició de constituir una comissió d’investigació malgrat la capacitat limitada 

d’aquest ajuntament per poder investigar; i que, igualment, ha de permetre posar en 

evidència qui no vulgui participar-hi. 

Això no obstant, recomana a la Sra. Mejías que si realment volen fer net comencin per 

deixar de fer de crossa del PP i contribueixin a fer caure Rajoy del poder. Reconeix, 

però, que el PP no té el monopoli de la corrupció, que té bons exemples en el PSOE o 

CiU. I afegeix que, tanmateix, mentre utilitzin la Fiscalia per perseguir les urnes a 

Catalunya, Ciutadans està disposat a deixar que Rajoy també la utilitzi per impedir que 

es persegueixi la corrupció del seu partit amb el lema “España antes corrupta que 

rota”. 

El Sr. ARDANUY agraeix al grup proposant el diàleg que hi ha pogut mantenir, així 

com l’acceptació de la seva esmena. 

Subscriu qualsevol mesura que serveixi per aclarir i dissipar dubtes quant a la gestió 

pública, per la qual cosa considera que aquesta comissió pot proporcionar informació 

en aquest sentit, o valorar tot allò que s’hagi fet bé. 

Avança el seu vot favorable a la proposició en benefici del rigor i de la transparència. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del Grup Municipal Socialista a la 

constitució de la comissió d’investigació, amb el convenciment que la transparència i 

el rigor han de ser valors de l’Administració municipal; transparència per debatre, 

reconèixer i contrastar tot allò que sigui d’interès de la ciutadania. 

Subratlla que el debat s’ha de fer amb concreció a fi d’analitzar les possibles males 

pràctiques i contribuir a deixar clar que l’Administració municipal ha tingut, té i tindrà 

una gestió exemplar en totes les seves àrees i, en especial, en la d’urbanisme. Aprofita 

per tornar a defensar, una vegada més, l’urbanisme històric de Barcelona, i fer un 

reconeixement públic al prestigi d’aquest urbanisme com a eina de transformació de la 

ciutat. 

Considera que cal fer les investigacions que corresponguin sobre fets concrets si es 

tenen indicis suficients i sobre persones concretes, especialment si es repeteixen 

determinats comportaments, però no creu en la criminalització d’estructures senceres 

ni de períodes concrets, en termes generals; així com tampoc està d’acord a etiquetar 

col·lectius sencers, que considera un exercici força perillós. 

Repeteix que tan important és saber identificar la mala praxi com reconèixer la bona. 

Fa avinent, en aquest sentit, que en qüestions com les que els ocupen resulta molt fàcil 

abonar-s’hi sense miraments, però alerta que cal ser precisos i centrar l’objecte. 

Per tant, agraeix al grup de Ciutadans que plantegi analitzar els aspectes de la gestió de 
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l’àrea d’urbanisme, i que s’ha estès a la resta d’àrees municipals, que estan subjectes a 

la investigació de la Fiscalia pel que fa al període 2011-2015, delimitant la tasca de la 

investigació de la comissió a aspectes que s’han demostrat dubtosos i que estan en 

procés judicial. 

Assegura que no volen caure en el judici polític paral·lel i creu que han de deixar fer la 

feina a la Fiscalia i altres òrgans fiscalitzadors, i que la creació d’una comissió 

d’investigació ha de servir per escatir males pràctiques puntuals, i per millorar, si 

escau, els sistemes de gestió i control. 

Seguidament, adreçant-se al grup d’ERC, li suggereix que proposi, també, arribar fins 

a data d’avui en el període investigat, atès que no hi tindrien cap problema. Quant a les 

al·lusions al cas Palau, remarca que hi ha uns afectats que han de pagar les costes del 

judici. 

 

La Sra. SANZ manifesta que el Govern està compromès amb la transparència i té 

voluntat de fer net on calgui. 

Valora positivament la constitució d’una comissió perquè és important defensar 

aquesta institució, i si existeixen elements de dubte cal investigar-los. Indica que 

concretament tenen el focus posat en la gestió que durant el mandat anterior es va fer a 

Barcelona Regional, i recorda que informes interns i una auditoria externa posterior 

van posar en relleu l’existència d’actes aparentment antijurídics. 

Així, posa en relleu que es detecten activitats que no es consideren pròpies de 

l’activitat de Barcelona Regional, com també contractes injustificats, una informació 

que han compartit amb la Fiscalia, que l’està investigant i que ha conclòs amb 

l’acusació de possibles delictes penals sobre els fets que ha apuntat. 

Afegeix que també van anunciar la creació d’aquesta comissió d’investigació a mesura 

que anessin avançant les investigacions per part de la Fiscalia, de manera que 

consideren que ara és el moment oportú de constituir-la, tal com proposa el grup de 

Ciutadans. 

Reconeix que han de ser curosos i rigorosos quant a la tasca que ha de dur a terme la 

comissió, atès que no seria bo per a ningú que es convertís en un espectacle, amb el 

benentès que aquest ajuntament no ha d’actuar de jutge, sinó que ha de poder esclarir 

què ha succeït i quines són les responsabilitats polítiques que comporta. 

Puntualitza que cal ser molt exigents amb els afers públics, especialment en un 

moment en què cada dia apareixen nous casos de corrupció que esquitxen els partits 

polítics; per tant, consideren importantíssim determinar concretament els casos que 

avui investiga la Fiscalia. 

Recorda al regidor Martí que el govern al qual pertanyia el 2012 va encarregar una 

auditoria extensa sobre la gestió de Barcelona Regional durant els anys precedents i 

que, per tant, tenen a disposició i que demostra que no hi ha cap mena d’indici delictiu. 

Precisa que la comissió que volen constituir ha de tractar d’assumptes específics que 

avui són investigats per la Fiscalia, i que és en això que s’ha de posar el focus, 

altrament, corren el risc d’entrar en una espiral d’especulacions que poden afectar 

moltes altres qüestions. En conseqüència valoren que és essencial fer aquest exercici 

imprescindible per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions, sempre 

des del rigor. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Martí que el seu grup mai no ha impedit la constitució 

de comissions d’investigació, altrament remarca que n’han promogut la creació en 

totes les assemblees en què hi ha hagut sospites de corrupció, com Andalusia, València 

o Madrid. Tanmateix, entén que si el seu grup no té res per ocultar no ha de tenir cap 

objecció al fet que es creï aquesta comissió d’investigació. 

Precisa que a petició del Grup Socialista han restringit l’objecte de la comissió als 

contractes que estan sent investigats o a contractacions sota sospita a fi de no estendre 
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l’ombra de sospita al conjunt de l’àmbit d’urbanisme, atès que hi ha personal tècnic 

que no està implicat en aquests assumptes. 

Adreçant-se als grups d’ERC i del PP els pregunta, atès el temps que fa que són a la 

política municipal, si no han tingut temps d’impulsar comissions d’investigació 

respecte als anys 2005 i 2007. 

 

El Sr. BOSCH diu que la sensació que els fa tot plegat és que Ciutadans no en té prou 

a tapar les vergonyes del PP a Madrid, i ara es disposa a tapar les dels trenta-dos anys 

d’establishment barceloní. 

Creu que hi ha una estranya aliança que se’ls escapa, i es pregunta si van cap a un nou 

escenari polític de “Ciutadans en Comú”. Pregunta al Govern per què, si està d’acord a 

investigar l’urbanisme del darrer mandat, no ho fan amb els trenta-dos anys 

precedents; per què insisteixen tant a destapar el cas Palau —amb la qual cosa estan 

plenament d’acord i hi han anat a fons—, però no a destapar el de l’hotel del Palau, en 

què existeix una sentència que empra el concepte “conductes moralment reprovables”. 

Qüestiona per què allò que val per als altres no val per al Govern; per què, pel que fa 

al Palau, el PSC i ICV-EUiA no estan disposats a esclarir la seva mateixa gestió de 

mandats anteriors. 

Assegura que el seu grup sempre votarà a favor de la transparència, per minsa que 

sigui, tot i que en aquest cas entén que ho és massa, de minsa; i confirma que no 

pararan fins que se sàpiga tot de tothom, sense partidismes ni sectarismes. I recorda 

que la transparència comença per un mateix, si no és així, pregunta de què tenen por 

ampliant el termini d’investigació. 

 

El Sr. MARTÍ denuncia el cinisme i fariseisme d’aquest debat. Recorda a la Sra. Sanz 

que les irregularitats administratives a l’IMI venien d’anys enrere i, per tant, hauria 

d’haver votat positivament l’ampliació del termini objecte d’aquesta comissió 

d’investigació. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ qüestiona, al seu torn, el període objecte de la comissió 

d’investigació. 

 

La Sra. LECHA posa un seguit d’exemples de l’actuació de la CUP, entre els quals 

assenyala que van impulsar la creació de l’atles de la corrupció als Països Catalans, 

quatre volums d’informació detallada; el fet que fa un parell de dies Germà Gordó, 

l’aconseguidor de CiU, comparegués al Parlament a proposta de la CUP; que el juny 

de l’any passat, el Parlament votés una bateria de mesures contra la corrupció, algunes 

de les quals no van rebre el vot favorable de Ciutadans; afegeix que també han 

proposat que els tresorers dels partits compareguessin un cop l’any al Parlament per 

donar explicacions, una proposta en què la CUP es va quedar sola, i ni tan sols s’ha 

permès que el tresorer de la seva formació hi comparegués. Continua dient que la 

setmana passada van portar al Parlament una moció d’urgència a fi de forçar el Govern 

de la Generalitat a canviar la seva posició en l’acusació contra CiU en el cas Palau, 

gràcies a la qual el consorci ho ha pogut tirar endavant. I afegeix que aquesta mateixa 

setmana s’ha personat com a acusació particular en el procediment del cas 3% del 

jutjat del Vendrell, arran del qual van sortir a la llum les donacions de Copisa a la 

fundació de CiU, just abans de l’adjudicació de les obres de les Glòries. 

Justifica aquests exemples que acaba de posar per deixar palès que és pas a pas i amb 

constància, que no amb manifestacions grandiloqüents, que s’ha d’afrontar la lluita 

contra la corrupció. 

 

El Sr. MÒDOL insisteix que la ciutat pot defensar l’alt nivell de l’urbanisme 

municipal, així com la gestió de les obres i dels seus responsables durant l’etapa 
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democràtica, alhora que la contrastada honradesa del col·lectiu dels treballadors i 

treballadores d’aquest ajuntament, que sense la complicitat i bon ofici dels tècnics 

municipals i sense l’impuls, la visió i l’encert dels responsables polítics la ciutat no 

seria com és. 

Posa en relleu que la ciutadania de Barcelona està molt orgullosa de la seva ciutat, 

l’ensenya i l’explica; això no obstant, si pel camí algú ha fet alguna cosa malament, 

s’ha d’investigar. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que, sobre l’hotel del Palau, ja es va constituir una comissió 

d’investigació a escala política. Altrament, en aquest cas que els ocupa, precisa que 

estan treballant en funció d’investigacions obertes per la Fiscalia, tenint en compte la 

denúncia de presumptes delictes, i Barcelona Regional és l’objecte d’aquestes 

investigacions. 

Retreu a ERC que es dediqui a embolicar la troca per tapar les vergonyes a CiU, en 

comptes de fer costat als qui actuen contra la corrupció dels partits polítics. 

 

El Sr. BOSCH demana intervenir per al·lusions, i la Presidència desestima qualsevol 

al·lusió directa a la seva persona. 

Tanmateix, el regidor insisteix que s’ha al·ludit directament ERC en afirmar, la Sra. 

Sanz, que tapa les vergonyes de CiU. 

L’ALCALDE ACCIDENTAL insisteix que aquesta suposada al·lusió entra en l’àmbit 

del debat polític, a la qual cosa replica el Sr. BOSCH preguntant si és que encara tenen 

por. 

 

La Sra. MEJÍAS tanca el debat posant de manifest que ERC també va formar part dels 

governs municipals que ara posa en qüestió; i fa avinent a tots aquells que estan 

preocupats per la investigació objecte de la comissió que hi ha la possibilitat d’ampliar 

el termini investigat en funció del decurs de les investigacions. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb nou abstencions —emeses pels Srs. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila—, i trenta-un vots a 

favor de la resta de membres del consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) La creació de la comissió d'investigació 

sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 que han estat o estan 

subjectes a investigació per part de la Fiscalia. L’objecte de la comissió podrà ampliar- 

se segons l’avanç d’aquestes investigacions. 2) L'objecte de la comissió és aclarir les 

possibles irregularitats existents, impulsar les investigacions internes en curs i definir 

possibles millores en els procediments i la gestió dels recursos de l'Ajuntament. 

3) La comissió estarà constituïda per un membre de cada grup municipal, designats per 

l’alcaldessa a proposta dels portaveus, el president i el vicepresident d’aquesta, que 

seran elegits pel Plenari a proposta de l'alcaldessa i el regidor no adscrit. 4) La 

comissió es reunirà per indicació del president o quan ho sol·licitin dos terços dels 

seus membres. A la primera sessió s'elaborarà un pla de treball i s'establirà un 

calendari per seguir. Les convocatòries de les sessions seran notificades als seus 

membres, amb una antelació mínima de 48 hores a la seva celebració, i aniran amb tots 

els documents per tractar. Les notificacions es faran per mitjà de correu electrònic, al 

qual s'adjuntarà tota la documentació per tractar, o al mateix correu s'indicarà el lloc 

on es podrà consultar aquesta documentació, des del mateix moment de la notificació. 

La comissió restarà vàlidament constituïda amb la presència del president, el secretari i 

almenys un terç dels seus membres. S'estableix el caràcter públic de les sessions de la 

comissió. La comissió actuarà amb vot ponderat i les conclusions que presentin els 

grups municipals a la comissió per a la seva aprovació, es reflectiran en un dictamen 
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que recollirà les conclusions aprovades i que serà debatut, aprovat o rebutjat al plenari 

municipal. 5) La comissió podrà requerir la compareixença de les persones tant de 

l'Ajuntament com externes que es considerin adequades per tal d'informar sobre els 

temes per tractar, sense que suposi una vulneració dels drets i deures del compareixent 

establerts a l'ordenament jurídic. 6) Aquesta comissió s’extingirà automàticament una 

vegada s'hagi portat a terme l'objecte que la motiva, això es quan el dictamen que 

reflecteixi les conclusions s'elevi al plenari per al seu debat i aprovació. 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal BComú: 

1.- (M1519/6294) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Mostrar la voluntat del 

Plenari Municipal que els representants de l’Ajuntament de Barcelona mantinguin 

la tesi adoptada fins al moment en el Consorci del Palau i que, per tant, acusin 

Convergència Democràtica de Catalunya, com a presumpta beneficiària del 

desviament de fons del Palau, amb la finalitat de rescabalar el patrimoni del Palau 

de la Música i la seva dignitat com a institució. 2. Mostrar el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona al mandat democràtic sorgit del Parlament de 

Catalunya en què es demanava que la Generalitat tornés a acusar Convergència 

Democràtica de Catalunya com a presumpta beneficiària del desviament de fons 

del Palau, amb la finalitat de rescabalar el patrimoni del Palau de la Música i la 

seva dignitat com a institució. 3. Mostrar el reconeixement del Plenari Municipal 

de l’Ajuntament de Barcelona a l’acusació popular exercida per la FAVB, que 

durant anys ha estat lluitant pels interessos generals de la ciutat davant uns fets 

que han generat molta alarma social i un gran desprestigi a una institució cultural 

com el Palau de la Música. 4. Traslladar aquests acords al Govern de la 

Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Fundació del Palau de la Música. 

 

El Sr. ASENS, que presenta la proposició, adverteix que amb la corrupció no hi ha 

d’haver mitges tintes, que o bé s’està amb qui la practica o bé amb qui la pateix. 

Remarca que la corrupció és un mal endèmic que destrueix la democràcia i, per 

tant, no poden quedar-se de braços plegats, i quan apareixen indicis de criminalitat 

s’imposa actuar. 

Concreta, en aquest sentit, que el Consorci del Palau de la Música ha optat per 

perseguir la criminalitat, i ara falta que el tribunal decideixi si s’ha produït o no un 

cas de corrupció. No obstant això, apunta que davant l’existència d’indicis s’ha 

d’actuar, independentment de qui sigui qui s’asseu a la banqueta dels acusats, que 

no es poden fer diferències i no es pot caure en el conflicte d’interessos. 

Fa referència al debat que es va produir la setmana passada al Parlament de 

Catalunya, que a més d’un abast de país el té molt concretament de ciutat, ja que 

el saqueig del Palau afecta directament Barcelona i, per tant, han considerat que 

era coherent portar aquest debat al Plenari. 

Assenyala que la proposició aspira a tenir un to constructiu, motiu pel qual han 

acceptat la majoria d’esmenes que s’hi han presentat; però confirma que també li 

volen donar un to d’agraïment, en primer lloc a la Federació d’Associacions de 

Veïns i Veïnes, a la ciutadania organitzada, ja que normalment els casos de 

corrupció veuen la llum gràcies a la seva actuació; volen fer palès el seu 

reconeixement a persones com Itziar González, David Fernández, Lluís Rabell o 

Àlex Solà i a tants d’altres que han contribuït a tirar endavant aquesta causa. Fa 

extensiu l’agraïment al govern de Junts pel Sí, que ha fet cas del mandat explícit 
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del Parlament, i que amb la seva abstenció ha permès que es produeixi una 

rectificació que dona via lliure a l’acusació. Valora que es tracta d’un gest de 

coherència, d’higiene democràtica i de responsabilitat. 

Afegeix que també volen agrair al Govern central que hagi variat la seva actitud 

d’absentar-se de les reunions, cosa que és bona notícia per al Palau i per a tots 

aquells que van construir un país net i lliure de corrupció. 

Finalment, expressa el reconeixement per la tasca duta a terme per Joan Llinares 

com a director executiu del Consorci del Palau, una persona meticulosa i honesta 

que s’ha deixat la pell per fer aflorar les irregularitats al Palau enmig de tota mena 

d’obstacles i resistències, i que va significar que hagués d’anar escortat arran de 

les amenaces que va rebre. Valora, doncs, el benefici que ha suposat la feina 

d’aquest 

funcionari al bé comú, que ha esdevingut un referent en la lluita per la transparència i 

contra la corrupció, al qual, en senyal de reconeixement per la seva trajectòria i 

solvència professional, volen dedicar aquesta proposició. 

 

El Sr. CIURANA considera que, per ser honest amb aquest plenari, el Sr. Asens 

hauria d’haver dit que el Tribunal ha rebutjat la pretensió del Consorci del Palau. 

Considera, doncs, que aquest debat té sentit si es fa amb sinceritat i amb honestedat, 

tenint en compte l’existència d’una qüestió d’estratègia jurídica. 

Per tant, entén que hauria estat de justícia començar la intervenció dient que feia tot 

just un minut que s’havien assabentat de la decisió del Tribunal de rebutjar les 

pretensions del Consorci de modificar les seves conclusions. 

Feta aquesta observació, avança que el seu grup s’abstindrà en aquesta proposició per 

dos motius principals; d’una banda, perquè han fet un seguit d’esmenes que han estat 

acceptades parcialment, però no dues que consideraven, en primer lloc, que s’hauria 

d’haver inclòs en el text de la proposició alguna observació quant a l’estratègia 

jurídica del consorci, i que ara el Tribunal ha demostrat que era correcta. Precisa que, 

entre altres coses, el Tribunal no considera procedent admetre una modificació de les 

conclusions, atès que ja han estat formalitzades i, altrament, podria acabar derivant 

en causa de nul·litat del judici. Remarca, doncs, que existeix una posició jurídica 

perfectament legítima, tal com el mateix Sr. Asens reconeixia en una entrevista 

recent a Betevé. 

Assenyala que un segon motiu que justifica la seva abstenció és el refús a l’esmena 

amb què demanaven que s’escatís, també, quina havia estat la responsabilitat dels 

representants d’aquest ajuntament als òrgans de govern del Palau durant el període 

objecte d’investigació. Observa que la negativa potser té alguna cosa a veure amb el 

fet que l’actual gerent municipal fos el representant de l’Ajuntament als òrgans de 

govern del Palau, cosa que considera l’aplicació d’una transparència selectiva, com 

apuntava fa una estona el Sr. Bosch en el debat de la proposició de Ciutadans. 

Reitera, per tant, que s’abstindran perquè no han estat acceptades aquestes dues 

esmenes. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que l’objecte de la proposició és recuperar el prestigi del 

Palau de la Música, que a parer del seu grup sempre més estarà vinculat a uns 

lamentables esdeveniments com és el finançament il·legal de Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC). 

Avança que votaran a favor d’aquesta proposició amb la finalitat de rescabalar el 

patrimoni espoliat per qui tenia la responsabilitat de gestionar-lo, i perquè les 

condemnes imposades s’han reduït d’una manera sorprenent. Constata, per tant, que 

s’ha malmès patrimoni en un dels episodis més vergonyosos de corrupció, i que 

alguns ja l’havien donat per perdut. 

Remarca que la proposició arriba després de la lamentable situació d’haver hagut de 



Ref.: CP 

06/17 V: 

23/06/2017 
PÀG. 48  

pressionar el Consorci del Palau perquè canviés l’estratègia de defensa, i si segons 

diu el Sr. Ciurana el Tribunal ja s’ha pronunciat i, per tant, el canvi de criteri no s’ha 

produït, no entén quin objectiu té ara l’aprovació d’aquesta proposició. 

Observa que tot aquest procés s’emmarca en l’escenificació de fractura del Govern 

de la Generalitat, de pressió creuada entre els consellers i de la posició d’ERC, que 

primer mira cap a una altra banda i, posteriorment, quan comença a visualitzar-se 

l’escàndol polític que això suposa, comença a pressionar per obligar les dues 

administracions a deixar d’encobrir-se per canviar el sentit del vot. 

Posa en evidència que avui votaran per reconèixer abstencions a fi d’evitar la 

investigació, cosa que els resulta sorprenent; tot i així, avança que hi votaran a favor 

com a reconeixement dels qui no han defallit en la lluita contra la corrupció i la 

pressió social que ha empès aquest procés fins on està, tot i que reitera que 

consideren que aquesta proposta és un despropòsit. 

 

El Sr. BOSCH recorda que ERC va promoure la creació d’una comissió 

parlamentària per investigar el cas del Palau, de manera que assegura que aniran a 

fons en aquest assumpte. 

Pel que fa a la proposta que els representants municipals van presentar al Consorci 

del Palau, entén que tal vegada la intenció era simplement de combatre la corrupció, 

cosa que subscriuen plenament, però diu que també tenen la sospita que no els hauria 

desagradat assistir a un trencament del Govern de Catalunya. Altrament, remarca que 

ERC ho ha resolt amb elegància per la via d’estirar aquells qui dubtaven envers la 

lluita contra la corrupció, permetent que el Palau es personés en la causa, i també 

dient molt clarament a PDeCAT que s’equivocava, ja que la transparència comença 

per un mateix. 

Destaca que sempre estan de la banda de la lluita contra la corrupció i a favor de la 

netedat, tal com avala una trajectòria de vuitanta-sis anys sense cap cas de corrupció 

a ERC, i assegura que no tapen vergonyes a ningú sinó tot el contrari. 

I agraeix que els hagin regalat una oportunitat d’or per explicar qui són, com fan les 

coses i com reaccionen davant la corrupció. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avança que el seu grup farà una intervenció més política 

que judicial, amb la convicció que tota acusació ha de perseguir un triple objectiu: la 

no impunitat dels autors de fets delictius, l’exemplaritat i el rescabalament del 

perjudici públic. 

Tot seguit, apunta, i demana respostes al Sr. Asens, que l’acusació particular del 

consorci arriba tard, i pregunta si el Govern no l’hauria pogut exercir abans, i haver 

parlat amb els grups municipals per informar-los de les seves pretensions. Recorda, 

en aquest sentit, que el seu grup va preguntar per escrit si tenia previst constituir-se 

en acusació particular. 

Afegeix que una cosa és fer justícia i una altra exercir de justicier, un paper que el Sr. 

Asens assumeix molt sovint, i li retreu que llanci acusacions que, en molts casos, no 

és capaç de fonamentar. Així, remarca que fa poques setmanes acusava literalment 

una empresa concessionària d’aquest ajuntament d’haver comès saqueig públic i ser 

una trama criminal organitzada; li pregunta per què, si realment creu això, no 

presenta immediatament una querella en comptes d’acudir a la Fiscalia; o per què han 

referendat fa uns instants un autèntic pacte d’encobriment de presumptes 

irregularitats durant mandats anteriors al 2011. Concreta que en el cas de Barcelona 

Regional es va crear una comissió de seguiment del període 2009-2011 en aquest 

plenari, tot i que ara han tret de l’objecte d’investigació el 2009 i el 2010, i pregunta 

si tal vegada respon als mateixos arguments pels quals l’oficina antifrau havia alertat, 

quant a presumptes irregularitats a l’IMI durant 2014 i 2015, que podien remuntar-se 

al 2009. 
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Pel que fa al cas Palau pregunta si l’Ajuntament ja ha pagat els honoraris 

professionals als advocats de l’hotel —234.000 euros—, que aquest ajuntament va 

haver de contractar arran de la querella presentada pel Sr. Asens. 

La Sra. ROVIRA subscriu la proposició de Barcelona en Comú, atès que la CUP 

també està en la lluita activa contra la corrupció, concretament en el cas Palau, tot i 

que entenen que cal anar més enllà d’aquest cas concret i treballar per una república 

amb corrupció zero, i establir els mecanismes perquè així sigui. En aquest sentit, diu 

que confia que els grups Demòcrata i d’ERC expressin en el segon torn de paraula el 

vot a favor de la proposició. 

Indica que consideren necessari que es creï un mecanisme de lluita contra la 

corrupció i el frau tal com ja han manifestat al Parlament de Catalunya; alhora que 

valoren com a imprescindible treballar en col·laboració amb la Fiscalia 

Anticorrupció, els Mossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la sindicatura de comptes, 

el síndic de greuges, la Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària, a 

fi d’esclarir absolutament tots els possibles casos de corrupció; mentre que les 

administracions i el Govern de la Generalitat han d’esdevenir els motors per 

combatre directament qualsevol mena de corrupció i, per tant, cal generar les 

condicions necessàries perquè els governs municipals i el Parlament compareguin 

sempre com a acusació particular en qualsevol procediment judicial vinculat a 

delictes de corrupció política i de frau fiscal en què el patrimoni i els recursos públics 

apareguin indiciàriament com a perjudicats. 

En conseqüència, entenen que el Govern de la Generalitat hauria de valorar 

comparèixer com a acusació popular en tots els procediments judicials relatius a 

delictes de corrupció política i de frau fiscal; alhora, també consideren 

imprescindible que tots els grups treballin per un projecte de llei que permeti la 

modificació al Parlament de l’article 71 de la Llei de finances públiques a fi d’atorgar 

a la Sindicatura de Comptes plena llibertat de criteri per decidir l’objecte dels seus 

informes i que permeti la protecció blindada de les persones que l’alerten mitjançant 

la possibilitat de remetre denúncies anònimes a qualsevol dels organismes i garantir-

ne la confidencialitat. 

No obstant això, avisa que aquest ajuntament també ha de fer els deures, i recorda, en 

aquest sentit, que el poc que saben dels sous del personal fora de conveni de TMB, 

on també governa la formació proposant, és gràcies a denúncies sindicals i peticions 

de mitjans de comunicació. 

Anuncia el vot favorable a la proposició, però que voldria fer extensiva a tots els 

casos de corrupció a fi de treballar realment per l’assoliment de la transparència de 

les institucions i del diner públic. 

 

El Sr. ARDANUY fa avinent que no acaba d’entendre la presentació d’aquesta 

iniciativa quan el Consorci del Palau ja ha acceptat el que es demana a la proposició. 

En sintonia amb la formació Demòcrates de Catalunya al Parlament, que va votar a 

favor de la línia que proposa ara Barcelona en Comú, avança el seu vot favorable a la 

proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que el Grup Socialista defensa que l’interès general ha 

de ser el motor de les institucions públiques i d’aquelles que reben recursos públics 

per finançar-se. Confirma que l’Ajuntament de Barcelona ha funcionat basant-se en 

aquest principi de defensa de l’interès general tant en l’aplicació de les polítiques 

socials, com en l’acció adreçada a transformació i millora urbanística de la ciutat a fi 

de dotar-la d’espais públics de qualitat, equipaments cívics i socials i infraestructures 

urbanes. 

Proclama que els principis de rigor, transparència i servei públic han estat els eixos 

de l’acció municipal duta a terme per aquest ajuntament, pel seu personal tècnic, pels 
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seus treballadors i treballadores i pel consistori en general. Defensa que aquest grau 

d’autoexigència és el que volen que apliquin totes les altres institucions a fi d’assolir 

el màxim nivell de transparència. 

Quant a l’actuació urbanística del Palau duta a terme per aquesta administració, 

destaca que el consistori es va dotar d’una comissió per fer-la pública i transparent; 

com també s’ha pronunciat la justícia i ha confirmat la gestió ajustada a dret d’aquest 

ajuntament, dels seus tècnics i dels polítics pel que fa a l’actuació urbanística del 

Palau, i ara només està pendent de recuperar les costes del procediment. 

En conseqüència, confirma que estan d’acord a escatir tots els punts foscos que 

encara puguin quedar amb relació a la gestió del Palau, la relacionada amb el saqueig 

i desfalc que ja ha estat objecte de pronunciament per part de la justícia i, per tant, 

avança que en benefici de la transparència votaran a favor d’aquesta proposició. 

 

El Sr. ASENS retreu al Sr. Ciurana que hagi respost la seva intervenció amb un atac, 

i confirma que demanaran responsabilitats perquè s’ha pres la decisió massa tard, i 

remarca que el Tribunal ha manifestat que el tràmit s’havia d’haver fet divendres, 

cosa que no va succeir perquè la seva formació hi va votar en contra. Constata, 

doncs, que no és una qüestió jurídica sinó política, i que va provocar, entre altres, que 

la Diputació es retirés de l’acusació. Comprèn que quan algú està acusat intenti 

esquivar la condemna, però quan qui ha de retre comptes pel desfalc està en el 

govern de la institució saquejada es produeix un conflicte clar d’interessos; precisa 

que, altrament, s’ha de fer valdre l’interès general per sobre de l’interès de partit i, 

per tant, entén que han d’assumir responsabilitats per la seva actuació. 

Seguidament puntualitza la intervenció del Sr. Fernández Díaz, precisant que 

denúncia i querella són conceptes equivalents, que signifiquen posar els fets en 

coneixement de la Fiscalia, i li assegura que en aquest cas no tenen cap dubte que cal 

anar fins al final. 

Agraeix el posicionament al grup de la CUP i puntualitza que l’objectiu de la 

proposició era dignificar la institució del Palau de la Música. 

 

El Sr. CIURANA replica al Sr. Asens que no pretén entrar en l’espiral de retrets a 

què sembla que els vol convidar amb gran profusió de pirotècnia verbal; i aprofita 

per fer-li avinent que és advocat, col·legiat però sense exercici perquè té ben clar el 

règim d’incompatibilitats. 

Puntualitza que allò que ha intentat explicar és que l’estratègia jurídica que havia 

marcat el consorci és la que el tribunal ha considerat oportuna perquè un canvi en les 

conclusions, entre altres coses, podia derivar en la nul·litat de les actuacions. Per 

tant, creu que hi ha garantia que es volia arribar fins al final. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que aquesta discussió és sobrera, atès que ja saben que la 

resolució del Tribunal és contrària al canvi de criteri i, en conseqüència, tampoc no 

es podran rescabalar els diners que es devien a aquest ajuntament. 

Reitera que no sap a què treu cap aquest debat abrandat, però demana que intentin 

continuar en la línia de transparència per arribar al fons de la qüestió. 

 

El Sr. BOSCH pregunta al Sr. Asens per quin motiu no han portat abans aquesta 

iniciativa al Plenari, o per què no en parlava personalment amb els representants dels 

grups, i confirma que el seu hauria fet costat sempre al combat contra la corrupció; 

altrament, els retreu que hagin esperat a la segona reunió per intentar reparar la 

primera i, tal vegada, el Tribunal ho hauria acceptat. 

Insisteix que no entén per què l’Ajuntament no va decidir actuar abans, i considera 

que sempre van tard i malament. 

Finalment expressa el vot favorable a la proposició del grup d’ERC. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ repeteix a Barcelona en Comú la constatació que ha 

tingut dos anys per impulsar el canvi i que ho ha fet quan ja era massa tard. 

Replica al Sr. Asens que una denúncia no és el mateix que una querella, i recorda que 

ell també és advocat col·legiat; tanmateix, si creu que són una mateixa cosa, li 

pregunta per què no va presentar una denúncia en el cas de l’hotel del Palau i, 

altrament, va presentar una querella contra tècnics i polítics d’aquest ajuntament. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que també és llicenciada en dret, sense col·legiar, i 

entén que allò que estan fent avui, malgrat totes les observacions i reticències 

expressades en aquest debat, està en la línia de la transparència, que és el que 

reclama la ciutadania a les institucions i als partits polítics. 

Destaca que és positiva tota la feina esmerçada amb l’objectiu d’escatir l’assumpte i 

eliminar les ombres de dubte que planen sobre les institucions i formacions polítiques 

que treballen en democràcia i amb criteris de servei públic. 

 

El Sr. ASENS precisa al Sr. Bosch que han fet tres reunions amb el Consorci i en 

totes han mantingut la mateixa posició, i assenyala que si no han portat aquesta 

iniciativa abans al Plenari ha estat perquè no s’ha celebrat la sessió fins avui. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb nou abstencions —emeses 

pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i 

Vila—, i trenta-un vots a favor de la resta de membres del consistori, amb el text 

transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Mostrar el compromís de l’Ajuntament 

de Barcelona per treballar, en el marc del Consorci del Palau de la Música, en la 

promoció de mesures de transparència per prevenir casos que puguin comprometre 

els recursos del Palau, així com danyar la seva imatge i prestigi. 2. Mostrar el suport 

de l’Ajuntament de Barcelona al mandat democràtic sorgit del Parlament de 

Catalunya en què es demanava que la Generalitat tornés a acusar Convergència 

Democràtica de Catalunya com a presumpta beneficiària del desviament de fons del 

Palau, amb la finalitat de rescabalar el patrimoni del Palau de la Música i la seva 

dignitat com a institució. 3. Mostrar el reconeixement del Plenari Municipal al 

Consorci del Palau de la Música per la decisió d’acusar formalment Convergència 

Democràtica de Catalunya amb els vots favorables dels dos representants de 

l’Ajuntament, els dos del Ministeri de Cultura, el representant de l’Orfeó, i les tres 

abstencions dels representants del Departament de Cultura de la Generalitat. 4. 

Mostrar el reconeixement del Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a 

l’acusació popular exercida per la FAVB i a totes les entitats que durant anys han 

estat lluitant pels interessos generals de la ciutat davant uns fets que han generat 

molta alarma social i un gran desprestigi a una institució cultural com el Palau de la 

Música. 5. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat 

i a la Fundació del Palau de la Música. 
 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.- (M1519/6311) El Plenari del Consell Municipal censura l'acció del Govern 

municipal i demana un canvi de rumb en la seva política per tal de: 1. Governar 

des del diàleg i la cerca activa del consens amb els grups de l'oposició i el conjunt 

d'agents socials de la ciutat. 2. Governar des d'un ferm compromís en la defensa 

del civisme i la convivència a l'espai públic de la ciutat. 3. Governar entenent el 



Ref.: CP 

06/17 V: 

23/06/2017 
PÀG. 52  

progrés econòmic com a garantia del progrés social, de la generació d'oportunitats 

per a tothom i de la redistribució de la riquesa. 4. Governar des del respecte i el 

compliment dels acords presos per la majoria dels representants de la ciutadania al 

Plenari del Consell Municipal, les seves comissions informativa i els consells 

plenaris de districte, entenent que la participació ciutadana té en els òrgans de 

control i impuls del govern el seu primer i màxim exponent. 5. Governar des de la 

proposta i no des de la paràlisi i la propaganda, a l'hora de donar resposta al 

conjunt de reptes que la ciutat ha d'afrontar en l'actualitat i els que es plantegin en 

el que queda de mandat municipal. 

 

El Sr. FORN enceta la seva intervenció dient que Barcelona en Comú ara fa dos 

anys que va fer creure a bona part de la ciutadania que votar aquesta formació era 

fer-ho a favor de solucions màgiques, ràpides, senzilles i gratuïtes a tots els 

problemes de la ciutat. Entenen que ara, a l’equador del mandat, és moment de fer 

balanç de l’assoliment dels objectius en què van basar la seva campanya electoral, 

perquè creu que dos anys confereixen una perspectiva suficient per avaluar l’acció 

de govern, la gestió del dia a dia i, sobretot, esbrinar què pensa fer els dos anys 

restants de mandat. Constata l’abisme existent entre les promeses electorals i els 

assoliments en l’acció de govern; i creu que ja no valen les excuses, ni repetir una 

vegada i una altra que tots els entrebancs amb què es troben són herència rebuda 

de l’alcalde Trias, culpa dels governs de la Generalitat i del de Madrid. 

Entén que ara és hora que assumeixin responsabilitats, i assegura que els preocupa 

tenir avui un govern molt més feble que a l’inici del mandat. Precisa que si van ser 

investits per una àmplia majoria del consistori, avui resulta evident que la seva 

capacitat per arribar a acords cada vegada és més escassa. 

Pregunta, tenint en compte aquest estat de coses, què pensen fer per resoldre la 

situació que s’ha creat; de quina manera pensen assolir els suports necessaris per 

tirar endavant els projectes que li calen a la ciutat. 

Posa de manifest que avui novament el Plenari censurarà el desgovern de la ciutat, 

alhora que els convida a governar des del diàleg i la cerca activa de consensos; 

amb compromís en la defensa del civisme i la convivència a l’espai públic; 

entenent el progrés econòmic com la garantia del progrés social. Exigeixen, 

també, que el Govern respecti i compleixi els acords presos per la majoria dels 

representants de la ciutadania al Consell Plenari; amb propostes i no amb paràlisi. 

Reconeix que hi haurà qui els acusarà d’expressar un seguit d’obvietats, i creu que 

encerten, ja que resulta ben trist haver de demanar segons quines coses. Diu que 

tenen la sensació certa que el Govern arrossega mandra per gestionar la ciutat, i 

que els resulta més senzill fer tuits, fer-se fotos i propaganda. 

Qüestiona si era això la “nova política”, la que ho havia de resoldre tot, 

principalment el problema de l’habitatge, però la realitat és que els preus dels 

lloguers s’apugen com mai abans, a la qual cosa s’hi suma un augment del 

cadastre 

que pot tenir conseqüències negatives per a les classes mitjanes. Igualment, constata 

que a Barcelona continua havent-hi desnonaments cada dia, més de set, i cada cop 

més gent dorm al carrer. 

Diu que sap que el Govern negarà tot això, però li adverteix que ja ha perdut tota 

credibilitat; i fa notar que, si tot això succeís en el marc d’un govern del Grup 

Demòcrata, els acusarien de ser culpables de tot sense cap mirament. 

Remarca que Barcelona en Comú, que s’autoproclamava l’adalil de la participació, 

no va consultar la implementació de la superilla al Poblenou, ni tampoc l’adhesió de 

la ciutat a l’AMI, quan la Sra. Colau es va comprometre en aquesta cambra a fer-ho; i 

afegeix que fins i tot la síndica de greuges els amonesta per lesionar els drets de la 

ciutadania convocant, tard i malament, les audiències públiques. 
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Retreu al Govern, que es va batejar com el govern de la gent, que quan els 

representants polítics de la ciutadania s’expressen en els plenaris, els consells de 

districte o en comissions en un sentit contrari al seu, decideixi de tirar pel dret, com 

en el cas paradigmàtic de Glòries. 

Recorda que Barcelona en Comú va arribar a l’alcaldia dient que a Barcelona tot era 

desastrós, que res no hi funcionava com calia, però que ells tenien solucions per a tot; 

altrament, lluny de resoldre els problemes de la ciutat, en dos anys els han empitjorat 

substancialment. I reitera, com ja ha dit moltes altres vegades, que l’actual govern 

municipal és una broma per als rics, un malson per a les classes mitjanes i una 

condemna per als més desafavorits. 

Proclama que volen tornar a tenir una ciutat que funcioni, emprenedora, ambiciosa i 

oberta al món, que pugui acollir persones refugiades i que condemna la turismofòbia, 

una ciutat justa i humanista que fugi dels dogmatismes; volen una ciutat política, 

econòmica, esportiva i cultural, que sigui la capital de Catalunya al servei del país. 

Retreu al Govern que no vulgui res de tot això i que governi amb l’única obsessió de 

destruir l’adversari polític emprant les eines que convingui, deixant la ciutat sempre 

en segon terme. 

Observa que el Govern assegura que ha assolit el 47% dels objectius que preveia per 

al mandat, i pregunta si es refereixen als continguts en el PAM, que no s’ha aprovat, 

o bé als objectius que han cuinat d’esquena a la ciutadania i als grups polítics 

d’aquest consistori; pregunta si en això consistia el canvi que preconitzaven. 

Assenyala que avui mateix el Govern manifesta que li cal una dècada per culminar el 

gran canvi, i creu que això confirma que s’han adonat que res no era tan senzill, que 

no era cosa de quatre dies capgirar-ho tot. I confirma que són molts els qui confien 

que el seu mandat no sigui tan llarg i que la ciutat sigui per a tothom. 

Finalment, manifesta que, malgrat tot, consideren que és el seu deure com a grup 

municipal reclamar al Govern tantes vegades com calgui que governi en benefici de 

tota la ciutat; i justifica que amb aquesta proposta de censura a l’acció del Govern 

donen veu als usuaris del metro, als qui han vist augmentar exponencialment el preu 

del lloguer, als autònoms, als petits empresaris, als emprenedors i a totes les persones 

que volen recuperar l’orgull de ser barcelonines. 

Reclama al Govern que governi per a tothom i amb tothom perquè Barcelona bé s’ho 

val. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que ara és bon moment per fer balanç, i que tant aquesta 

iniciativa com la que presenta el grup del PP els en donen una bona oportunitat. 

Considera que si preguntessin al conjunt de la ciutadania si avui estan millor que fa 

dos anys, la resposta majoritària seria que no i, per tant, es constataria que el Govern 

municipal suspèn en la seva gestió. En aquest sentit, recorda que Barcelona en Comú 

va arribar a l’alcaldia de Barcelona sense experiència, cosa que a priori no és 

censurable, però sí que en dos anys no hagi après encara a gestionar. Entén que no 

n’han après perquè no saben prioritzar solucions i aplicar polítiques públiques 

eficaces; i, altrament, els retreu que continuïn instal·lats en l’activisme, sense 

entendre que aquest ajuntament no és una plataforma per a experiments ideològics o 

per rellançar les seves ambicions polítiques. 

Remarca que l’Ajuntament és una institució al servei de la ciutadania, que requereix 

gestionar amb rigor i eficàcia les solucions als problemes; lluny d’això, confirma que 

l’actual govern ha creat problemes on no hi eren, ha abusat de la gesticulació 

allunyant-se del diàleg, del consens i girant l’esquena a les necessitats de la ciutat. 

Els acusa de manifestar, moltes vegades, un tarannà arrogant, inconscients que són 

un govern en minoria, cosa que els ha portat a un absolut menysteniment del diàleg i 

la negociació i, en conseqüència, ha haver d’assumir fracassos sonats, entre els quals 

destaca que no s’hagi aprovat el PAM; la incapacitat d’aprovar unes ordenances 
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fiscals, que són el primer instrument de finançament municipal; o que no hagin pogut 

aprovar un PIM que serveixi de guia als grups municipals per avaluar l’execució de 

les inversions, i afegeix que han hagut de fer passar els pressupostos amb una qüestió 

de confiança, és a dir, per la porta del darrere. 

Continua dient que si fan balanç dels compromisos incomplerts s’adonen, també, que 

han estat molts, com ara la proclama estrella que reduirien les desigualtats, quan el 

darrer informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona confirma que continuen 

augmentant entre els barris més desfavorits i els més afavorits. Destaca que avui 

l’accés a l’habitatge és més difícil i més car, amb un increment exponencial del preu 

dels lloguers, i un pla d’habitatge que arriba tard i resulta insuficient; precisa que no 

s’ha incrementat l’oferta i, sobretot, denuncia que han protegit l’ocupació il·legal, 

cosa que ha provocat conflictes veïnals i ha cronificat un problema molt difícil de 

resoldre, i que requereix l’impuls de modificacions legals i mesures més severes. 

Quant a l’àmbit de l’economia, posa de manifest que el Govern considera els sectors 

econòmics més dinàmics de la ciutat com un llast; criminalitza l’activitat turística o 

els conflictes entre comerciants i manters, ara ja lamentablement enquistats. 

 

El Sr. BOSCH recorda que el seu grup va fer confiança a Ada Colau, que després que 

guanyés les eleccions municipals va donar un missatge optimista i esperançador de 

millora social; per tant, creu que no podien fer altra cosa que esperar confiats un 

canvi. 

Tanmateix, transcorreguts dos anys de mandat, manifesta que el balanç que en poden 

fer és decebedor, i que han arribat a la conclusió que el Govern ni vol, ni sap, ni pot. 

Considera, d’entrada, que no estan disposats a representar tothom, tal com corrobora 

la proposta que acaben de votar i que deixa en evidència la voluntat clara de practicar 

una transparència selectiva, que qualifica de partidisme; igualment, també resulta 

exemplificador el cas de l’aturada de les obres a Glòries, que amaga una intenció 

política al darrere. 

Quant a la incapacitat de gestionar, apunta que, entre altres exemples, s’ha constatat 

amb les vagues de metro, la mala gestió del top manta, de la superilla, de les estàtues 

franquistes al Born, i de la protecció dels vianants en general, a molts dels quals els 

angoixa la indefensió davant la proliferació de vehicles i ginys de tota mena que 

circulen per les voreres. 

Afegeix que també han demostrat que no poden complir les promeses i grans 

expectatives que van despertar en arribar al Govern de la ciutat, i observa, en aquest 

sentit, que el canvi s’ha manifestat en adjudicar el servei d’atenció domiciliària a 

Florentino Pérez, atendre les persones desnonades mitjançant una agència de viatges, 

veure com els lloguers s’han enfilat un 28% en dos anys, mentre el Govern diu que 

no té manera de combatre-ho; afegeix que la proclama que resoldrien el problema de 

l’habitatge es tradueix en el fet que el darrer semestre s’han construït 93 pisos de 

lloguer social, xifra que és un mínim històric. 

Valora, per tot plegat, que el problema principal és que el Govern va fer més 

promeses de les que podia assumir i, per tant, confirma que el balanç des de l’inici de 

mandat és negatiu. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que, arribats a l’equador del mandat, aquest 

balanç l’hauria de presentar d’ofici el Govern, i no que hagin de ser dos grups de 

l’oposició que el promoguin; i remarca que ho fan a partir de la constatació que 

aquest govern està encapçalat per una alcaldessa que no defensa els interessos de la 

ciutat, que pintava com un panorama aterridor en arribar a l’alcaldia, obviant que 

l’actual govern municipal està format també per ICV-EUiA i el Grup Socialista, les 

dues formacions que han governat durant més anys a Barcelona, i que més 

pressupostos municipals ha aprovat —34 dels 38 que s’han presentat d’ençà de la 
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restauració dels ajuntaments democràtics—. 

Constata que el Govern municipal és d’uns quants que l’exerceixen de forma 

autoritària i absoluta, que per norma exclouen aquells que no pensen com ells sinó és 

que els insulten i els intimiden. Remarca que a Barcelona en Comú, abans d’arribar 

al Govern, li agradava fer escraches davant dels habitatges, mentre que ara no 

condemnen com caldria els escraches als hotels, però sí que intenten desqualificar 

amb escarnis, ara que són al Govern, aquelles institucions que representen valors que 

no comparteixen, com ara les forces armades, la corona o l’Església catòlica. 

Subratlla que el model del Govern municipal és l’intervencionisme, el dirigisme, el 

sectarisme ideològic, el clientelisme, la confrontació i un extremisme que alguns 

volen qualificar de populisme, i que no comparteix en absolut. 

Continua citant com a trets definidors del model de govern les disposicions 

arbitràries per foragitar inversors, la incitació a la ciutadania —com van comprovar 

en el debat dels allotjament turístics— a fer d’espia dels seus veïns, vetar les 

obertures de negocis que creen ocupació i inversió a base de traves o suspensió de 

llicències d’activitat, l’aplicació de moratòries, també pel que fa a les ordenances 

municipals. Considera que això demostra la paràlisi en què viu a dia d’avui la ciutat, 

amb un govern que considera dolent el turisme, injust el comerç, sospitosa la 

propietat, la policia culpable; i afegeix que per al Govern el tercer sector, que presta 

una encomiable funció social i de col·laboració amb aquesta administració per 

atendre les persones que més ho necessiten, i que supleix les carències del Govern en 

l’atenció a les persones discapacitades o la lluita contra la pobresa, és una anomalia 

que cal corregir. 

 

La Sra. LECHA observa que, tot i les vegades que el Grup Demòcrata ha acusat el de 

la CUP de muntar espectacles, avui ho ha superat amb escreix. Tanmateix, fa avinent 

que encara és hora que portin al Plenari alguna proposta en positiu per a la ciutat, en 

comptes d’assistir al ple a rondinar o a posar-se medalles atribuint-se haver precedit 

moltes de les iniciatives que presenten els grups, i donant a entendre que si no 

haguessin perdut l’alcaldia ara ja estaria tot fet. 

Lamenta, doncs, el poc encert del grup proposant de voler encetar la campanya 

electoral amb dos anys d’antelació; alhora, li retreu que ahir mateix hagi aparegut en 

una manifestació a la plaça de Sant Jaume, amb la participació de friquis i neonazis, 

confia que sense saber ben bé què reivindicaven. 

Assegura que el seu grup no està disposat a entrar en el joc de convertir el plenari en 

una mena de Sálvame de Luxe, altrament, consideren que tant el Grup Demòcrata 

com el de Ciutadans haurien de demanar disculpes i anunciar la dimissió de les Sres. 

Vila i Mejías com a presidentes de les comissions de Presidència i d’Economia i 

Hisenda, respectivament, per haver impedit la celebració de les sessions de la 

setmana passada mogudes per pur partidisme, per muntar un numeret i aconseguir un 

titular fàcil de política-espectacle. I precisa que això ho van fer cometent una 

il·legalitat, tal com ha confirmat la Secretaria, en vulnerar els drets dels regidors i les 

regidores de complir les seves funcions en el marc que aquests grups defineixen com 

a “sacrosanta democràcia representativa”. 

 

El Sr. ARDANUY explica que la seva formació, Demòcrates per Catalunya, fa uns 

mesos que ha començat a bastir un projecte per a Barcelona basat en el diàleg i a 

buscar entesa. 

Dit això, confirma que subscriu bona part de l’enunciat d’aquesta proposició, que té 

un punt de crítica legítima al plantejament de canvi que havia anunciat el Govern; 

considera, però, que cal anar per la via del diàleg per assolir acords en benefici de la 

ciutadania, emmarcats en el que s’anomena competència col·laborativa. En aquest 

sentit, diu que està d’acord amb les propostes d’un model de govern, i també que el 



Ref.: CP 

06/17 V: 

23/06/2017 
PÀG. 56  

Govern reconegués errors comesos, de manera que la seva posició no està ni en una 

banda ni en l’altra i, per tant, anuncia que farà una abstenció. 

 

El Sr. COLLBONI considera que aquesta proposició s’inscriu en el paper que li toca 

fer a l’oposició en l’equador d’un mandat, i constata que el Govern està en minoria, 

com ho va estar el mandat passat el de CiU. 

Això no obstant, entenen que en aquest cas la novetat rau, com ja s’ha dit en alguna 

intervenció, a constatar que el Grup Demòcrata, antic grup de CiU, no exerceix una 

oposició propositiva i constructiva, més arrelada en la tradició que històricament 

havia mantingut aquest grup. 

Dit això, subratlla que el Govern municipal funciona en una ciutat que tira endavant, 

i precisa que hi ha mil quatre-centes mesures de govern que s’estan executant, 

actualment en el 40%, i confirma que la ciutat té un creixement del PIB del 3%. 

Afegeix que han recuperat el 80% dels llocs de treball destruïts arran de la crisi; que 

s’estan creant empreses al nivell d’abans de la crisi; que ha obtingut xifres rècord en 

l’àmbit del turisme i que ha celebrat el millor Mobile World Congress de la història, 

un esdeveniment que molts auguraven que deixaria la ciutat. I destaca que tot això 

s’ha fet mentre es defensaven els drets socials, s’incrementava d’un 50% la inversió 

social o d’un 15% la inversió en cultura, en un context de congelació dels impostos a 

la classe mitjana i a les famílies treballadores, cosa que ni tan sols la dreta que ha 

governat la ciutat pot dir. 

Apel·la, per tant, a la bona tradició del grup de CiU, i li suggereix que faci el mateix 

que fa al Govern de Catalunya, que és ajudar la ciutat a tancar la Model, a fer el 

tramvia i que el metro arribi a la Marina. Entén que aquesta seria una actitud 

d’oposició constructiva, raonable i legítima, que és la que esperen del Grup 

Demòcrata. 

 

El Sr. PISARELLO diu que no pot compartir el balanç catastrofista que ha fet el Sr. 

Forn, que no es correspon amb les xifres marcroeconòmiques, amb les despeses 

pressupostàries ni amb les mesures que avui s’han aprovat en aquest ple. En aquest 

sentit, es remet a les dades que acaba d’aportar el Sr. Collboni, i pregunta si no és 

cert que s’ha congelat l’IBI al 98% de la població, que la inversió social s’ha 

incrementat d’un 50% i que s’ha quadruplicat la inversió en habitatge en el marc del 

Pla d’habitatge, al qual recorda que va donar suport el Grup Demòcrata. 

Remarca, en aquesta llista de consecucions del mandat, que la línia 9 del metro 

arribarà finalment a la Marina de la Zona Franca, el tancament de la Model, així com, 

avui mateix, la signatura d’un conveni de cinquanta milions d’euros, o l’aprovació 

del planejament de Can Batlló. 

Pregunta si consideren que tot això es pot fer sense tenir cap projecte de ciutat, sense 

arribar a cap acord; i recorda que totes les mesures que ha esmentat no són exclusives 

del Govern, que s’han aconseguit perquè s’han acordat amb diversos grups del 

consistori. 

Lamenta que, altrament, el Grup Demòcrata vulgui ignorar tot això, que l’única dada 

objectiva que tenen, el Baròmetre municipal, confirmi que la ciutadania valora la 

gestió del Govern com una de les millors dels últims dotze anys. 

Conclou que no trobar absolutament res de bo a l’actuació del Govern municipal 

resta credibilitat al grup proposant, i alerta que si continua insistint a mantenir 

aquesta actitud la ciutadania els tornarà a castigar novament la legislatura vinent. 

 

El Sr. FORN observa que, al Govern, la ciutadania potser li retraurà el munt de 

mentides que ha explicat. 

En aquest sentit, fa notar que el Govern ja no parla de desigualtats o dels problemes 

de la ciutadania, sinó de xifres macroeconòmiques. Altrament, creu que haurien de 
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tornar a parlar de desigualtats, del 15% d’increment que han patit els lloguers i de la 

manera com això repercuteix en les desigualtats socials a Barcelona. Pregunta què ha 

passat amb els desnonaments zero que prometien, ja que la realitat és que n’hi ha 

hagut tres mil en un any. 

Critica que ara s’amaguin darrere les xifres macroeconòmiques, que no donin la cara 

i que no solucionin problemes recurrents com les vagues de metro. 

 

El Sr. COLLBONI reitera la voluntat de mà estesa del Govern, perquè la ciutat 

necessita acords per poder tirar endavant. 

Destaca que el Sr. Forn ha esmentat un dels problemes que tenen moltes famílies i 

gent jove, que és el preu dels lloguers, i aprofita per agrair el suport que el seu grup i 

el de Ciutadans van donar al Pla de l’habitatge, ja que és un dels reptes que cal 

afrontar els propers anys. 

Igualment, valora que el Govern de la Generalitat ha estat sensible a molts aspectes 

que afecten la ciutat i ha ajudat a tirar-los endavant, establint una col·laboració de 

profit per a la ciutadania. 

 

El Sr. PISARELLO tanca les intervencions dient que entén que al Sr. Forn, com a 

home de dretes, no li agradin moltes de les coses que s’han aprovat durant el mandat, 

i que la seva formació se senti més còmoda votant la contrareforma laboral del PP o 

el decret contra els estibadors que no pas fent una proposta en matèria de 

desnonaments. Afegeix que comprèn que li incomodi que es parli del Palau, de les 

irregularitats urbanístiques, o del 3% i el 4%; entén que es posin nerviosos perquè 

han perdut regidors, i totes les enquestes constatin la seva davallada creixent. 

Tanmateix, creu tot això no justifica el populisme barroer que darrerament practica el 

Grup Demòcrata, que arriba fins i tot a la difamació, cosa que lamenta molt 

coneixent el Sr. Forn, i li sap greu el trist paper que van fer a la plaça Sant Jaume 

repartint pamflets compartint manifestació amb l’extrema dreta; i diu que està 

convençut que integrants d’aquesta formació no comparteixen aquest estil de fer les 

coses. 

Acusa el Grup Demòcrata d’estar abraçant un populisme en la línia del president 

Trump als EUA, i alerta que la por i la desesperació són males conselleres i els 

recomana de recuperar el seny i rectificar. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb disset vots en contra —

emesos pels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Ortiz, Sanz, 

Pin, Pérez i Vidal, pels Srs. Collboni i Mòdol, i les Sres. Andrés i Ballarín, i també 

pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, una abstenció —emesa pel Sr. 

Ardanuy—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/6299) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. Reforçar la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana 

amb el personal i els recursos necessaris per tal que tingui una dimensió adequada 

respecte al cos de la GUB. 2. Revisar els expedients de l'antiga Unitat de Règim 

Intern de la Guàrdia Urbana de Barcelona des del 2007 i fins a l'actualitat. 3. 

Actualitzar el Reglament de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 4. Elaborar plans de 

formació específics per a actuacions de carrer que puguin suposar un risc per a les 

persones implicades, inclosos els mateixos agents de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona. 

5. Estudiar la implantació de sistemes d'enregistrament audiovisual en les 

actuacions dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 6. Planificar les 
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convocatòries de promoció de la GUB 2018-2022 per assolir el nombre d'agents 

necessaris que permetin desplegar correctament el Pla director de la Guàrdia 

Urbana. 7. Publicar una memòria anual sobre suggeriments, agraïments i queixes 

relatius al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 

El Sr. CORONAS enceta la seva intervenció lamentant la mort d’un agent de la 

Guàrdia Urbana, i la implicació, de moment, de dos altres agents en el cas, 

ambdós implicats en el passat en diverses actuacions polèmiques amb violència, 

concretament la mort ocorreguda al Morrot, i la reobertura del cas. Precisa que, 

d’entrada, es va dir que la persona morta era un manter paquistanès, però 

posteriorment s’ha sabut que era un ciutadà espanyol, concretament de Terol. 

Considera que es troben davant un cas Ciutat Morta 2.0, cosa que els preocupa 

perquè ni la Guàrdia Urbana de Barcelona ni la ciutadania no s’ho poden permetre 

i, si més no, allò que constata és que el cos de la Guàrdia Urbana, per més 

declaracions institucionals de suport que faci aquest ajuntament, ha de reconèixer 

que no és perfecte, tot i que generalment està ben valorat per la ciutadania i per ell 

mateix. 

Posa de manifest que si els fets del Morrot s’haguessin investigat correctament i 

en el moment que calia, segurament no haurien arribat fins on són ara, i sospita 

que existeixen altres casos que tampoc no s’han resolt bé. 

En conseqüència, proposa, en nom del seu grup, un seguit de mesures, la primera 

de les quals el reforç de la Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI) en la 

proporció adequada al cos de la Guàrdia Urbana, que compta amb tres mil agents i 

només set de dedicats a aquesta unitat, un nombre manifestament insuficient. 

Afegeix que també demanen la revisió d’expedients de l’antiga unitat de Règim 

Intern per ordre de gravetat, de major a menor, a partir dels terminis que estableix 

el marc legal, a fi de 

tancar correctament els casos, si escau, i que, a més, s’emeti un informe de la revisió 

en un termini de sis mesos. 

Assenyala que també sol·liciten la revisió de la normativa de règim intern, tenint en 

compte que la llei de policies locals de la Generalitat ja fixa quines són les normes, 

però que el desplegament correcte de la llei depèn d’una normativa clara i ben 

elaborada que faci les interpretacions de la millor manera possible. 

Igualment, proposen que es facin plans de formació específics per a actuacions de 

carrer dels agents, especialment d’aquells que puguin posar en risc les persones 

implicades com els mateixos agents, que molt sovint estan sotmesos a situacions 

d’estrès. 

Afegeix que també volen que s’estudiï la implantació de càmeres en les actuacions 

dels agents de la Guàrdia Urbana, com ja fan altres policies del món, i recorda que la 

de Barcelona ja les porta als vehicles. Entenen que amb aquesta mesura es 

garanteixen tant els drets de la ciutadania com els dels agents actuants. 

Continua dient que demanen recursos, que es planifiquin i es calendaritzin les 

convocatòries de promoció de la Guàrdia Urbana fins al 2022 per assolir el nombre 

d’agents necessaris per poder fer bé la seva tasca, cobrir totes les zones i franges 

horàries. 

Finalment, fa avinent que també demanen transparència, la publicació d’una 

memòria anual sobre suggeriments, agraïments i queixes relatives al cos de la 

Guàrdia Urbana. 

Conclou que, en definitiva, allò que demanen és aplicar un paquet de mesures per 

millorar el control, la formació, els recursos i la transparència, però també la dignitat 

del cos de la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, diu que apel·len al corporativisme en 

positiu, no pas al defensiu. 

Considera que tots plegats comparteixen la màxima que la policia ha de ser sempre 



Ref.: CP 

06/17 V: 

23/06/2017 
PÀG. 59  

garantia dels drets de la ciutadania, i que en cap cas es poden permetre que sigui 

percebuda com una part del problema. En conseqüència, demana el vot favorable a 

tots els grups i, per descomptat, decisió per afrontar totes aquelles situacions que 

provoquen que la Guàrdia Urbana no sigui tan perfecta com voldrien. 

 

El Sr. FORN avança el suport del seu grup a aquest seguit de mesures que inclou la 

proposició, en considerar que van en la línia adequada, alhora que destaca que s’han 

produït alguns canvis en la redacció, que comentarà més endavant, i que permeten 

que hi puguin votar favorablement. 

Igualment, després dels lamentables fets ocorreguts recentment, aprofita per refermar 

el suport i reconeixement del seu grup a la tasca que duu a terme la Guàrdia Urbana. 

No obstant això, i com ara deia el Sr. Coronas, creu que és la seva obligació buscar 

tots els recursos i mecanismes a fi de garantir que les actuacions dels membres 

d’aquest cos s’ajustin a dret i, sobretot, que quan es pugui produir algun fet, la 

Guàrdia Urbana disposi d’instruments propis per investigar-lo. 

En aquesta línia, ratifica que subscriuen el punt 1 de la proposició que planteja 

reforçar la Unitat de Deontologia i Afers Interns. I pel que fa a la nova redacció del 

punt 2, entén que ara aclareix algun aspecte respecte a la redacció inicial, i que 

s’ajusta més a dret. 

Tot seguit es refereix més extensament al punt 6, que demana planificar i 

calendaritzar les convocatòries de promoció 2018-2022, un dels aspectes que el seu 

grup ha plantejat en diverses ocasions presentant altres iniciatives. Apunta que en el 

marc del Pla director de la Guàrdia Urbana s’està desenvolupant el model de policia 

de barri, que consideren inviable amb el nombre d’efectius de què disposa el cos i 

que són minvants respecte al 2015. Precisa que el 2016 no es va fer cap convocatòria, 

tret que enguany se n’ha fet una d’interadministrativa que no permetrà la 

incorporació dels nous actius que en surtin fins al 2018; altrament, remarca que el 

2016 s’han produït 81 baixes, que seran suplertes per 49 agents nous sorgits dels 

concursos interadministratius, que s’incorporaran aquest estiu. 

Adverteix, per tant, que hi ha una clara manca d’efectius i que cal posar-hi remei; en 

aquest sentit, assenyala que la llei de pressupostos de l’estat permet fer reposició de 

la Guàrdia Urbana i no entenen per què no s’ha fet. 

Recorda que el darrer concurs es va produir durant el mandat anterior, i això 

comença a passar factura a la Guàrdia Urbana. Afegeix que fa pocs dies la síndica de 

greuges va alertar que calia reforçar la presència d’efectius de la Guàrdia Urbana 

durant les nits a l’illa Robadors del Raval, que a parer seu s’hauria d’estendre a molts 

altres indrets de la ciutat, i en moments puntuals del període estival, quan es 

produeixen baixes de fins i tot el 40% de la plantilla, en tota la zona del front litoral, 

l’Eixample, determinats llocs dels districtes de Gràcia i de Sants-Montjuïc. 

Confirma que el seu grup està d’acord amb la resta de punts continguts a la 

proposició i, per tant, repeteix que hi donaran suport. 

 

El Sr. SIERRA destaca que avui la majoria de grups municipals de l’oposició han 

subscrit una declaració institucional de suport a la Guàrdia Urbana, ja que d’ençà que 

l’alcaldessa va assumir la direcció d’aquest cos constantment s’ha vist menyspreat. 

Considera que la prova del que acaba de dir la tenen ben clara avui, ja que 

l’alcaldessa no només no assumeix la direcció de la Guàrdia Urbana i de Seguretat —

que s’ha transferit al comissionat Recasens—, sinó que s’ha delegat la resposta 

d’aquesta proposició al regidor Badia, quan normalment els assumptes referents a la 

seguretat han estat respostos pel Sr. Asens o pel primer tinent d’alcaldia, el Sr. 

Pisarello. 

Justifica el vot a favor d’aquesta proposició perquè, entre altres motius, el seu esperit 

coincideix amb moltes de les propostes que ha fet el seu grup amb l’objectiu que la 
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Guàrdia Urbana disposi de millors mitjans personals i materials. En aquest sentit, fa 

notar que amb només set agents no es pot fer una tasca d’investigació d’assumptes 

interns adequada, tenint en compte que el nombre d’efectius arriba als tres mil, i que 

les intervencions al llarg del dia, distribuïdes en tres torns, es compten per milers 

sense disposar, d’altra banda, dels mitjans suficients i adequats. 

Precisa que els mitjans passen per l’increment de la plantilla, tal com va proposar el 

seu grup i el Sr. Recasens va subscriure en comissió, el qual va assegurar que 

s’incrementaria el nombre d’agents, però no per acostar-se a la ràtio d’agents per 

habitant de la UE, sinó en una proporció que no va concretar i que va deixar en 

funció de les necessitats que vagin sorgint. 

Aprofita la presència del comissionat de Seguretat en aquesta sala per preguntar-li si 

tenen la intenció d’augmentar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana per la via 

dels agents turístics, que suposa contractar només sis mesos persones per augmentar 

la ràtio actual, i deixar la Guàrdia Urbana sense mitjans i amb personal que no està 

preparat adequadament. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reitera el compromís dels grups municipals per obtenir 

una Guàrdia Urbana més preparada, amb més recursos humans i materials, 

transparent, prestigiada, eficaç i amb el suport incondicional del Govern municipal. 

Subratlla que la Guàrdia Urbana és bàsica per a la convivència com a policia de 

proximitat; que els tres mil agents amb què compta actualment el cos, i els centenars 

que els han precedit, són garantia de professionalitat i de compromís cívic amb la 

ciutat. Per tant, reclama al Govern que faci pedagogia sense complexos de la funció 

social d’aquest cos policial; i destaca que la valoració que en fa la ciutadania és bona, 

i malgrat que a ningú no li agrada que el multin —tot i que les multes siguin 

selectives per ordre del Govern municipal, uns sí, altres no— la gran majoria de la 

ciutadania valora la seva funció. 

Confirma el vot favorable del seu grup a la proposició perquè volen una Guàrdia 

Urbana més transparent i, en conseqüència, subscriuen que cal reforçar la unitat 

d’assumptes interns, que ara només compta amb set agents. I afegeix que si cal 

revisar alguns expedients, això no s’ha d’entendre com una causa general contra 

aquest cos, sinó circumscriure’s a aquells casos en què hi ha algun element 

sobrevingut que podria fer sospitar d’un comportament injustificat i reprovable que 

no ha estat castigat. Insisteix que en cap cas, però, la revisió s’ha d’entendre com una 

causa general a tot el cos. 

Ratifica que cal una Guàrdia Urbana més ben formada, especialment tenint en 

compte les situacions de risc per a tercers, però també per als mateixos efectius; i es 

mostra d’acord amb la implantació d’enregistrament audiovisual de les actuacions 

dels agents, i que ells mateixos reclamen des de fa temps, ja que gravar les seves 

actuacions els dona seguretat jurídica i garantia als drets de la ciutadania. I aprofita 

per posar de manifest que, si realment es vol donar seguretat jurídica als agents, no 

s’han de retirar les acusacions contra aquells que han actuat contra agents de la 

Guàrdia Urbana i que han provocat aldarulls a la via pública. 

Afegeix que també han de reclamar pistoles i armilles antibala per a tots els efectius; 

i reconeix la necessitat de més efectius, ja que el Govern no va convocar l’any passat 

les places de reposició que necessitava el cos. 

Finalment, observa que no han de tirar per determinades dreceres, de manera que 

discrepa amb la possibilitat de contractar agents turístics durant sis mesos l’any, amb 

una formació escassa per assumir determinades tasques; ja que si bé aquesta opció 

està prevista en la llei de policies locals de Catalunya, no creu que sigui la solució a 

la manca endèmica d’efectius. 

Acaba la intervenció reivindicant que cal donar més suport a la Guàrdia Urbana i 

més garanties; alhora que si es detecten irregularitats, els primers interessats a 
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erradicar determinats comportaments són els mateixos agents del cos. 

 

El Sr. GARGANTÉ afirma que la Guàrdia Urbana té un problema cada cop més 

evident —que no s’ha inventat el seu grup— i que es resumeix en mala praxi 
policial. 

Confirma que el problema ve de lluny, instal·lat al cos d’ençà de l’època franquista, 

que es caracteritza per l’opacitat, la connivència i la impunitat. Per tant, diu que no 

els sorprèn que agents del cos afirmin que en quaranta anys res no ha canviat. En 

aquest sentit, remarca, per exemple, que el reglament de medalles de la Guàrdia 

Urbana és de l’època franquista, cosa que el seu grup no s’ha cansat de denunciar i 

demanar que es derogués sense obtenir cap suport, tret que el Govern va assegurar 

que es modificaria, cosa que no ha fet en dos anys. 

Per tant, si no han estat capaços d’actualitzar el reglament de medalles, assegura que 

no creuen que ho siguin d’afrontar la mala praxi d’alguns agents de la Guàrdia 

Urbana. 

Acusa el Govern d’opacitat, ja que no lliura al seu grup la informació que li va 

sol·licitar el març del 2016, de tenir accés a tots els expedients sancionadors a 

membres de la Guàrdia Urbana d’ençà del 2006; i l’abril del mateix any van tornar a 

demanar al comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, de paraula i per escrit, els 

expedients esmentats a més del reglament intern disciplinari dels agents d’aquest cos, 

el nombre d’agents que han estat denunciats per veïns i veïnes per maltractaments, 

lesions, injúries o amenaces, així com el nombre de membres que hi ha al cos 

d’escortes de l’Ajuntament, a qui estan assignats i quin servei realitzen, tot això 

sense obtenir cap mena de resposta. I es pregunta qui és que pot accedir a aquesta 

mena d’informació, ja que queda constatat que els grups municipals no. 

Quant a la connivència, recorda que dos agents de la Guàrdia Urbana van ser 

condemnats el 2011, per uns fets ocorreguts el 2006, a dos anys i tres mesos de presó 

per haver torturat un jove, que va ser colpejat, cremat amb una punta de cigarret i li 

van refregar un drap brut per la cara. I remarca que els dos agents no només van 

aconseguir pensions vitalícies mensuals de 1.600 i 1.800 euros, a més del cost de la 

Seguretat Social, sinó també el ple suport del Sapol, el sindicat majoritari de la 

Guàrdia Urbana, d’agrupacions del PSC —que llavors governava a Barcelona—, o 

de Javier García Albiol, que feia una petició d’indult per a ells. 

Refusa obertament, doncs, totes les “declaracions d’amor” que els grups municipals, 

llevat del seu, han fet a la Guàrdia Urbana sempre que n’han tingut ocasió. 

Finalment, fa referència a la impunitat, i posa com a exemple que qualsevol veí o 

veïna que hagi acudit a una manifestació sap que és molt difícil identificar un agent, 

perquè porta el número d’identificació a l’esquena. I indica que van poder demostrar 

al comissionat de Seguretat que els agents de les UPA de la Guàrdia Urbana no 

portaven número d’identificació. 

Reconeix, però, que no tenen cap esperança que el Govern municipal faci net al cos 

de la Guàrdia Urbana. 

 

El Sr. ARDANUY subscriu que el cos de la Guàrdia Urbana ha d’estar dotat dels 

efectius i els recursos necessaris per complir la tasca que té encomanada; igualment, 

considera que ha de tenir a disposició els mecanismes adequats per garantir la 

transparència i el control, i, alhora, disposar també d’una unitat ben dimensionada de 

deontologia i afers interns per a la tranquil·litat de tothom, dels mateixos 

professionals i de la ciutadania. 

Diu que no té clar, tanmateix, si el millor àmbit per revisar els expedients és la 

comissió de Presidència, però confirma que votarà a favor de la proposició 

presentada pel grup d’ERC. 
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La Sra. ANDRÉS manifesta que el seu grup també farà “una declaració d’amor” i de 

reconeixement a la Guàrdia Urbana com a institució vinculada a la identitat de la 

ciutat. Destaca que fa una tasca insubstituïble i imprescindible, tot i que admet que 

també és revisable i que cal contextualitzar-la en el marc d’una societat urbana 

canviant. 

Ratifica, en nom del seu grup, per tant, el reconeixement i el suport a la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, com ha fet durant tota la seva trajectòria, tant al govern com a 

l’oposició. 

Precisa que les funcions de la Guàrdia Urbana com a policia de circulació, 

administrativa, de prevenció i seguretat, serveis assistencials i relacions amb la 

comunitat són imprescindibles i tenen gran valor ciutadà i cívic que cal preservar 

políticament. I confirma que el seu grup mai no ha instrumentalitzat políticament 

aquest cos; altrament, assegura que la seva relació i tracte amb el cos sempre ha estat 

de respecte en el marc de les seves funcions. 

Per tant, confirma que estan per incrementar el nombre d’efectius del cos, i recorda 

que el consistori s’ha sumat a la demanda de la Federació de Municipis de poder 

ampliar el nombre de places. Igualment, diu que estan d’acord que cal dimensionar a 

l’alça la Unitat de Deontologia i Afers Interns; alhora, dona suport a totes les 

mesures que proposa el grup d’ERC, moltes de les quals ja estan garantides en el Pla 

director de la Guàrdia Urbana. 

Finalment, assenyala que estan a l’espera de l’informe que tots plegats van decidir 

d’encarregar per posar en marxa el fitxer, que és preceptiu que emeti l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades, per avançar en la garantia i la preservació de la 

seguretat jurídica amb què ha de treballar la Guàrdia Urbana i que també ha de tenir 

la ciutadania en la seva relació amb el cos. 

 

El Sr. BADIA comparteix la preocupació expressada per diferents grups i agraeix la 

proposició d’ERC, així com la voluntat manifestada de poder arribar a acords en 

assumptes tan sensibles com el que els ocupa. Igualment, se suma al reconeixement 

en positiu, que no defensiu, al cos de la Guàrdia Urbana. 

Confirma, doncs, que votaran a favor de la proposició perquè comparteixen 

pràcticament la totalitat de mesures que conté, i fa avinent que en molts aspectes ja hi 

han començat a treballar. Així, precisa que el reforç de la UDAI és una de les peces 

clau del programa de garanties del Pla director, elaborat entorn de les polítiques de 

proximitat, de territori i transparència que ha impulsat el Govern. 

Concreta que d’ençà del març del 2016 es va culminar el trasllat de la UDAI a 

l’edifici de l’Àrea de Seguretat, on ocupa un espai de més de cent vint metres 

quadrats, i es va procedir a la seva adscripció funcional a l’àrea esmentada en 

benefici de l’eficàcia, l’autonomia i la transversalitat de les seves funcions. 

Afegeix que també es van fixar l’objectiu de passar d’un model eminentment 

disciplinari a un que permetés identificar i promoure bones pràctiques policials i, per 

tant, impulsar propostes de millora organitzativa i formativa. 

Confirma que la formació també ha estat una de les prioritats del Govern de la ciutat, 

motiu pel qual va impulsar un nou pla específic de formació i desenvolupament 

professional per al període 2017-2019 que abordés una formació sistèmica, tant de 

qüestions operatives i funcionals com de relació, que inclou noves modalitats 

formatives i transversalitat en els continguts. Concreta que la formació incorpora 

sistemàticament aspectes com els drets humans, la perspectiva de gènere, la igualtat, 

la metodologia, la innovació, imatge i comunicació, i hi participen entitats i 

professionals experts. 

Remarca que el pla inclou prop de noranta mil hores de formació, amb un pressupost 
per a aquest exercici de 400.000 euros. 

Explica que des del 2016 l’Àrea de Seguretat i Prevenció compta amb un grup de 
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treball per valorar la incorporació de sistemes d’enregistrament audiovisual a la 

Guàrdia Urbana a fi de reforçar les garanties en les intervencions tant per als agents 

com per a la ciutadania, alhora que també s’estan estudiant els aspectes normatius i 

procedimentals per tenir en compte, i confia que ben aviat podran tenir conclusions 

de tot plegat. 

Afegeix que actualment totes les àrees operatives de custòdia de detinguts compten 

amb sistemes de videovigilància, i en aquest mandat s’han instal·lat sistemes 

d’aquesta mena als vehicles de trasllat de detinguts. 

Quant a la planificació de les promocions de Guàrdia Urbana, fa avinent que ara com 

ara tenen la limitació de la legislació estatal, de manera que aprofita por instar el grup 

del PP perquè intercedeixi en aquesta qüestió. Garanteix, però, que s’han convocat 

totes les places de reposició. 

El Sr. CORONAS constata que, malgrat tot el que acaba d’explicar el Sr. Badia, 

encara hi ha molta feina per fer. 

Puntualitza al Sr. Garganté que el seu grup tampoc no s’ha sumat a la declaració 

institucional en considerar que les declaracions d’amor buides de contingut no 

aporten res; altrament, les seves bones intencions envers aquest cos les plasmen en 

forma de propostes i mesures per millorar la qualitat del servei, garantir els drets dels 

agents i, també, els de la ciutadania. 

Considera que, sobretot quan es parla de la Guàrdia Urbana, cal deixar les proclames 

de banda i passar a les accions. En aquest sentit, adverteix que no s’han fet els deures 

pel que fa als recursos humans, no es cobreixen les baixes i tan sols es posen pegats. 

Apunta la reflexió sobre el cas de l’agent López, actualment empresonat per 

assassinat d’un agent, que té tres casos documentats de violència; el del Morrot, el 

llançament d’un manter a les vies del metro —que no es va poder demostrar—, i sis-

cents euros de multa per apallissar un altre manter. Es pregunta com és possible que 

aquest agent estigués al carrer, si és que falla la selecció, la formació o el control i les 

decisions que es prenen al cos. 

Assenyala que el seu grup ha pretès portar a aquesta sessió una iniciativa propositiva, 

una declaració d’amor autèntica, però amb l’objectiu d’obtenir resultats. I considera 

que la millor declaració institucional que poden fer és garantir que les mesures que 

avui aproven tirin endavant. 

 

El Sr. SIERRA demana al comissionat, atès que el Sr. Badia no li ha respost, que li 

faci un gest afirmatiu o negatiu des de la tribuna de convidats a la pregunta de si el 

Govern pensa incorporar agents turístics per complir les taxes. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb tres abstencions —emeses 

pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-set vots a favor de la resta de 

membres del consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Reforçar la Unitat de Deontologia 

i Afers Interns de la Guàrdia Urbana amb el personal i els recursos necessaris per tal 

que tingui una dimensió adequada respecte al cos de la GUB. 2. Revisar els 

expedients de l’antiga Unitat de Règim Intern de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 

per ordre de gravetat de major a menor, a partir dels terminis que estableix el marc 

legal o davant l’aparició de nous elements, i emetre un informe d’aquesta revisió en 

el marc de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania i Participació en el 

termini de 6 mesos. 3. Revisar la normativa de règim intern de la Guàrdia Urbana en 

el termini de 6 mesos. 4. Elaborar plans de formació específics per a actuacions de 

carrer que puguin suposar un risc per a les persones implicades, inclosos els propis 

agents de la GUB. 5. Estudiar la implantació de sistemes d’enregistrament 

audiovisual en les actuacions dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per 
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garantir els drets de la ciutadania i dels mateixos agents actuants. 6. Planificar i 

calendaritzar les convocatòries de promoció de la GUB 2018-2022 per assolir el 

nombre d’agents necessaris que permetin desplegar correctament el Pla director de la 

Guàrdia Urbana i cobrir correctament el servei en totes les zones i franges horàries a 

la ciutat. 7. Publicar una memòria anual sobre suggeriments, agraïments i queixes 

relatius al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.- (M1519/6303) El Plenari del Consell Municipal acorda: Valorar, negativament, la 

gestió en el seu conjunt realitzada pel Govern municipal en aquests dos anys de 

mandat, constatant que el Govern s'ha centrat en la gesticulació i la ideologia 

partidista, en comptes de donar resposta a les prioritats de Barcelona i a l’interès 

general dels barcelonins. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència al fet que fa una estona, amb la 

proposició presentada pel Grup Demòcrata, han iniciat una part del balanç de dos 

anys de gestió del Govern municipal i se sumen a l’oportunitat del moment per fer 

un repàs de les polítiques del mandat. 

Recorda que el mandat es va iniciar amb dues fotografies que, a parer seu, ja 

anticipaven el que seria l’actuació del Govern: molta gesticulació i ben poca 

acció. Precisa que les fotografies a què acaba d’al·ludir eren una de l’alcaldessa al 

metro i, l’altra, fent gala del seu passat activista, en la paralització d’un 

desnonament; en aquest sentit, posa en evidència que tan sols l’any passat se’n 

van produir tres mil a Barcelona. 

Remarca que el Govern de Barcelona en Comú, ara amb la seva crossa socialista, 

proclamava que governaria per a la gent, amb participació. En aquest sentit, 

recorda el procés de participació del PAM, en el qual només hi va participar el 

0,12% de la ciutadania, i el qualifica d’opac, antidemocràtic i car —mig milió 

d’euros—. Precisa que, a més, han ignorat la proposta més votada en aquell 

procés, la cobertura de la ronda de Dalt en els trams pendents al Districte d’Horta-

Guinardó, i la realitat és que destinen només quinze milions d’euros per cobrir-ne 

dos-cents metres. 

Fa notar que també es van arrogar ser el govern de la transparència, quan el cert és 

que l’any passat el 96% dels contractes municipals es van adjudicar a dit. I entén 

que no deuen fer les coses gaire bé quan s’han de gastar dotze milions d’euros 

anuals en publicitat i autobombo, i per modular crítiques de determinats mitjans 

de comunicació. 

Fa referència al fet que el Govern es postulava com a abanderat de les grans 

rebaixes dels serveis públics, que dos anys després s’ha concretat en el fet que les 

tarifes s’havien mantingut en les apujades abusives, com en el cas dels transports 

públics, que tan sols han estat congelades amb el resultat que la T-10 s’ha 

incrementat els darrers quatre anys d’un 21% i la T50-30 d’un 27%. 

Assenyala que també feien bandera de la lluita contra els abusos en el rebut de 

l’aigua, que en els darrers cinc anys s’havia incrementat d’un 34%, i que durant el 

primer any d’aquest mandat de l’alcaldessa Colau, també presidenta de l’Àrea 

Metropolitana, s’ha reduït de deu cèntims d’euro anuals. 

Afegeix que el Govern també prometia que lluitaria contra l’exclusió social, 

concretament contra la pobresa energètica, i els retreu que només gastin un 15% 

de la dotació prevista. I confirma que durant el 2016 es van reduir de 5.000 a 

4.400 les ajudes concedides. 

Entra seguidament en el capítol de les retallades, començat per la política 

d’habitatge, i remarca que en el Pla d’habitatge que han aprovat es retalla la 

inversió anual de 132 milions d’euros en relació amb el pla anterior aprovat el 
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2008. Reitera que es continuen produint desnonaments, tres mil d’anuals; i quant a 

la proclama del Govern que multaria les entitats bancàries tenidores de pisos buits, 

els suggereix que també es multin com a administració, atès que aquest 

ajuntament té la titularitat de 

setanta-cinc solars buits a Barcelona que permetrien la construcció de quatre mil 

habitatges socials. 

Recorda que fa dos anys van prometre a la ciutadania fer vuit mil habitatges socials 

durant el mandat, mentre que en el Pla d’habitatge aprovat fa poc temps només se’n 

preveu fer-ne 3.200. Altrament, denuncia que cada vegada hi ha més ocupes, i segons 

les darreres dades de què disposen les ocupacions il·legals han augmentat d’un 66%, 

alhora que els ocupes cada vegada tenen més drets i cap obligació. I afegeix que per 

si això fóra poc, el Govern els paga els lloguers, com en el cas de l’edifici de 

Transformadors o el banc expropiat de Gràcia —com ja feia l’anterior govern— o el 

llum en el cas del casal Tres Lliris. 

Fa notar que una de les poques dades positives a la ciutat és la creació d’ocupació, 

que no depèn del Govern local; concreta que avui dia hi ha trenta-cinc mil persones 

ocupades més que el 2012, quan va deixar de governar el PSC i ICV-EUiA. Apunta 

que la reducció de l’atur en un 29% que s’ha produït a Barcelona encara seria més 

elevada si el Govern municipal deixés de posar traves als qui volen promoure 

ocupació. 

 

El Sr. FORN es referma en els arguments expressats en la proposició presentada pel 

seu grup fa una estona i, per tant, avança que no repetirà la relació d’aspectes que 

consideren que no han funcionat. 

Reitera que valoren negativament la gestió del Govern que, com apunta la present 

proposició, s’ha basat més en la gesticulació i la declaració que no pas en la 

concreció. Així, constata que no només no s’han complert les promeses electorals, 

sinó que alguns dels assumptes que assenyalaven com a prioritaris pateixen un 

empitjorament considerable, com és el cas de l’habitatge i dels desnonaments. 

Adreçant-se al Sr. Pisarello, atès que en el debat de la proposició presentada pel seu 

grup no han tingut temps de respondre-li, li fa saber que els sorprèn que els acusin de 

populisme i assegura que per molt que ho assagessin mai no arribarien a les cotes de 

populisme del Govern d’ençà que va iniciar la seva campanya a l’alcaldia. 

En aquest sentit, posa com a exemple de populisme la proclama, referent a un 

superàvit de dinou milions d’euros del mandat anterior, que el superàvit generat per 

aquest ajuntament s’havia de destinar als barris i no als bancs, i pregunta si ara que 

n’han generat noranta-set milions els han destinat als barris. Entén que això és un 

clar exemple de populisme, i creu que el Govern n’és presoner, i per això avança que 

el seu grup votarà favorablement aquesta proposició. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia que el seu grup també votarà favorablement la proposició, 

que suposa una nova reprovació a l’acció de govern municipal. En aquest sentit, 

confirma que tots els sectors socials i econòmics amb què han parlat els han fet saber 

que estan queixosos de la seva gestió i la consideren un llast. 

Els retreu d’haver creat problemes on no n’hi havia, ja que, per exemple, el turisme 

no era un problema fa dos anys i ara ha esdevingut la primera preocupació de la 

ciutadania, i entén que alguna cosa hi té a veure la inducció d’un estat d’opinió sobre 

el tema. A banda d’això, confirma que el Govern tampoc no ha resolt cap dels 

conflictes existents, com ara amb els comerciants, que es queixen per la competència 

deslleial dels manters, o el dels restauradors i les terrasses, com tampoc no saben 

donar respostes als emprenedors per la suspensió de llicències que frustra idees de 

negoci. 

Diu que a tot això s’hi ha d’afegir l’actitud de menyspreu envers la institució, que en 
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realitat és envers la ciutadania, i els acusa d’estar més interessats a utilitzar 

l’Ajuntament com a plataforma política, actitud que augura que generarà encara més 

problemes i que porta a prendre decisions arbitràries, i els fa deixar de banda la seva 

responsabilitat de governar per al conjunt de la ciutat. 

Posa en evidència que el Govern fa un discurs carregat de bones intencions que es 

queda només en això, i no aconsegueixen res perquè es dediquen a la política de 

gestos però no a gestionar, perquè no en saben ni tampoc no volen. Entén que això és 

un greu problema per a la ciutat, i els suggereix que s’emmirallin més en els 

barcelonins que pensen cada dia què cal fer perquè les coses millorin i per tirar la 

ciutat endavant. En aquest sentit, fa notar que els indicadors econòmics que ha 

esmentat en la proposició anterior el Sr. Collboni estan generats per l’activitat i la 

força de la societat civil. Els recomana que es mirin en el mirall d’aquesta societat 

civil perquè és gràcies a ella que la ciutat tira endavant, perquè el millor de Barcelona 

és als seus barris i en les persones que treballen durament cada dia per tirar endavant. 

 

El Sr. BOSCH fa avinent que esperaven un canvi notable, i que les promeses amb les 

quals l’actual govern va accedir a l’alcaldia es complissin, que es produís una millora 

en polítiques socials, en vista de la ruptura social existent. 

Lamenta, però, que tot això no hagi succeït i assegura que se senten força 

desenganyats i decebuts. Això no obstant, confirma que es deuen a la ciutat i, per 

aquest motiu, consideren que han de posar en marxa una alternativa que compleixi 

amb tot allò que la ciutadania esperava fa dos anys; precisa que han d’anar cap a la 

Barcelona capital de les persones, recuperar la ciutat que compleix allò que promet i 

que no promet el que no pot complir. Així, subratlla que han d’anar cap a una 

Barcelona justa socialment i que s’encara al progrés, dos aspectes que han d’anar 

units. 

Tanmateix, diu que tenen la impressió que els darrers anys la imatge que la 

ciutadania de Barcelona té d’ella mateixa no ha millorat sinó que ha empitjorat; per 

tant, apel·la a l’autoestima que la ciutat sempre ha tingut justificadament per 

remuntar la situació, però per una altra via, ja que el govern actual ha triat la de no 

complir les promeses. Entén que han d’anar pel camí de complir, encara que sigui 

prometent menys i sent més modestos amb els objectius; amb una alternativa més 

plural, sense el partidisme dels darrers temps en què un dels grups governants està 

molt ocupat creant un nou partit per cercar l’hegemonia a Catalunya, i consideren 

que no és la formació més apta per construir una ciutat que volen més plural. 

Reconeix que algú haurà d’assumir aquest repte, i el seu grup s’hi postula. 

El Sr. GARGANTÉ expressa el vot en contra de la proposició. 

El Sr. ARDANUY entén la crítica que inspira la proposició i la distància ideològica 

entre el grup proposant i el Govern; igualment, subscriu que en els dos anys des de 

l’inici de legislatura el Govern no ha estat encertat i ha comès errors. Per tant, entén 

que hauria de fer autocrítica per valorar què ha fet bé i que no, i confia que podran 

arribar a conclusions en el debat sobre l’estat de la ciutat. 

Seguidament, expressa el mateix posicionament d’abstenció que en la proposició 

presentada pel Grup Demòcrata. 

 

El Sr. COLLBONI observa que, com en la proposició del Grup Demòcrata, ara el PP 

se suma a fer una valoració del mandat que ha arribat al seu equador; entén que les 

formacions de dretes es veuen obligades a presentar unes iniciatives amb la voluntat 

de constatar que el Govern municipal està en minoria i que necessita acords per tirar 

endavant la ciutat, cosa que confirma que continuarà fent com fins ara. 

Reconeix que probablement no establirà cap acord amb el grup del PP, atès que la 
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seva formació està en el pol oposat; així, mentre el PP apuja els impostos a les 

classes mitjanes i a la classe treballadora en plena crisi econòmica, el Govern 

municipal de Barcelona els congela; mentre el PP retalla prestacions i drets socials en 

la mateixa conjuntura, el Govern de Barcelona incrementa d’un 50% la inversió en 

despesa social. Continua comparant que mentre el Govern del PP posa en marxa una 

reforma laboral que ha trencat el dret al treball, el Govern municipal treballa per 

aconseguir un salari mínim de ciutat de mil euros, i per establir clàusules socials que 

respectin la dignitat de l’ocupació que la reforma del Govern de l’Estat ha destruït. 

Considera que el grup del PP s’hauria d’alegrar que la ciutat vagi bé, però que el 

problema rau en el fet que les dades desmenteixen el discurs que pretén elaborar, que 

és que la ciutat està paralitzada i que es penalitza l’activitat econòmica, tot emmarcat 

en el tremendisme econòmic que practica el PP. Contràriament, constata que 

Barcelona creix per sobre de la mitjana de Catalunya i d’Espanya, que crea més 

ocupació i més empreses. Entén que el grup del PP s’hauria de felicitar per aquestes 

dades, i els demana que siguin coresponsables davant el Govern de l’Estat per 

desbloquejar la Sagrera, per fer possible el finançament del transport públic —

remarca que el Govern no fa les aportacions que li pertoquen—, o per reclamar les 

inversions culturals que l’Estat ha de fer a la ciutat. 

Demana al grup del PP lleialtat institucional, des de la legítima diferència ideològica 

que els duu a fer plantejaments contraposats força vegades, pel bé de la ciutat. 

 

La Sra. ORTIZ avança que el seu grup votarà en contra de la proposició del grup del 

PP, en primer lloc perquè és evident que falseja la realitat, però també perquè acusa 

el Govern municipal de partidisme. En aquest sentit, posa en relleu que els models 

que defensen els grups del PP i de Barcelona en Comú són diametralment oposats, 

però considera que la posició del PP també està condicionada pel seu mateix 

aïllament en aquesta cambra; pregunta què ha fet aquest grup en els dos anys des de 

l’inici de mandat, i remarca que és l’únic grup municipal amb qui mai no han arribat 

a cap acord. Així, concreta que sempre s’han negat a posar control a l’activitat 

turística, s’han oposat al Pla de l’habitatge, han refusat les bústies ètiques, s’han 

mostrat contraris a la inversió en escoles bressol, o a combatre la pobresa energètica; 

i remarca que cada vegada que es parlava de millorar el pressupost en inversió social, 

el grup del PP s’hi ha oposat. 

Replica que el sectarisme de què els acusa el grup del PP és el que practica aquesta 

formació, que es manté aïllada i en un extrem molt allunyat de les demandes reals de 

la ciutadania, i considera que si ara governa la seva formació és precisament perquè 

la ciutadania estava tipa de corrupció —que dia sí dia també afecta el PP— i de les 

retallades. 

Es pregunta si el grup del PP pensa continuar dos anys més fent campanya 

preelectoral com ha fet d’ençà del primer dia de la legislatura, com sembla que també 

pretén fer el Grup Demòcrata, o si, altrament, optarà per parlar dels interessos de la 

ciutat, si intercedirà al govern central per Barcelona en aspectes laborals, o en termes 

de capacitat inversora. 

 

El Sr. BOSCH anuncia l’abstenció del seu grup. 

El Sr. GARGANTÉ manifesta que aprofitarà el temps de què disposa per acomiadar-

se, atès que aquest és el darrer ple a què assisteix, malgrat que per qüestió de temps i 

decrets d’alcaldia no cessarà com a regidor fins al ple del juny; i informa que ha 

lliurat una carta a la Secretaria General demanant que no se li faci cap remuneració 

econòmica a partir de l’1 de juny. 

Dit això, agraeix als treballadors i treballadores de la neteja, que estan externalitzats, 

i als de manteniment, que també n’estan, als de l’àmbit dels serveis informàtics —

externalitzats igualment—, així com a la resta dels quinze mil treballadors 
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externalitzats, al personal funcionari i laboral, i als interins, que amb la seva feina li 

han fet més suportable el seu pas per aquesta casa. 

Fa un esment especial als companys de l’esquerra independentista, que mantenen 

ferma la bandera de la independència, el socialisme i el feminisme als Països 

Catalans, malgrat les renúncies a allò nacional i el possibilisme social que estan 

patint els darrers anys. Agraeix a les organitzacions Endavant (OSAN), Arran, a la 

Coordinadora Obrera Sindical, al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, a Alerta 

Solidària, a Rescat i a Ítaca el fet de compartir moviment i exigir-los coherència i 

autocrítica. 

Expressa el seu agraïment també als companys i companyes de la CUP - Capgirem 

Barcelona, que treballen dia a dia i de manera anònima als barris construint poder 

popular, i que durant aquests dos anys dins la institució de l’enemic de classes socials 

els han donat suport, els han ajudat i els han posat les piles quan ha calgut. 

Igualment, esmenta els companys i companyes de l’Oficina Tècnica del seu grup 

municipal, i les seves dues companyes regidores, i els fa saber que sense la seva 

col·laboració i el seu suport la seva estada en aquest ajuntament hauria estat 

impossible d’aguantar ni una setmana. 

Agraeix als veïns i veïnes que, dia a dia, als carrers, als seus llocs de treball o 

d’estudi, i governi qui governi la ciutat, continuen al peu del canó per aturar 

desnonaments, denunciar la precarietat que implica l’externalització, i mobilitzar 

perquè l’ensenyament sigui públic, popular, antipatriarcal, de qualitat i en català. 

Afegeix l’agraïment als tres-cents espartans i espartanes d’autobusos de TMB, que 

sempre són allà on toca i quan toca; a les companyes Marina Bernardo i Lola López i 

a tots els presos i preses polítiques que els estats espanyol i francès mantenen tancats 

per lluitar per la llibertat nacional i la justícia social per tots els mitjans necessaris. 

Diu que no vol acabar aquesta intervenció sense recordar quatre companys que els 

han deixat aquests anys, el lluitador incansable de Parcs i Jardins i veí de la 

Barceloneta, Antonio Cano; el somriure solidari del veí de Gràcia Ferran Blasi; el 

batallador de totes les causes i veí del Poble-sec Pablo Molano; i l’activista de 

l’energia i la dolçor, veí de Ciutat Vella, Kevin Cotter (Pluton), els quals sempre 

duran al cor. 

Reconeix que si alguna opinió ha refermat durant aquests dos anys en la que qualifica 

d’institució burgesa és que l’Ajuntament és part del problema i no de la solució i, en 

conseqüència, que la lluita al carrer, al lloc de treball i al lloc d’estudi són l’únic 

camí; que res no canvia fins que no es fa canviar, i s’acomiada dient que ja es veuran 

als carrers, a les mobilitzacions, els piquets, allà on tot comença, i acaba amb un 

“visca el poble i amunt les que lluiten!”. 

Finalment, la intervenció del Sr. Garganté és aplaudida per una part de l’hemicicle. 

 

La Sra. ORTIZ enceta el seu darrer torn de paraula desitjant sort i encerts al regidor 

Garganté, a qui reconeix que la radicalitat no és enemiga de l’afabilitat i de la 

cordialitat. 

Aprofita el poc temps que li resta per rebatre les acusacions de buidor que s’han 

fet al Govern municipal. En aquest sentit, i parlant de models, remarca que els dos 

grups que avui han reprovat l’acció de govern s’han posat d’acord per aprovar tot 

allò que girava l’esquena a la ciutadania; així, recorda que es van posar d’acord 

per aprovar la marina de luxe al Port Vell, mentre que ara el Govern es dedica al 

Pla de barris o a lluitar contra la pobresa energètica. Reivindica el fet que el 

Govern ha impulsat el nou servei públic que acompanya els veïns per afrontar la 

pobresa energètica, mentre que aquests dos grups s’han dedicat a vetllar pels 

oligopolis i les persones de les seves formacions que formen part dels consells 

d’administració. 

Retreu al grup del PP que digui que el Govern no està fent el rescat de persones a 
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què es va comprometre, quan el cert és que destinen un pressupost rècord a 

inversió social. 

Destaca la seva aposta per l’escola pública, que el grup proposant qüestiona 

constantment. I observa que el Sr. Fernández Díaz recorre a l’ús d’eufemismes, 

que qualifica de buidor d’arguments, per no haver de parlar de fets. Comprèn que 

no els agradin els fets, però assegura que el Govern camina amb la voluntat de 

resoldre les coses cada dia. 

 

Finalment, l’ALCALDE ACCIDENTAL s’afegeix al comiat al Sr. Garganté, al 

qual agraeix les seves contribucions durant el temps que ha romàs al consistori. 

 

Amb relació a la proposició / declaració de grup en debat s’emeten disset vots en 

contra —dels Srs. Pisarello, Asens, Colom, Montaner i Badia i les Sres. Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez i Vidal, dels Srs. Collboni i Mòdol, i les Sres. Andrés i Ballarín, i 

també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, sis abstencions —dels Srs. 

Bosch, Puigcorbé i Coronas, i les Sres. Capdevila i Benedí, i també del Sr. 

Ardanuy— i disset vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

Atès el resultat d’empat de la votació, l’alcalde accidental exerceix el vot de 

qualitat previst a l’article 86.3 del ROM, votant en contra de la proposició / 

declaració de grup en debat. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.- (M1519/6307) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 

acorda: 1. Que el Govern municipal elabori, en el termini d'un mes, una proposta 

de protocol per la prevenció de l'ús de la dona com a reclam, objecte o qualsevol 

altre forma de cosificació o mercantilització aplicable a tots els esdeveniments i 

actes finançats, subvencionats, patrocinats o amb qualsevol altra forma de 

participació directa o indirecta de l'Ajuntament de Barcelona i tots els seus òrgans, 

entitats i empreses dependents. 2. Que el protocol estableixi la inclusió en plecs de 

condicions, bases de convocatòries de subvencions, contractes, convenis i 

qualsevol altre instrument subscrit per l'Ajuntament de Barcelona i entitats 

dependents, que garanteixin la prevenció de les conductes esmentades així com la 

retirada del finançament o resolució de l'acord establert en cas d'incompliment de 

les mesures fixades. 3. Incloure un programa de formació especialitzada dels 

serveis d'inspecció municipal per tal de dotar l’Ajuntament de Barcelona del 

personal qualificat necessari per tal de detectar aquestes situacions, intervenir-hi 

de forma preventiva i incoar els procediments derivats del protocol, així com 

aplicar el règim sancionador previst en diverses lleis aplicables. 

La Sra. ROVIRA fa avinent que després de la darrera edició del Barcelona Open 

Banc Sabadell / 65 Trofeu Conde de Godó, que l’Ajuntament subvenciona amb més 

d’un milió d’euros anualment, diverses treballadores han denunciat la situació laboral 

de vulneració dels seus drets, com a dones i com a treballadores, que van patir durant 

la setmana sencera que va durar l’esdeveniment esmentat. 

Assenyala que les treballadores han explicat i denunciat que van haver de treballar 

obligatòriament amb vestuari d’estiu —minifaldilla i màniga curta— tot i que les 

condicions meteorològiques van ser de ple hivern. 

Confirma que saben que l’Ajuntament coneix de primera mà la situació perquè la 

setmana passada es va reunir amb aquestes treballadores, però tot i això el seu grup 

vol fer algunes consideracions. 

D’entrada, volen fer palès que els qui s’emplenen la boca de termes com igualtat en 

aquesta institució, a la Generalitat, la Diputació o en el conjunt d’institucions 
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públiques, no ha dit res davant aquest cas, però tampoc de totes les situacions 

semblants que s’han produït durant anys i que han pogut constatar de primera mà. 

Consideren que això és intolerable i que cal trencar aquest silenci i fer visible aquesta 

mena de violència. 

Qualifica els fets que van succeir durant la celebració esmentada arran de l’ús de les 

dones com a reclam publicitari, fet que implica que s’estava exercint violència 

masclista que cal combatre des d’un ajuntament que s’autoanomena feminista. 

Adverteix que això no pot succeir a la ciutat, però sobretot en espais on l’Ajuntament 

té responsabilitat directa, tanta com que posa un milió d’euros anuals per a 

l’esdeveniment; i aprofita per criticar un article laudatori de l’alcaldessa del Trofeu 

Conde de Godó publicat a La Vanguardia. 

Considera que serveixen de ben poc les campanyes publicitàries que afirmen que no 

en deixaran passar ni mitja si després no són capaços d’evitar aquestes violències 

contra les dones. 

Denuncia la cosificació de les dones i l’ús com a reclam, que forma part del conjunt 

de violències que pateixen, i suposa la manifestació masclista més degradant, que 

empra les dones com a objectes de plaer i com a mercaderia, fent ús denigrant i 

violent de la seva imatge i de la seva dignitat com a persones. 

Reitera, com ja han manifestat moltes altres vegades, que han de situar les violències 

contra les dones en el marc de l’aliança criminal entre el patriarcat i el capitalisme, i 

entén que el Trofeu Conde de Godó n’és un cas paradigmàtic: l’elit catalana 

passejant-se per un espai on es denigren les dones treballadores; una crítica que fa 

extensiva a totes les persones d’aquest govern que hi van assistir, a les quals acusa de 

complicitat i les convida a demanar disculpes públiques. 

Afegeix que també creuen fonamental que l’Ajuntament prengui mesures per evitar 

la vulneració de drets de les dones, contra la perpetuació de les violències masclistes, 

l’ús de la dona com a reclam i producte publicitari, fent complir la Llei d’igualtat 

aprovada pel Parlament de Catalunya, però sobretot ha de combatre el masclisme a la 

ciutat fent realitat les reivindicacions del moviment feminista, i més enllà de 

declaracions ha de mostrar-se intransigent davant situacions com aquesta. 

Finalment, afirma que són conscients que per fer tot això calen eines i, per aquest 

motiu, consideren imprescindible dotar estructures amb persones formades que 

puguin afrontar aquesta mena de situacions a fi d’evitar-les, però que si finalment 

ocorren, tinguin capacitat sancionadora, i que l’Ajuntament deixi de contractar les 

empreses que utilitzen aquesta mena de reclams i vulneren els drets de les dones, 

com a tals i com a treballadores. 

Insisteix que cal treballar amb clàusules de gènere, però sobretot calen els 

mecanismes necessaris perquè es compleixin. 

Confirma que, una vegada més, han constatat que en esdeveniments subvencionats 

per aquest ajuntament es produeixen situacions d’aquesta mena de violència i, per 

tant, formulen la proposta concreta de crear l’instrument per combatre les violències 

que pateixen les dones, i seguidament llegeix la proposició. 

 

La Sra. VILA coincideix amb la contundència i la vehemència de què ha fet gala la 

regidora Rovira a l’hora de posar de manifest la inacció del Govern en aquest àmbit. 

Recorda que el seu grup va denunciar, en un sentit similar al del grup proposant, el 

Saló Eròtic i el fet que s’hi publicités i es promogués la prostitució, que també és una 

manera de cosificar les dones i de vulnerar els seus drets, una situació que es dona 

amb diferents nivells i matisos a la ciutat. 

Avança, doncs, que votaran a favor de la proposició perquè consideren positiva 

l’existència d’un protocol, sabent, però, que no poden hiperregular tots els àmbits de 

consciència o d’actuació de les persones, però sí fer una aposta clara per un canvi 

cultural i de mentalitats que comença en l’àmbit de l’educació. Afegeix que també 
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cal reclamar al Govern que empri els instruments de què disposa; en aquest sentit, fa 

referència al marc legal català, que permet obrir actuacions i fer intervencions a 

l’espai públic i, sobretot, allà on té incidència l’Ajuntament per evitar situacions de 

discriminació. En aquest sentit, assenyala que durant el mandat anterior es van fer 

retirar tanques publicitàries i canviar determinats anuncis. 

Consideren que el Govern ha de ser més proactiu en aquest sentit, i que més enllà 

d’encarregar informes i estudis ha de passar a l’acció. 

 

La Sra. BARCELÓ, en nom del seu grup, manifesta que valoren la feina de les 

hostesses i la seva professionalitat, i lamenta que les del Trofeu Godó passessin fred. 

Considera que s’han d’evitar aquesta mena de situacions de risc que perjudiquen la 

salut de les persones i, per tant, que cal un vestuari adequat i còmode, tant per a les 

hostesses com per a qualsevol treballador. 

Demana que siguin seriosos a l’hora d’atribuir responsabilitats, ja que en aquest cas 

no és culpa d’aquest ajuntament ni del Club de Tennis Barcelona, atès que les 

hostesses van ser contractades per una empresa externa. Entén que el grup de la CUP 

no aporta res amb aquesta proposició, i recorda que existeix la Llei 31/1995 de 

prevenció de riscos laborals, que hi ha la Inspecció de Treball, l’Estatut general dels 

treballadors, la Llei 34/1998 de la publicitat, que estableix que la publicitat és il·lícita 

quan s’utilitzin les dones de forma vexatòria o discriminatòria, utilitzant la totalitat o 

part del seu cos com a mer objecte, desvinculat del producte que es pretén 

promocionar. 

Afegeix que aquest ajuntament també ha elaborat protocols, entre els quals el Pla de 

justícia de gènere o la Taula contra el Sexisme. En aquest sentit, valora positivament 

la demanda que es fa en la proposició de la incorporació a les clàusules socials del 

compliment de la llei, però entén que és una obvietat. 

Amb referència al tercer punt, amb el qual no estan totalment d’acord, puntualitza 

que cada llei té la seva autoritat competent, com ara la Inspecció de Treball en el cas 

de la de prevenció de riscos laborals, i l’Ajuntament no té competències en inspecció 

de treball a empreses externes. 

En conseqüència, i sobre la base dels arguments que acaba d’exposar, i especialment 

perquè no comparteixen la terminologia emprada pel grup proposant i el seu discurs 

expositiu, avança que faran una abstenció. 

La Sra. BENEDÍ comenta que el 1885 es va crear als EUA el primer anunci en què 

s’utilitzava un nu femení per fer publicitat, i el 2016 una discoteca de Barcelona 

oferia cent euros i beguda gratis a les dones que hi anessin sense calces. Constata, 

doncs, que han passat cent trenta anys i les dones aparador continuen presents. Posa 

en relleu, tanmateix, que de moment dues proves ciclistes ja han prescindit de les 

hostesses al podi, atès que en el món de l’esport es fa un abús del cos i de la imatge 

femenina, i s’hi exposen les dones com si fossin mobiliari. 

Posa com a exemple l’actitud obertament masclista envers les hostesses en proves 

esportives, o les disfresses sexy per a les nenes, així com el fet que fins ara es 

considerava normal exigir a una dona que porti tacons o faldilles en determinades 

feines. 

Remarca que la lluita contra la cosificació de les dones ha estat una constant dels 

moviments feministes d’ençà dels anys seixanta; i la rebel·lió contra la dictadura 

estètica i la cosificació de les dones la va iniciar la generació del 68, però 

lamentablement per cada pas endavant se’n produeixen dos enrere. Assenyala, en 

aquest sentit, que una aerolínia de Moscou ha vetat les hostesses que no siguin altes i 

primes, i un bar de Mataró va programar un striptease per atraure clients. Igualment, 

constata que les marques de moda femenina vesteixen igual les dones que les nenes, 

en una mostra de submissió al mandat de la moda que, de vegades, pot comportar 

fins i tot problemes de salut, com demostra el fet que vint-i-sis mil noies a Catalunya 
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pateixen anorèxia, bulímia i altres trastorns alimentaris i cada vegada s’eixampla més 

la franja d’edat. Igualment, es refereix al fet que pel·lícules, dibuixos, cançons i 

alguns programes televisius reprodueixen relacions desiguals entre homes i dones, 

potenciant la imatge de dona sexy i provocativa i l’home fort i mascle, alhora que es 

transmeten els mites de l’amor romàntic, i tot plegat en una societat en què nens i 

nenes cada vegada estan més exposats a tecnologia, cosa que contribueix a 

interioritzar valors equivocats. 

Reconeix que s’ha avançat cap a la igualtat d’oportunitats, però s’ha de tenir molt 

present que s’estan utilitzant actituds sexistes per polaritzar i enfrontar les persones i 

qüestionar els avenços assolits. 

Fa referència al fet que alguns grups municipals han presentat propostes per a la 

suspensió de la publicitat sexista, que vulnera drets i llibertats fonamentals amb un 

tracte vexatori; i recorda que ERC va demanar que el Govern municipal presentés un 

protocol treballat en una taula amb participació de persones expertes, entitats 

vinculades i grups polítics que reculli els criteris de publicitat a què haurà d’estar 

subjecte aquest ajuntament i les empreses que en depenen, i que sigui aprovat pel 

Plenari del Consell Municipal. 

En conseqüència, atès que la present proposició va en la mateixa línia, avança que hi 

votaran favorablement. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que el seu grup sempre ha defensat els drets de les dones, 

la seva dignitat i la seva capacitat per assolir la igualtat d’oportunitats en tots els 

àmbits, sense cap mena d’exclusió; i afegeix que són contraris a totes les pràctiques 

que degradin la dignitat de les dones, i que puguin ser utilitzades com a reclam 

mercantil, i així ho han defensat en tots els àmbits. 

Qüestiona, tanmateix, que el grup proposant pugui dir el mateix i confirmar que 

defensa els drets de totes les dones i no només d’unes quantes, les que pensen de la 

mateixa manera. Entén que en la proposició s’hi amaga la defensa de les hostesses 

per anar en contra d’un determinat esdeveniment esportiu. 

Acusa el grup de la CUP de practicar una doble moral i hipocresia, que queda ben 

palesa en aquesta iniciativa. Altrament, ratifica que el seu grup defensa la feina de les 

hostesses, i entén que si en algun cas es produeix cap mena d’abús o discriminació 

han d’acudir a Inspecció de Treball. 

Així, es referma en el fet que la voluntat d’aquesta proposició és crear confusió, ja 

que, d’una banda, el grup proposant denuncia la mercantilització de les dones, però, 

d’altra banda, defensa la prostitució, un exercici que considera el màxim greuge a la 

dignitat de les dones i el súmmum de la mercantilització. 

Repeteix que el grup proposant fa un acte d’hipocresia, i allò que en realitat pretén és 

criticar un esdeveniment esportiu que no comparteix, i aprofita per elevar a categoria 

uns fets puntuals. 

Assegura que no volen ser còmplices d’aquesta hipocresia i sectarisme i, per tant, 

avança que el seu grup s’abstindrà. 

 

El Sr. ARDANUY creu que resulta obvi que cal avançar en el canvi cultural de la 

societat que ha de permetre assolir la igualtat i el respecte envers les dones; entén que 

certament s’ha avançat, però falta un gran camí per arribar a destí. 

En aquest sentit, considera adient l’àmbit de l’Administració local per introduir 

canvis necessaris i imprescindibles, i fer de motor per implantar accions que hauran 

de ser seguides per la societat. Així, considera que l’àmbit educatiu és essencial 

perquè es produeixi aquest canvi de mentalitats i, per tant, avança el vot a favor de la 

proposició. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que el seu grup està radicalment en contra de la 
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mercantilització del cos de la dona com ha expressat en diverses ocasions durant 

aquest mandat, especialment en la comissió de Presidència, en la qual el seu grup va 

presentar el març d’enguany una proposició, que va ser aprovada, a fi de prohibir la 

publicitat sexista mercantilista en l’àmbit de la prostitució, que el seu grup considera 

com una forma d’explotació sexual i de mercantilització de les dones. Afegeix que 

també van donar suport a la proposició que va presentar el llavors grup de CiU en el 

mateix sentit amb relació al Saló de l’Eròtica, i remarca que el grup de la CUP no va 

votar favorablement en cap dels dos casos esmentats. 

Considera que acceptar la mercantilització del cos de les dones, fins i tot quan és 

consentida, és una versió postmoderna de la creença que les dones formen part dels 

bens que es poden posseir i transaccionar. Així, entenen que en el marc de les 

relacions laborals, també lliurement acceptades, es pot atemptar contra els valors que 

defensen amb mercantilització i ús del cos de la dona. 

Per tant, avança que donaran suport a la proposició, tot i que vol ressaltar la 

contradicció que significa la posició diferent d’aquest grup segons el context de què 

parla. 

 

La Sra. PÉREZ avança el suport a la proposició del grup de la CUP, ja que 

comparteixen la preocupació pel paper que assumeixen les dones en el marc laboral 

en molts casos. Fa referència al fet que en aquesta mateixa sessió han parlat de feines 

molt feminitzades com ara les cures, mentre que ara tracten el cas de tasques 

feminitzades perquè el cos de la dona s’hi considera un reclam publicitari. Entenen, 

però, que aquesta situació es pot revertir, i de fet ja hi ha empreses que ho estan fent, 

considerant que la feina d’hostessa pot ser exercida tant per dones com per homes, 

per una franja àmplia d’edats i amb una vestimenta còmoda i, sobretot, que respecti 

la salut dels treballadors i les treballadores. 

Considera que el Govern municipal pot complir el protocol proposat, i fa avinent que 

estan treballant ja en l’ampliació dels criteris de la contractació i dels acords amb 

licitadors per a actes institucionals d’aquest ajuntament, sobre el paper, les funcions i 

la vestimenta d’hostes i d’hostesses en la resta d’espais on aquesta administració té 

vinculació. Afegeix que també es coordinen amb diferents àrees, essencialment amb 

els Serveis Jurídics, per avaluar el marge de decisió que tenen respecte a l’extensió 

de les clàusules en actes i manifestacions esportives, econòmiques i socials amb 

participació municipal; així com que també s’estan centrant clarament a aconseguir 

que les empreses adjudicatàries garanteixin la paritat entre homes i dones, l’ús 

d’indumentària adequada al clima i per a la salut dels treballadors i treballadores. En 

aquest sentit, assenyala que les empreses haurien de disposar de vestimentes 

adaptades a les diverses situacions climàtiques i proporcionar l’opció de triar entre 

dur faldilles o pantalons. 

Quant a les condicions de compliment dels criteris que ha d’establir aquest 

ajuntament, indica que estan valorant amb els serveis jurídics el procediment per 

vetllar pel seu compliment, així com la possibilitat d’ampliar aquestes clàusules a 

incloure en els plecs tècnics amb la difusió als mitjans a fi de fer visible la necessitat 

de canvi. 

Finalment, fa referència als esments que aquí s’han fet sobre el Saló de l’Eròtica, que 

recorda que se celebra al Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron, també quan la Sra. 

Vila era regidora de Dona i Drets Civils i, a més, del Districte d’Horta-Guinardó. 

 

La Sra. ROVIRA respon a la Sra. Barceló que la política és ideologia; i quant a 

l’esment que ha fet de tot el marc legal, de l’existència del qual assegura que són 

conscients, puntualitza que troben a faltar un control real en espais i esdeveniments 

subvencionats per aquest ajuntament de les condicions laborals, i per evitar que es 

produeixin atacs i violències envers les dones. 
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Considera que no s’han de barrejar les coses, i manifesta que l’àmbit de la prostitució 

inclou dones explotades i forçades a exercir-la, però també treballadores sexuals que 

ho fan per decisió pròpia. 

 

La Sra. BARCELÓ subscriu que la política és ideologia, però també la coherència de 

les decisions i les votacions dels grups municipals. En aquest sentit, apunta que el 

grup parlamentari de la CUP —que de facto forma part del Govern de la 

Generalitat— va votar en contra d’una proposta de resolució que demanava una 

campanya d’Inspecció de Treball per fer el seguiment de les reincorporacions després 

d’una baixa per maternitat, amb l’objectiu d’esbrinar si es produïa alguna mena de 

discriminació. 

 

La Sra. ESTELLER considera que la doble moral i la hipocresia del grup de la CUP 

ha quedat ben palesa en la darrera intervenció de la regidora Rovira, que ha dit que 

una prostituta pot decidir si vol mercantilitzar el seu cos. 

Es ratifica en el parer que el grup de la CUP utilitza aquesta proposició per oposar-se 

a un esdeveniment esportiu; i puntualitza que l’hostessa que es va queixar per haver 

de dur màniga curta no ha presentat denúncia, cosa que, d’altra banda, ha de fer 

qualsevol persona que consideri que no és tractada com cal en l’àmbit laboral. 

 

S’APROVA aquesta proposició / declaració de grup amb vuit abstencions —emeses 

pels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i les Sres. Mejías i Barceló, i també dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, i trenta-dos vots a favor de la resta 

de membres del consistori. 

 
 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

Única.- (M1519/6310) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Instar 

el Congrés dels Diputats a la derogació immediata de la reforma laboral, origen 

d’una exclusió social sense precedents. 2.- Instar el Govern de la Generalitat a 

incrementar substancialment el nombre d’inspectors de Treball i crear un òrgan 

d’actuació específic que persegueixi el que és un frau encobert a la Seguretat 

Social o, per defecte, aquesta actuï d’ofici. 3.- Prendre les mesures escaients, com 

ara clàusules socials incorporades als plecs de condicions que reconeguin, com a 

mínim, el conveni sectorial de referència segons l’activitat del treballador o 

treballadora, per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a 

l’Administració pública, respectant-se sempre el conveni sectorial corresponent 

per a qualsevol treballadora o treballador que efectuï el servei atorgat i que 

incentivin aquelles ofertes presentades per les empreses licitadores que 

garanteixin un salari digne. 4.- Convocar una mesa de negociació per crear un 

pacte entre sindicats, patronal i administració que estableixi els criteris per regular 

les subcontractacions i erradicar del territori pràctiques espúries en la contractació. 

5.- Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, el 

president de la Generalitat de Catalunya, la ministra de Empleo i la consellera de 

Treball. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que un salari equitatiu i igual per treball d’igual 

valor, sense distincions de cap mena, és un dret humà reconegut al Pacte 

internacional dels drets econòmics, socials i culturals, tot i que encara falta perquè 

sigui un dret real i efectiu, tal com palesen les desigualtats salarials entre homes i 
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dones i que avui denuncien amb aquesta proposició. 

Així, denuncia que la reforma laboral del 2012 ha estat determinant perquè, per un 

mateix treball, les empreses multiserveis paguin salaris per sota del que fixen els 

convenis laborals dels diversos sectors. Destaca que les anomenades empreses 

multiserveis ofereixen serveis que altres empreses requereixen, sense que tinguin 

una activitat pròpia com a tal, i regulen les condicions laborals mitjançant 

convenis propis amb condicions laborals i sous mínims, evitant l’aplicació dels 

convenis col·lectius sectorials. 

Remarca que la reforma laboral esmentada va prioritzar l’aplicació del conveni 

d’empresa per damunt del conveni sectorial, i va facilitar, d’aquesta manera, que 

moltes empreses multiserveis contractin els seus treballadors amb més inestabilitat 

laboral, amb la consegüent reducció dràstica del seu poder adquisitiu, i en 

detriment de l’especialització laboral, contribuint a expandir el perfil de 

treballadors multiserveis. Aprofita per donar la benvinguda al ple als representants 

de la UGT, sindicat que ha demostrat, mitjançant un estudi que abasta l’any 2015, 

que el salari mitjà dels treballadors d’aquesta mena d’empreses era un 31% 

inferior al del conveni sectorial corresponent; i alertava sobre casos concrets 

absolutament escandalosos com els dels mossos de magatzem d’empreses 

multiserveis de la província de Barcelona, que cobren un 45% menys i treballen 

gairebé seixanta hores més anualment que si se’ls apliqués el conveni de transport 

de mercaderies per carretera i logística de Barcelona. 

Precisa que la present proposició ha estat promoguda per la UGT, i aprovada per 

diverses entitats locals, com ho va ser ahir mateix al plenari de la Diputació de 

Barcelona. 

En aquest sentit, manifesta que com a grup municipal del PSC demanen el màxim 

suport a la iniciativa, atès que comparteixen el cent per cent de les demandes que 

conté, com ara que cal evitar la contractació de treballadors i treballadores mitjançant 

empreses multiserveis, contribuint al fet que se saltin l’aplicació dels convenis 

sectorials, pels quals tant han lluitat els treballadors tot i la dificultat de fer-los 

complir. Subscriuen, igualment, que cal demanar que Inspecció de Treball s’apliqui a 

fons per aconseguir que aflori allò que hi ha al darrere d’aquestes pràctiques 

fraudulentes. 

Continua dient que estan d’acord amb el fet que cal derogar la reforma laboral del 

2012, que amb l’excusa de la conjuntura de crisi econòmica va precaritzar les 

condicions laborals, va crear discriminacions absolutament injustes i vergonyoses, i 

que va carregar sobre les espatlles dels més febles la pretesa reactivació econòmica. 

Afegeix que també demanen l’impuls i l’aplicació efectiva de clàusules socials 

incorporades als plecs de condicions que reconeguin, com a mínim, el conveni 

sectorial de referència segons l’activitat, i que incentivin les ofertes que garanteixin 

salaris dignes. 

Finalment, precisa que han acceptat una esmena del grup de Barcelona en Comú que 

concreta com ha de ser el procediment, en el cas de l’Ajuntament de Barcelona, per 

posar fre a la pràctica de la contractació mitjançant empreses multiserveis. 

 

La Sra. RECASENS indica que serà breu, atès que ahir ja va tenir ocasió de parlar a 

bastament d’aquesta proposició en el plenari de la Diputació, i dona la seva 

intervenció per reproduïda. 

Considera incoherent que el grup del PSC, que és en aquest ajuntament on realment 

té competències i pot incidir en les adjudicacions a empreses multiserveis, no s’hagi 

posicionat en contra d’incloure’n una avui mateix. Entén que la presentació de la 

proposició significa, doncs, una mena de rentat de consciència. 

Confirma que el seu grup comparteix bona part del fons que conté aquesta iniciativa, 

i subscriu plenament que els treballadors de les empreses multiserveis no han de 
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perdre nivell salarial, alhora que aquesta administració ha d’evitar l’ús d’aquestes 

empreses tant com pugui, i actuar de manera coordinada amb les administracions. 

Lamenta, però, que no hagin recollit cap de les esmenes que han fet a la proposició; 

precisa que en el text es parla de derogar la reforma laboral del 2012, i el seu grup va 

proposar el terme modificar; assenyala que, tot i que estan d’acord amb el fet que les 

clàusules socials dels plecs de condicions han de reconèixer el conveni sectorial de 

referència, els van demanar que també s’hi recollissin altres qüestions per millorar la 

situació, entre les quals que evitessin l’aplicació de reduccions salarials per casos de 

feines idèntiques mitjançant la subcontractació. 

Afegeix que també comparteixen que cal millorar la regulació de les 

subcontractacions amb la finalitat prioritària d’evitar pràctiques que contribueixin a 

deteriorar les condicions laborals, però adverteix que això és competència de l’Estat. 

Per tot plegat, justifica l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. SIERRA comença la seva intervenció dient que si Pinotxo es dediqués a la 

política hauria triat el PSC; i recorda a la Sra. Ballarín que el govern del PSOE 

encapçalat per Rodríguez Zapatero va ser el responsable de la destrucció de milers de 

llocs de treball a Espanya, de milers d’empreses, també a Barcelona. I posa en relleu 

que la reforma laboral del 2012 va suposar un fre a la pèrdua constant d’ocupació i, 

de fet, avui dia s’està creant ocupació. 

Considera que el súmmum del cinisme del PSC és referir-se als models de 

contractació i clamar pel respecte als convenis sectorials, quan aquest ajuntament té 

contractada una empresa a Drassanes que està precaritzant l'ocupació i pagant salaris 

per sota de conveni. 

Fa referència al fet que Ciudadanos ha proposat al Congrés un seguit de mesures 

coherents, que va assumir el PSC i també el PP, com ara anar per la via de la reforma 

de la reforma laboral, i no la seva derogació, que contribueixi a la creació d’ocupació 

de qualitat, que ara com ara és el major problema arreu. En aquest sentit, destaca que 

existeixen molts mecanismes, als quals el PSC va donar suport, entre els quals la 

simplificació de la contractació, la motxilla austríaca o el complement salarial, 

juntament amb premiar les empreses que creen ocupació i penalitzar les que el 

destrueixen. 

En conseqüència, avança que el seu grup votarà en contra de la proposició. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda els i les representants de la UGT presents en aquesta 

sessió, sindicat que és l’impulsor de la proposició que els ocupa, i que ja s’ha 

presentat abans al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i en nombrosos 

ajuntaments. 

Dit això, manifesta la preocupació del seu grup per l’impacte causat per les 

anomenades empreses multiserveis en el mercat laboral i, per tant, en les condicions 

laborals dels seus treballadors. 

Destaca que aquesta mena d’empreses, amb el beneplàcit de les reformes laborals, 

tant per la impulsada pel PSOE-PSC el 2010, com la posterior del 2012 promoguda 

pel Govern del PP, poden establir convenis d’empresa amb unes condicions laborals 

molt inferiors que les dels convenis col·lectius sectorials. En conseqüència, assenyala 

que es troben en una situació que propicia que, per la porta del darrere, aquestes 

empreses estableixin unes condicions laborals indignes, passant per alt la negociació 

col·lectiva, un aspecte indispensable per garantir relacions laborals de qualitat. 

Observa que, en aquest sentit, la reforma laboral del Govern del PSOE del 2010 va 

obrir la porta a aquesta situació emparant-se en l’excusa de la crisi; mentre que el 

2012 el PP va rematar la feina iniciada contra els drets de les persones treballadores. 

Posa en relleu que, a banda dels canvis en la legislació laboral, calen canvis en la 

legislació sobre contractació pública a fi d’excloure’n les empreses indignes que 



Ref.: CP 

06/17 V: 

23/06/2017 
PÀG. 77  

contracten els seus treballadors en condicions precàries. Qualifica d’insultant 

destinar recursos públics a enriquir empreses que, sovint, són propietat dels grans 

constructors espanyols com Florentino Pérez o Villar Mir. 

Avança el vot favorable del seu grup a la proposició, tot i que convida el grup del 

PSC a fer una reflexió profunda sobre com ha actuat la seva formació quan ha tingut 

ocasió de legislar laboralment, que recorda que va obrir la porta de bat a bat a la 

dreta espanyola perquè sentenciï els drets dels treballadors. 

 

El Sr. MULLERAS observa que la proposició del grup del PSC demana, entre altres 

coses, la derogació de la reforma laboral, i posa especial èmfasi en els empreses 

multiserveis que, remarca, aquest ajuntament coneix prou bé perquè les utilitza 

sovint. Concreta que avui mateix s’ha adjudicat un contracte de 28 milions d’euros, i 

que entre les empreses adjudicatàries n’hi havia de multiserveis. 

Posa en relleu que el PSOE és una formació experta en la reforma laboral, i posa un 

seguit d’exemples com ara que el 12 de febrer de 2015 el PSOE de Madrid va 

acomiadar, mitjançant burofax, sis treballadors; que l’agost de 2014, IU va 

acomiadar treballadors de la seva seu de Madrid sobre la base de la reforma laboral 

que tant critica avui el grup proposant. Afegeix que el 2013 CCOO també va 

acomiadar deu treballadors; i UGT n’acomiadà 160 de la seva fundació de Canàries. 

Continua esmentant que el maig de 2016 l’Ajuntament de Cadis va aplicar la reforma 

laboral, i recorda que en aquell moment aquest ajuntament ja no està governat pel PP. 

Valora la proposició del grup del PSC com una mostra més de fariseisme polític, 

d’hipocresia i de falsa moral. Puntualitza que la derogació de la reforma laboral seria 

justament derogar la creació d’ocupació, provocar que Espanya deixés de crear tanta 

ocupació com la resta dels 27 països membres de la UE; adverteix que la derogació 

de la reforma significaria retornar a la rigidesa i a les taxes d’atur de quan governava 

el PSOE. 

Precisa que la diferència entre el PP i el PSOE rau en el fet que aquesta darrera 

formació va deixar el 2011 una taxa d’atur que creixia al 12,4%, i avui dia l’atur cau 

el 10,9% anualment; igualment, assenyala que el 75% de les persones assalariades 

tenen un contracte indefinit, cosa que suposa un 6% més que a l’inici de la crisi. 

En aquest context, concreta que a Barcelona també s’ha creat ocupació; indica que 

l’anterior govern del PSOE a l’Estat va deixar a la ciutat, el 2011, 108.000 persones a 

l’atur, i que transcorreguts sis anys amb governs del PP n’hi ha 76.000, un 30% 

menys. Conclou, per tant, que a Barcelona li ha anat molt bé la política laboral del 

PP. 

Finalment, avança el vot contrari del seu grup. 

 

El Sr. GARGANTÉ està d’acord amb l’apreciació expressada per altres grups que 

aquesta proposició és un nou gest de la hipocresia i del cinisme a què els té 

acostumats en matèria laboral el PSC-PSOE i la UGT. 

Considera que tothom hauria de saber que les retallades laborals més dures dels 

darrers quaranta anys les han dut a terme governs del PSOE, de vegades de la mà de 

CiU. 

Seguidament, cita els representants de la que anomena caverna socialista —els que 

han sortit a donar suport a Susana Díaz, fent un gran favor a Pedro Sánchez— 

González, Zapatero, Guerra, Rubalcaba o Bono, entre altres, i remarca que el primer 

va ser president del Govern del 1982 al 86, període durant el qual es van fer les tres 

primeres reformes laborals —retallades al seu parer—; concreta que el 1984 

s’incorporen nous tipus de contractes eventuals i precaris, el 1985 s’augmenten de 

deu a quinze anys els anys mínims de cotització per tenir dret a la pensió; el 1994 es 

legalitza el prestadorisme laboral, les empreses de treball temporal, s’amplien els 

contractes temporals, els contractes d’obra i els eventuals, s’incorpora el contracte 
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d’aprenentatge sense cotització a la Seguretat Social o es legalitza l’acomiadament 

dels treballadors en situació de baixa mèdica. Continua la llista de reformes laborals 

amb el govern Aznar, quan el 1997 els treballadors en situació de baixa mèdica que 

són acomiadats deixen de percebre la prestació d’incapacitat temporal i l’increment 

de les bonificacions a la Seguretat Social a les empreses; mentre que el 2002 es 

produeix un enduriment de les condicions per a l’accés a les prestacions de l’atur. 

Centrant-se en els governs del PSOE, remarca que del 2004 al 2011 es produeixen 

tres noves retallades laborals; el 2007 enduriment de les condicions per a l’accés a les 

prestacions de jubilació i reducció de les prestacions d’invalidesa; el 2010 retallada 

de la negociació col·lectiva i creació dels convenis d’empresa, que empitjoren els 

convenis sectorials i provincials; el 2011 retallada de la pensió de jubilació, que es 

posposa fins als 67 anys. Afegeix que a tot això s’hi ha de sumar la reforma 

constitucional del mateix any, amb la connivència del PP, que estableix que el 

pagament del deute públic sigui una prioritat davant qualsevol altra despesa de 

l’Estat en els pressupostos generals, sense esmena ni modificació possible. 

Conclou, per tant, que el PSOE ha estat el fidel i abnegat servidor de la patronal en 

l’explotació de la classe treballadora, i ha estat el cooperador necessari perquè, a 

diferència del PP, el seu suposat pedigrí obrer ha fet que totes les retallades que ha 

promogut se les empassessin més fàcilment els sectors populars que no pas si les 

hagués promogut el PP. 

Entén que aquesta no és, però, una estratègia nova, ni tampoc no s’ha deixat 

d’utilitzar, ja que actualment està passant en aquest consistori, tal com demostren les 

declaracions de la presidenta de TMB criminalitzant la vaga dels treballadors i 

treballadores del metro. Ho qualifica tot plegat de despropòsit antiobrer, abans i ara, i 

avança que el seu grup s’absté en la votació d’una proposició que qualifica de més 

falsa que el no a l’OTAN del PSOE. 

 

El Sr. ARDANUY constata la dificultat d’impulsar polítiques laborals des de l’àmbit 

local, tot i que considera que això no els ha de fer desistir de fer-ho i, entre altres, han 

d’utilitzar el diàleg social en la negociació col·lectiva com a eina de transformació, 

però també la influència que poden exercir en la incorporació de clàusules dels 

concursos públics que impulsa aquest ajuntament. Remarca que les empreses han de 

ser responsables d’oferir condicions i sous dignes, ja que no s’hi val tot per obtenir 

major benefici empresarial. Això no obstant, entén que la creació de llocs de treball 

no és condició suficient si les remuneracions són baixes i les condicions precàries, i 

si produeixen l’enriquiment d’uns quants en detriment de la majoria. 

Considera, doncs, que s’ha d’establir un compromís a tots nivells, també en l’àmbit 

municipal, per impulsar condicions laborals dignes. 

En conseqüència, avança el seu vot favorable. 

 

El Sr. BADIA confirma que la situació de vulnerabilitat i precarietat, així com les 

creixents desigualtats i la cronificació de la pèrdua de poder adquisitiu dels 

treballadors i treballadores que ha provocat la vigent reforma laboral no atén a 

discussió. Per aquest motiu, manifesta, una vegada més, que és imprescindible 

derogar aquesta reforma laboral. 

Reconeix l’escassedat d’eines a disposició d’aquest ajuntament per combatre aquesta 

situació, però creu que han de fer servir totes les que tenen a l’abast, especialment tot 

allò que fa referència a la política de contractació pública, que ha de ser 

ambientalment i socialment compromesa. 

Precisa que s’ha creat una guia de contractació que incorpora criteris socials i 

ambientals, amb l’element clau de vetllar perquè es respecti el compliment dels 

convenis de referència. Cita alguns dels aspectes continguts en la guia esmentada, 

entre els quals que els costos d’execució del contracte definit per aquesta 
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administració en el pressupost de licitació es calculi a partir del conveni sectorial de 

referència; que el criteri d’adjudicació tingui en compte les empreses que proposen 

millors retribucions salarials; i també s’hi preveu que l’aprovació del preu dels 

contractes amb costos directes de mà d’obra rellevants mai no superi el 35% de la 

ponderació total, amb l’objectiu que les baixes sobre la contractació no vinguin 

determinades majoritàriament per les polítiques salarials. 

Indica que aquestes mesures són complementàries amb la idea de poder identificar 

que l’objecte de contracte sigui més específic i, per tant, determinar en major mesura 

que siguin contractes de referència sectorials. 

Finalment, remarca que és imprescindible incorporar tots aquests elements a la Llei 

de contractació que avui dia es debat al Congrés; observa, tanmateix, que els 

posicionaments expressats pels grups del PP i de Ciutadans en aquesta cambra 

auguren que la llei no prosperarà. 

Està d'acord amb la necessitat de cercar complicitats amb la resta d’administracions, i 

celebra la proposta d’establir una taula de treball i de dotar de majors recursos els 

inspectors de treball de la Generalitat; així com obrir la taula de contractació de 

l’Ajuntament a la representativitat d’agents socials i representants sindicals a fi de fer 

arribar totes les propostes per continuar incorporant-les a les guies de contractació 

pública d’aquest ajuntament. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix el suport als grups que han votat a favor d’aquesta 

proposició, alhora que lamenta que no s’hi hagi sumat la totalitat del consistori, en 

alguns casos recorrent a les cortines de fum per justificar la manca de suport i, en 

altres, com en el cas del grup de la CUP, votant diferentment a com ho han fet en 

altres ajuntaments. 

Puntualitza que amb aquesta iniciativa es demana la derogació de la reforma laboral 

del 2012 per aconseguir que la reactivació econòmica arribi a tothom. Comenta que 

fa pocs dies s’ha difós la notícia que el 2016 Espanya gairebé va assolir el nivell de 

riquesa que el 2008 i que el nivell del PIB era el màxim també d’ençà d’aquell any, 

increment que no ha repercutit en els salaris, i que del 2008 al 2016 s’han perdut 

trenta-cinc mil milions d’euros en salaris a tot l’Estat, és a dir, un 6% de la massa 

salarial total. 

Manifesta que els preocupen especialment les garanties de les empreses multiserveis, 

atès que afecten directament la ciutat, on n’hi ha tretze mil dels trenta mil 

treballadors detectats en aquestes empreses a tot Catalunya, la meitat de les quals 

també hi tenen la seva seu. 

Alerta, per tant, que es troben davant un fenomen molt preocupant al mercat laboral 

de Barcelona, que agreuja les desigualtats econòmiques i socials de les persones més 

desafavorides, que consolida i cronifica la precarització laboral. En aquest sentit, 

entenen que allò que cal és sumar forces per denunciar aquesta situació i, sobretot, 

contribuir a solucionar-la. 

Concreta que des de l’inici d’any el Tribunal Suprem ha dictaminat fins a tres 

vegades desfavorablement sobre aquestes pràctiques, alhora que més de cinquanta 

convenis d’empreses multiserveis han estat impugnats en primera instància, i molts 

agents socials i governs locals s’han sumat a les reivindicacions que plantegen amb 

aquesta proposició. I valora com una gran passa endavant que aquest ajuntament s’hi 

sumi. 

 

La Sra. RECASENS recorda a la Sra. Ballarín que el seu grup ha votat a favor del 

punt quatre de l’ordre del dia, que atorga a empreses multiserveis un lot de sis 

milions d’euros a Ciutat Vella; dos milions d’euros en el cas de Sants-Montjuïc, i 

quatre milions d’euros pel que fa a Sarrià - Sant Gervasi. 

I remarca que en la part decisòria el grup proposant té plena capacitat i competència 
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per decidir. Entén que el Grup Socialista, que forma part del Govern però que utilitza 

el torn de proposicions, hauria d’utilitzar-lo per parlar dels fronts que té oberts a la 

ciutat i en què sí té competències, entre els quals els manters, els comerços, el 

turisme o les terrasses. 

 

El Sr. SIERRA retreu al grup del PSC que es mantingui en la tessitura i li demana 

sensatesa. 

A la Sra. Capdevila, li recorda que ERC està governant a la Generalitat amb els 

partits que també governen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tant li sembla 

una incongruència que critiqui allò que fa aquest ajuntament, i a l’AMB repartir-se 

els càrrecs i continuar governant fent allò mateix que aquí critiquen. 

Finalment, avança que el seu grup farà una abstenció en aquest punt. 

 

La Sra. CAPDEVILA considera que hauria estat encertat que la Sra. Ballarín hagués 

entonat un mea culpa, ja que han arribat a la situació actual gràcies a la reforma 

laboral endegada pel PSOE, amb l’evident suport del PSC. 

 

El Sr. MULLERAS considera que han quedat ben clares les contradiccions del 

PSOE-PSC i de Barcelona en Comú, que mentre emplenen d’emocions les paraules, 

a l’hora de la veritat no tenen cap problema a fer adjudicacions de contractes a 

empreses multiserveis. 

 

El Sr. GARGANTÉ afirma el que va expressar en l’anterior sessió de ple: al seu grup 

el PSC no l’enganya, sap perfectament qui són i com actuen. 

 

El Sr. BADIA fa avinent a la Sra. Recasens i al Sr. Mulleras que reconeix que de 

vegades no se’n surten en la contractació, però els assegura que treballen per 

millorar-la, i lamenta que només posin el focus en casos comptats, i en canvi no 

reconeguin les millores que s’estan aconseguint en la contractació pública d’aquest 

ajuntament. 

 

La Sra. BALLARÍN reconeix que com a ajuntament no tenen capacitat de decisió en 

els punts que apunta la proposició i, per aquest motiu, demanen que es canviï la llei. 

Igualment, diu que comprèn les reticències a acceptar-la per part dels membres 

d’aquesta cambra que van votar la reforma laboral del 2012, atès que en plantegen la 

derogació. 

 

S’APROVA aquesta proposició amb contingut de declaració institucional en debat 

amb disset abstencions —emeses pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Martí i Blasi i les 

Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, els Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. 

Mejías i Barceló, i també del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, i tres vots en 

contra —emesos pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, i vint vots a 

favor de la resta de membres del consistori, amb el text transaccionat següent: 

 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Instar el Congrés dels 

Diputats a la derogació immediata de la reforma laboral, origen d’una exclusió social 

sense precedents. 2. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment 

el nombre d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que 

persegueixi el que és un frau encobert a la Seguretat Social o, per defecte, aquesta 

actuï d’ofici. 3. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades 

als plecs de condicions que reconeguin, com a mínim, el conveni sectorial de 

referència segons l’activitat del treballador o treballadora, per evitar la utilització 

directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’Administració pública, respectant-se 
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sempre el conveni sectorial corresponent per a qualsevol treballadora o treballador 

que efectuï el servei atorgat i que incentivin aquelles ofertes presentades per les 

empreses licitadores que garanteixin un salari digne. 4. Convocar la mesa de 

concertació de la contractació pública del Ajuntament de Barcelona per crear un 

pacte entre sindicats, patronal i administració que estableixi els criteris per regular les 

subcontractacions i erradicar del territori pràctiques espúries en la contractació. 5. 

Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, el president 

de la Generalitat de Catalunya, la ministra d’Empleo i la consellera de Treball. 

 
 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

Pc. 1.- (M1519/6312) Que segons allò establert en la sentència del Tribunal 

Constitucional núm. 26/2017 de data 16 de febrer de 2017, que fa referència al 

pagament de la plusvàlua quan no hi ha guany per part del venedor, a banda dels 

punts d'atenció que avui dia ja existeixen a l'Institut Municipal d'Hisenda, s'habiliti 

de manera immediata, conjuntament amb l'Oficina d'Atenció al Consumidor 

(OMIC), a les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) de la ciutat de Barcelona, un 

espai destinat a: - Rebre assessorament sobre l'IIVTNU (plusvàlua) i com afecten 

a la ciutadania les conseqüències de la sentència núm. 26/2017 de data 16 de 

febrer de 2017. - Articular mecanismes perquè la ciutadania pugui sol·licitar a la 

mateixa OAC la devolució dels imports liquidats, que variarà depenent del 

procediment emprat per al seu pagament, ja sigui per autoliquidació o bé 

liquidació posterior a notificació de l'Ajuntament i que en cada cas implica un 

termini temporal per poder fer-ho. 

 

La Sra. RECASENS formula el prec fent referència a la inacció del Govern per 

afrontar la justícia fiscal que preconitzava arran de les conseqüències de la 

bombolla immobiliària; recorda, en aquest sentit, que l’únic govern municipal que 

va actuar sobre la plusvàlua i la dació en pagament va ser el de l’alcalde Trias. 

Adverteix que ara no valen les excuses, atès que el TC ha dictaminat sentència, i 

n’existeixen moltes d’emeses pel TJSC que confirmen que cal retornar plusvàlues 

en casos provats de discapacitat, tot i que fins a dia d’avui només grans tenidors 

han pogut demanar la devolució dels ingressos indeguts. 

En conseqüència, demanen al Govern que vetlli per les classes mitjanes, per les 

persones físiques i no només per les jurídiques; és a dir, per les persones afectades 

per la bombolla immobiliària i que s’habilitin a les OAC punts d’assessorament 

sobre la plusvàlua i, de passada, entenen que també podrien servir per informar 

sobre l’IBI arran de la revisió cadastral. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL anuncia que accepten el prec, i assegura que el 

Govern no restarà de braços plegats davant una situació com aquesta, i confirma 

que ja existeix un protocol específic d’actuació. Confirma que l’Oficina d’Atenció 

al Contribuent de l’IM d’Hisenda ja ofereix informació sobre la qüestió, i que les 

reclamacions es poden presentar a les OAC; alhora, avança que habilitaran un 

espai específic al web municipal d’Hisenda a fi d’anar informant sobre la 

sentència del TC. 

 

La Sra. RECASENS confia que aquesta habilitació de les OAC sigui tan visible 

com, per exemple, els punts d’assessorament energètic i, per tant, que hi esmercin 

els mateixos esforços i recursos a fi que la ciutadania pugui rescabalar-se dels 
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ingressos indeguts. 

Confirma que el seu grup farà costat al Govern quan hagi de reclamar a l’Estat la 

compensació d’ingressos. Per tant, considera que avui comença una història 

positiva per a les famílies de Barcelona afectades per la bombolla immobiliària, 

no només en els casos de dació en pagament, sinó per a la resta de famílies que 

van comprar un pis i el van haver de vendre afectats per la bombolla, en el sentit 

que l’Ajuntament els podrà facilitar assessorament a fi de fer la reclamació de 

devolució d’ingressos indeguts. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL indica que han fet un encàrrec al Consell 

Tributari, ja que aquest assumpte és de gran complexitat jurídica, i la sentència del 

TC apel·la al legislador per resoldre el fons de la qüestió, alhora que existeix gran 

diversitat de situacions. 

Finalment, agraeix el suport expressat per la regidora per demanar a l’Estat que 

compensi la pèrdua d’ingressos que la devolució d’ingressos indeguts pot 

comportar per a aquest ajuntament. 

 
 

Pc. 2.- (M1519/6313) Que el Govern ampliï l'abast del Programa de cessió d'habitatges 

que actualment està duent a terme la Fundació Privada Hàbitat 3 Tercer Sector 

Social, dotant-lo de la dotació econòmica suficient per ampliar l'actual borsa 

d'habitatges d'acord amb la capacitat de gestió de la Fundació. 

 

El Sr. MARTÍ, d’entrada, reconeix el capteniment positiu del Govern respecte a la 

situació que plantegen, i amb aquest prec demanen que de cara al futur es pugi 

dotar de més recursos el programa de col·laboració amb la Fundació Hàbitat 3, i 

en general amb el tercer sector que gestiona habitatge social, a fi que es pugui 

incrementar la borsa d’habitatge de lloguer social adreçada a les persones més 

vulnerables. 

Valora positivament la gestió del Govern en aquest sentit, i considera que té 

capacitat per assumir la demanda que formulen amb aquest prec. 

 

El Sr. MONTANER fa referència al conveni de col·laboració amb la Fundació 

Hàbitat 3, signat el 2014 i amb durada de quatre anys, per a la captació, 

rehabilitació i gestió d’habitatges buits, i amb un objectiu fixat de captar-ne dos 

cents durant el període esmentat. Afegeix que la dotació prevista en el conveni per 

habitatge i any va ser de 937,50 euros. 

Remarca que el Govern actual va assumir des del primer moment aquest conveni, i 

el novembre de 2015 es va ampliar reforçant, sobretot, el nombre inicial de dos-

cents habitatges a dos-cents cinquanta, alhora que van considerar necessari 

incrementar els costos de gestió i captació de pisos per posar-los a disposició del 

programa. Precisa que el pressupost mitjà a dia d’avui és de 1.704 euros per 

habitatge i any, increment que permet assumir més despeses i un major 

percentatge dels costos de rehabilitació. Manifesta que són conscients de la 

importància de mantenir i d’anar reforçant el programa, i de la necessitat de més 

pisos per als programes socials, per la qual cosa avança que estan treballant en la 

possibilitat d’ampliar el conveni, així com complementant les possibilitats 

d’aconseguir habitatges a preu assequible reforçant el programa “Tu tens la clau”, 

que mobilitza pisos per a la borsa de lloguer amb la compra directa de pisos a preu 

inferior al de mercat, així com amb els habitatges de lloguer de nova construcció, i 

que significa poder disposar d’un parc d’habitatge major i, per tant, la possibilitat 

de cedir més habitatges i en millors condicions a Hàbitat 3. 

El Sr. MARTÍ considera, per la resposta del regidor Montaner, que s’accepta el 
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prec, atès que confirma que s’anirà ampliant la borsa d’habitatges a mesura que hi 

hagi possibilitats de fer-ho, i que valora com una bona solució a una mitjana 

d’entre set i vuit desnonaments diaris, i la consegüent manca de disponibilitat 

d’habitatge social mitjançant la taula d’emergència. Destaca la feina de 

complementarietat de les entitats socials sense ànim de lucre juntament amb la 

capacitat financera d’aquest ajuntament. Recorda, en aquest sentit, que una de les 

condicions del suport del seu grup al Pla d’accés a l’habitatge 2016-2025 va ser el 

manteniment d’aquest compromís. 

 

El Sr. MONTANER ratifica que el govern actual manté el 

compromís. Del Grup Municipal d’ERC: 

Pc. 3.- (M1519/6300) Que el Govern municipal es comprometi a respectar i donar 

compliment al resultat de la consulta veïnal sobre l'alberg de la Vila Olímpica. 

 

La Sra. CAPDEVILA, en primer lloc, saluda el president de l’Associació de Veïns 

i Veïnes de la Vila Olímpica i a tots els qui l’acompanyen. 

Dit això, llegeix el prec referent a la consulta veïnal sobre l’alberg de la Vila 

Olímpica; i recorda que entre el 3 i el 24 de maig es va fer aquesta consulta, sense 

cap suport per part d’aquest ajuntament, després de mesos de reivindicacions i de 

la negativa del Plenari de donar veu al veïnat. 

Per tant, agraeix als veïns i veïnes i a la societat civil la seva capacitat per donar 

veu a la ciutadania, i concreta que han votat 1.297 veïns i veïnes de la Vila 

Olímpica, un 21% de la població censada al barri. Entén que aquest percentatge 

els pot semblar poc representatiu, però destaca que ha estat una consulta feta per 

iniciativa veïnal i sense cap mena d’ajuda de l’Administració. Reconeix, doncs, 

que la consulta ha estat un èxit, modèlica d’execució, amb un alt nivell de 

participació i un resultat clar que el 97% de les persones consultades han votat en 

contra de la instal·lació de l’alberg de 440 places. 

Indica que amb aquest prec volen reiterar que, més enllà de discursos tècnics 

sobre participació i legitimitat, han de buscar solucions polítiques i respectar el 

resultat de la consulta. Adverteix al Govern, que proclamava que volia portar a 

aquest ajuntament la veu de la ciutadania a places i carrers, que ara té l’oportunitat 

de donar compliment a un dels seus eslògans estrella. 

Altrament, si menysté aquesta consulta, afirma que els queda sensació que el 

Govern municipal només promou les que li interessen i que està segur de guanyar, 

però que no respecta aquelles que sorgeixen de la base. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL dona la benvinguda als veïns i veïnes de la Vila 

Olímpica, i assegura que el Govern respecta aquesta mobilització ciutadana que 

han promogut per posicionar-se contra el que consideren un mal projecte per al 

seu barri, i que recorda que va ser autoritzat durant el mandat anterior i que 

compleix la legalitat. Assegura, tanmateix, que no consideren que sigui un 

projecte positiu per al barri, com demostra que el PEUAT estableix que la Vila 

Olímpica és una zona de decreixement pel que fa a allotjaments turístics. 

Això no obstant, observa que el prec d’ERC demana al Govern que reconegui un 

acte de mobilització ciutadana, i no una consulta, que recorda que exigeix un 

mínim de garanties; i remarca que per aquest motiu van fer una proposta de 

modificació del reglament —en la qual ERC es va abstenir—. 

Reitera que respecten molt la mobilització veïnal que s’ha produït a la Vila 

Olímpica en contra d’un projecte que el Govern municipal tampoc no subscriu, 

però insisteix que jurídicament, com a ajuntament, no poden prevaricar retirant la 
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llicència, ni posar en risc les finances municipals. 

Tanmateix, nega que estiguin de braços plegats, ja que estan negociant amb la 

promotora de l’alberg per valorar sortides possibles. 

 

La Sra. CAPDEVILA insisteix que aquesta consulta ha estat en tota regla, i 

remarca que ha estat la primera que ha perdut el Govern, i diu que no poden posar 

en tela de judici que la consulta no s’hagi fet d’una manera legal, ja que ha estat 

perfectament controlat que els qui votaven estaven empadronats al barri de la Vila 

Olímpica. 

Demana al Govern que reconegui que s’ha equivocat i que escolti els veïns. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL demana a la Sra. Capdevila que no barregi les 

coses; ratifica, d’una banda, que respecten plenament aquesta mobilització veïnal i 

el fons de la seva demanda. En aquest sentit, posa en relleu que han fet tot allò que 

era a les seves mans per evitar que es materialitzés un projecte com aquest; i 

remarca que han aprovat al Plenari un PEUAT que evita que siguin possibles 

projectes com el de l’alberg en un futur. 

Altrament, indica que si allò que demana el grup d’ERC és que dediquin vuit o 

deu milions d’euros a revertir el projecte, ha de poder justificar d’on sortiria 

aquesta quantitat i en detriment de què aniria la despesa. 

Precisa, igualment, que una consulta en termes jurídics requereix un mínim de 

regles que han de ser aprovades en aquesta cambra, i demana el suport del grup 

d’ERC a fi d’aconseguir-les al més aviat possible. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

Del Grup Municipal del PP: 

Pc. 4.- (M1519/6304) Instar el Govern municipal a no donar suport a cap convocatòria 

d'un referèndum unilateral a Catalunya o d'una declaració unilateral 

d'independència. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que el Sr. Pisarello va acudir dilluns passat a 

la conferència del president Puigdemont a Madrid i, malgrat que actualment sigui 

l’alcalde accidental, diu que dubta que hi anés per accident i, per tant, la seva 

presència es podria interpretar com que avala les tesis defensades pel Govern de la 

Generalitat de promoure la convocatòria d’un referèndum il·legal per 

independentista. 

Per aquest motiu, justifica la presentació d’aquest prec amb què demanen que el 

Govern municipal no doni suport a una convocatòria de referèndum o declaració 

unilateral d’independència de Catalunya. 

Li demana que respongui clarament a aquesta petició, amb un sí o amb un no; tot i 

que és conscient que en el llibre de l’estil del Govern hi consta que gran part de 

les respostes han de ser d’atac al PP i a Espanya. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL indica que respon aquest prec com a membre 

de Barcelona en Comú i no pas com a govern de la ciutat, atès que de tothom és 

conegut que no mantenen una mateixa posició en aquest aspecte amb el Grup 

Socialista. Puntualitza que el Govern municipal està d’acord amb el fet que 

Catalunya és una nació, que ha de poder decidir, tot i que el Grup Socialista és 

favorable a la reforma constitucional i Barcelona en Comú d’un referèndum, que 

entenen que es pot realitzar d’una manera plenament legal amb l’ordenament 

polític vigent; i que si això no es produeix serà per una gran irresponsabilitat del 
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PP. 

Reconeix que al seu grup no li agraden molts aspectes del full de ruta que planteja 

l’actual govern de la Generalitat, però assegura que si el PP insisteix a continuar 

aixecant murs no es quedaran de braços plegats, participaran en totes les 

mobilitzacions que calgui perquè el poble de Catalunya pugui exercir una demanda 

aclaparadorament majoritària. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que no sap si és casual l’absència dels quatre 

regidors socialistes, com no creu que ho fos la presència de la Sra. Colau el 23 de 

desembre passat al Parlament de Catalunya, que hi era en qualitat d’alcaldessa de 

Barcelona i, per tant, representant el Govern de la ciutat en la convocatòria del Pacte 

nacional pel dret a decidir. 

En conseqüència, reclama al Sr. Pisarello que respongui aquest prec en qualitat 

d’alcalde accidental, de govern, per tant, i demana que el Govern no se sumi a les 

propostes en favor d’un referèndum que, en ser independentista, és il·legal. 

Retreu al Sr. Pisarello la seva assistència a una conferència, la de Madrid, en què 

s’avalaven les tesis que asseguren que es pot promoure unilateralment un referèndum 

contrari a la llei, o des del Parlament una declaració unilateral d’independència. 

Diu que sap què pensa respecte d’això Barcelona en Comú, però voldria que el Sr. 

Pisarello es posicionés clarament com a govern municipal, format per la seva 

formació i el Grup Socialista; per tant, quan l’alcalde accidental assisteix a actes 

institucionals al Parlament o a conferències institucionals del president de la 

Generalitat, entén que resulta evident que defensa un posicionament i, per això, no 

accepta que avui s’excusi dient que parla com a membre de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL reconeix que va assistir a la conferència també 

com a alcalde accidental, atès que el Govern defensa el diàleg, com també avalava 

aquesta defensa la presència de l’alcaldessa de Madrid en aquell acte. 

Confirma, però, que no pot acceptar que, novament, el grup del PP pretengui donar-

los a tots lliçons sobre legalitat, quan la realitat és que s’està convertint en el partit 

polític que comet il·legalitats sistemàticament. 

Considera que el grup del PP oblida que la seva formació va recollir signatures 

contra un estatut aprovat majoritàriament al Parlament de Catalunya; va practicar una 

política contrària al consens lingüístic que existeix a Catalunya; va negar la 

possibilitat de reformar un model de finançament establert en el mateix Estatut; va 

ofegar l’autonomia municipal i els governs autonòmics fins a produir una 

recentralització absolutament preautonòmica i, per tant, contrària a la Constitució. 

En conseqüència, diu que li sorprèn molt que des de la Moncloa s’acusi Catalunya de 

voler perpetrar un cop d’estat contra la constitució territorial, i que quan aquesta 

afirmació genera protestes absolutament legítimes s’utilitzi la via de les 

inhabilitacions i penal, és a dir, la criminalització de l’adversari polític, fins i tot amb 

mecanismes paralegals i mafiosos. 

Per tant, reclama al regidor que deixi de donar lliçons de legalitat, atès que forma 

part del partit de la il·legalitat sistemàtica i una amenaça en tota regla contra l’estat 

de dret, la separació de poders, contra els drets socials i contra el principi democràtic 

com a tal. 

 

NO S’ACCEPTA el prec en debat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 
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Preg. 1.- (M1519/6296) Per quin motiu l'alcaldessa i el primer tinent d'alcaldia no es van 

entrevistar amb la farmacèutica Tonfrentang, i perquè el Govern municipal no ha 

fet tot el possible per facilitar que el Centre Europeu de Medicina Xinesa s'instal·li 

a Barcelona, i ha permès que es perdi una inversió privada de 80 milions d'euros? 

 

El Sr. BLANCO pregunta al Sr. Pisarello el motiu pel qual no es va reunir, el 

juliol de l’any passat, amb una delegació oficial que va venir a Barcelona amb el 

propòsit de construir el Centre Europeu de Medicina Xinesa; una iniciativa que 

hauria comportat una inversió de 80 milions d’euros, i, finalment, el centre 

s’instal·larà a l’Hospitalet. 

Retreu al Govern de la ciutat la manca absoluta d’interès demostrada per atraure 

aquesta inversió, i destaca l’actitud de l’alcaldessa de l’Hospitalet, que va viatjar a 

Pequín per parlar amb els responsables de la delegació, els va demanar que 

tornessin i els va convèncer d’instal·lar-se al seu municipi. 

Compara la diferència de tracte amb el que va dispensar aquest ajuntament a la 

delegació xinesa, i insisteix a preguntar per què no va ser rebuda per l’alcaldessa o 

pel Sr. Pisarello, atès que es va desplaçar a Barcelona a parlar expressament 

d’aquest assumpte. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL assenyala que hi ha moltes persones que 

acudeixen a l’Ajuntament a fer propostes i és materialment impossible que rebin 

tothom. 

Precisa que la proposta a què es refereix el regidor provenia de la Generalitat, i els 

equips tècnics de diferents àrees municipals van ser-ne els interlocutors, juntament 

amb la Generalitat i amb els inversors. Concreta que la proposta era establir un 

centre de medicina privada, que no pretenia incorporar-se a la cartera de salut 

pública de Catalunya, i se’ls demana la cessió gratuïta d’un solar. 

Per tant, en considerar que no hi havia motius per cedir gratuïtament un terreny 

públic sense contrapartida per a aquesta administració, ell mateix ho va explicar 

cordialment a la delegació. 

 

El Sr. BLANCO replica que l’alcaldessa de l’Hospitalet ha cedit els terrenys, 

entén que informada prèviament que el projecte beneficiarà la seva ciutat, mentre 

que el Sr. Pisarello ni tan sols va voler asseure’s amb la delegació a negociar els 

termes. 

Puntualitza que no es tracta d’una delegació d’una empresa privada, sinó que 

venia en nom del Govern regional de Pequín; això no obstant, considera que si 

hagués estat una empresa privada també els haurien hagut d’atendre perquè la 

seva proposta implica un benefici per a la ciutat, especialment als barris d’Horta. 

Lamenta haver perdut aquesta oportunitat, però assegura que al seu grup encara li 

preocupa més la manca d’interès del Govern per atraure inversions en sectors 

estratègics, mentre que altres administracions de l’Estat estan treballant perquè 

Barcelona sigui la seu de l’Agència Europea del Medicament. I manifesta que a 

tot això s’hi suma que el Govern hagi desestimat l’oportunitat de generar deu mil 

llocs de treball en el sector hoteler, i també ocupació en el de la restauració o 

l’industrial. 

Reitera que els amoïna molt el tarannà del Govern municipal quant a les formes, i 

adverteix que cal parlar amb les persones per generar confiança, ja que, altrament, 

les empreses no estaran disposades a invertir a Barcelona. 

Conclou, per tant, que si el Sr. Pisarello hagués mostrat només una mínima part de 

l’interès de l’alcaldessa de l’Hospitalet avui aquesta empresa estaria instal·lant-se 

a Barcelona. 
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El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL confirma que les inversions a Barcelona han 

crescut més que mai, més que en qualsevol altra ciutat de l’Estat. 

Quant a l’esment de l’Agència Europea del Medicament, puntualitza que el 

Govern de la ciutat ha estat treballant activament per aconseguir que s’instal·li a 

Barcelona, i recorda que viatgen a la Xina, als EUA i a altres indrets d’Europa per 

aconseguir inversions. 

Tanmateix, precisa que volen per a Barcelona unes inversions que donin una 

garantia clara de retorn social; i, en aquest cas concret, van considerar que la 

cessió gratuïta d’un terreny no tenia sentit; això no obstant, van oferir 

assessorament a la delegació, i celebra que hagin triat l’Hospitalet, que forma part 

de l’àrea metropolitana. 

Considera, per tant, que l’autèntic objectiu del grup de Ciutadans amb aquesta 

pregunta és abonar una difamació que prové d’un mitjà de comunicació amb 

vincles amb aquesta formació —i remarca que no és el primer cop que Ciutadans 

fa difusió d’aquesta mena d’informacions absolutament falses—. 

Reitera, per tant, que va atendre amb tota cordialitat la delegació, però que no els 

va interessar la seva proposta, com succeeix en molts altres casos. 

 
 

Preg. 2.- (M1519/6297) Quines accions pensa fer el Govern municipal per tal de donar 

resposta a les necessitats de les persones sense llar que dormen al carrer i que en 

l'últim recompte era de 1.026 persones? 

 

La Sra. BARCELÓ esmenta que en el darrer recompte fet per la xarxa d’atenció a 

persones sense llar es constata l’existència de 1.026 persones que dormen al 

carrer, un 9% més que el 2015 i un 56% més que el 2008. 

Aprofita per agrair la feina feta pels voluntaris i voluntàries i a totes les entitats 

que treballen per donar cobertura a les persones que sobreviuen al carrer. 

Tot seguit, llegeix la pregunta que formula el seu grup sobre les mesures previstes 

per afrontar aquesta situació, i demana quin nombre de places hi ha actualment en 

el programa housing first. 

 

La Sra. ORTIZ reconeix que la xifra de persones sense llar no és encoratjadora, tot 

i que era previsible, en vista de les dificultats d’accés a l’habitatge i l’exclusió 

residencial creixent, juntament amb el fenomen de cronificació de la pobresa. Per 

aquest motiu, explica que abans d’iniciar el recompte i avaluar-ne l’evolució, van 

posar tota la maquinària municipal a treballar contra l’exclusió residencial amb 

eines com el Pla de lluita contra el sensellarisme, amb mesures preventives, alhora 

que han destinat més recursos a incrementar el nombre de places amb nous 

equipaments, amb una inversió inclosa al PIM superior a cinc milions d’euros fins 

al 2020. Afegeix que també s’ha millorat l’atenció sanitària a les persones en 

aquesta situació amb un increment de la inversió de deu milions d’euros més. 

Reconeix, però, que com a administració estan molt sols en aquesta lluita contra el 

sensellarisme, i remarca que Barcelona inverteix 37 milions d’euros en aquest 

concepte. En aquest sentit, explica que aporten l’expertesa de la ciutat de Barcelona 

al pla que vol elaborar la Generalitat per afrontar aquest fenomen, però que de 

moment encara no té recursos. 

Concreta que aquest ajuntament ha posat en funcionament 48 places d’allotjament 

individual, 41 per a persones sense llar afectades per trastorns mentals, i està previst 

de posar en marxa, el proper setembre, un equipament per a joves en aquesta 

situació. Adverteix, tanmateix, que en la lluita contra el sensellarisme és clau revertir 

les reformes laborals, la precarietat i, sobretot, un canvi de regulació a escala estatal 

a fi de garantir el dret a l’habitatge, atès que els lloguers a tres anys estan posant en 
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dificultat, per exemple, el housing first, atès que planteja obstacles per a la renovació 

dels contractes de lloguer. 

Per tant, demana als grups municipals que donin suport per posar fre a l’increment 

del lloguer i a la creixent inaccessibilitat a l’habitatge. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que si es compten les persones que dormen al carrer i les 

que estan en centres residencials, el resultat és que hi ha més de tres mil persones que 

no tenen sostre. 

Reitera la pregunta de quantes places de housing first hi ha disponibles a Barcelona, i 

recorda que aquest programa va ser iniciativa del govern anterior, que el va posar en 

marxa amb cinquanta places; i que l’actual en proposava cinquanta més anualment. 

Reconeix que les solucions no són senzilles, però insisteix a recordar que el seu grup 

ha proposat mesures concretes com ara posar fi al temps d’espera per a la primera 

acollida, atès que quan una persona fa el pas d’adreçar-se a un centre residencial ha 

d’obtenir la major cobertura possible; fer més flexibles els horaris dels menjadors i 

establir vincle amb els educadors, per a la qual cosa cal incrementar-ne el nombre. 

Pel que fa a l’alberg per a persones amb problemes de salut mental, alerta que encara 

resta pendent un alberg d’atenció específica per a persones amb problemes de 

consum de substàncies addictives; insisteix, també, en la necessitat d’un servei 

d’acollida les vint-i-quatres hores del dia, en la tasca de reinserció social i, sobretot, 

en la prevenció, atès que a Barcelona hi continua havent una mitjana de vuit 

desnonaments diaris. 

Finalment, recorda al Govern municipal que té competències per fer un parc 

d’habitatge públic ambiciós, ja que ara com ara només hi ha un 1,5% de parc 

d’habitatge social públic. 

 

La Sra. ORTIZ replica que mai no han negat que el repte de l’accés a l’habitatge és el 

principal problema, i així ho demostra la preeminència que li han atorgat; igualment, 

confirma que també han incrementat el nombre d’educadors al carrer en dotze més. 

Reconeix que les xifres es poden incrementar, però considera que és essencial anar a 

les causes que fan que augmenti el sensellarisme, entre les quals les que imposen un 

canvi en la regulació dels lloguers a fi de posar fre a l’exclusió residencial creixent. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

Preg. 3.- (M1519/6301) Es planteja el Govern municipal la rescissió del contracte del 

servei de neteja viària i recollida de residus a l'empresa Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC)? 

 

El Sr. BOSCH recorda que fa poc va preguntar a la Sra. Sanz si també tenien 

intenció de rescindir el contracte del servei de neteja adjudicat a Fomento de 

Construcciones i Contratas (FCC) arran del frau detectat, i que la resposta va ser 

“potser sí”. Entén, però, que hauria d’haver respost amb un sí o amb un no, ja que 

la ciutadania té tot el dret de saber si el Govern preveu la possibilitat de rescindir-

lo. 

 

La Sra. SANZ reitera, com ja va respondre a aquella pregunta, que actualment 

tenen pendent de tancar l’expedient informatiu, i que n’han obert un altre sobre 

qüestions vinculades al possible frau per part de FCC; afegeix que van obrir un 

expedient sancionador, els responsables del qual han de determinar si s’imposa 

una sanció o, altrament, la resolució del contracte. 

Recorda que han transmès tota aquesta informació a la Fiscalia que, per la seva 

banda, està investigant la qüestió i que ben aviat resoldrà i, en funció de la seva 

resposta, l’expedient sancionador pot quedar suspès per l’establiment d’un 
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procediment propi de la Fiscalia vinculat a un delicte penal. 

Per tant, confirma que estan a l’espera de tot aquest procediment i que el personal 

jurídic de la casa determini quines són les conseqüències derivades del frau. 

 

El Sr. BOSCH diu que no ha acabat d’entendre si la resposta era afirmativa o 

negativa; de tota manera, pregunta, si és que no tenen en compte la possibilitat de 

rescindir el contracte a FCC, com és que en el cas de les Glòries, per molt menys, 

han optat per la rescissió de contracte. 

Considera, per tant, que el Govern dona un tractament desigual a aquest cas del 

servei de neteja, que en ser més greu justificaria encara més, a parer seu, la 

rescissió per un frau econòmic —3,37 milions d’euros— per serveis no prestats en 

dos anys; alhora, consideren que també hi ha una part de frau “ecològic” en 

detriment de bona part de la ciutadania que durant anys ha estat seleccionant els 

residus per no res. 

Altrament, si la resposta és afirmativa, demana a la Sra. Sanz que els digui 

clarament que sí, i que en parli abans amb els grups municipals perquè, com 

succeeix moltes vegades, no se n’hagin d’assabentar per la premsa. I demana que, 

si tenen intenció de convocar una comissió extraordinària per parlar-ne, no ignorin 

la veu de la majoria, com va succeir en el cas de tots aquells que van votar que era 

millor no aturar les obres de Glòries. 

I qüestiona, si en aquest cas s’opta per la rescissió, es trobaran amb una 

paralització de com a mínim un any en la recollida de residus i la neteja. 

 

La Sra. SANZ insisteix que en aquest cas el Govern farà el mateix que va fer a 

Glòries: atendre les peticions que els han arribat dels serveis tècnics i jurídics 

d’aquest ajuntament; i una vegada les tinguin, assegura que en parlaran amb els 

grups, tal com van fer en el cas esmentat per explicar-los la situació. 

Precisa que l’única diferència rau en el fet que el grup d’ERC ha de decidir de 

quina banda està, si en la de donar suport a allò que recomanen els serveis tècnics 

i jurídics o, altrament, opta per la crítica partidista, que no permet arribar fins al 

final en unes qüestions que requereixen consens per donar prioritat a la defensa de 

l’interès públic davant empreses que incorren en frau. 

Del Grup Municipal del PP: 

 

Preg. 4.- (M1519/6306) Què ha aportat al Govern municipal la incorporació del PSC a 

aquest ara fa un any? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa referència a la incorporació ara fa un any del Grup 

Socialista al Govern municipal, i entén que és procedent fer una valoració 

d’aquest període i què han aportat a l’acció de govern. Assenyala que hauria 

volgut tenir com a interlocutor el Sr. Collboni; però constata que el Grup 

Socialista prefereix amagar-se en determinats moments de les sessions de ple, com 

ha succeït durant la intervenció de resposta del Sr. Pisarello al prec formulat pel 

seu grup sobre el suport del Govern municipal a una possible declaració unilateral 

d’independència. Considera que el Sr. Collboni, com a segon tinent d’alcaldia, 

hauria de fer costat al Sr. Pisarello. 

 

La Sra. ANDRÉS creu que la pregunta del grup del PP és una excusa per reblar 

les crítiques al Govern en comptes de ser propositiu i aportar propostes de solució 

a problemes que pateix la ciutat derivats directament de la crisi econòmica i de la 

gestió que n’ha fet el govern del PP. 

Considera que la seva formació durant l’any que fa que és al govern de la ciutat ha 

contribuït a intentar resoldre problemes molt greus de la ciutadania derivats de la 
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situació que acaba d’apuntar; per tant, assegura que van entendre el missatge de la 

ciutadania de canvi per a la ciutat, i que es va palesar amb el resultat sorprenent 

que una força política emergís amb tanta força que es va posicionar en primer lloc 

en les darreres eleccions municipals. Igualment, destaca que la composició 

fragmentada d’aquest plenari és l’expressió de la voluntat de la ciutadania i, en 

conseqüència, que requereix entesa i acord. 

Manifesta que el seu grup treballa, com sempre ha fet, per millorar les condicions 

de vida de la ciutadania; i que això ho demostra, per exemple, l’intent d’executar 

els cent cinquanta milions d’euros per als barris, dos-cents trenta milions en 

polítiques socials, o totes les inversions de més de vuit-cents milions d’euros ja 

aprovades. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ fa avinent que quan el Grup Socialista es va 

incorporar al Govern ara fa un any, va donar a entendre a determinats sectors 

econòmics, culturals o veïnals que actuaria com el politburó d’un govern que, fins 

aleshores, no era bo. Remarca, però, que la realitat és que no hi ha bons ni dolents 

en aquest govern, sinó una coalició de Barcelona en Comú i el PSC nefasta; i 

adverteix al Grup Socialista que no pot fer oposició des del govern estant. Així, 

destaca que la seva proposta estrella sobre la ronda de Dalt ha suposat un autèntic 

frau als veïns, als quals asseguraven que farien costat; igualment, constata que el 

Grup Socialista discrepa amb el tramvia i amb Glòries, amb aspectes puntuals del 

PEUAT, amb la superilla, la reforma de la Via Laietana i, fins i tot, fa 

declaracions públiques en contra del Govern municipal com en el cas de Can Vies, 

que asseguraven que enderrocarien; igualment mostren distàncies quant als Jocs 

Olímpics d’Hivern, que van promoure a l’oposició estant, i que proposaven la 

creació d’una comissió que, després, van cancel·lar sense explicacions en entrar al 

Govern. 

Afegeix que el Grup Socialista no és capaç tampoc d’esmenar el suport de 

Barcelona en Comú al procés independentista, ni les controvèrsies generades pels 

canvis de 

nom de carrers; retreu que no hagin estat capaços de promoure una ordenança de 

terrasses, ni garantir una bona ordenança de civisme. 

Acusa el Grup Socialista, en definitiva, d’haver renunciat al seu llegat històric en 

benefici del govern de l’alcaldessa Colau. 

 

La Sra. ANDRÉS replica que el seu grup no ha renunciat al llegat de la seva acció 

de govern en anteriors mandats sinó ben al contrari, i assegura que se senten molt 

orgullosos i orgulloses per la transformació que ha experimentat la ciutat, com 

creu que també ho està bona part de la ciutadania. 

Es ratifica en el fet que estan treballant per la ciutat des del Govern amb els 

instruments que tenen a l’abast; i reconeix que mantenen algunes diferències amb 

Barcelona en Comú, però el que realment és rellevant és l’objectiu comú que la 

ciutadania visqui millor malgrat la nefasta gestió del Govern de l’Estat i, de 

vegades, també de la Generalitat. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

 

Preg. 5.- (M1519/6308) Sol·licitem conèixer per quin motiu el Govern de Barcelona en 

Comú i el PSC, dins la remodelació de la Via Laietana i emmarcada en altres 

actuacions referents a la memòria històrica, ha decidit no retirar ni el monument, 

ni el nom de l’avinguda a Francesc Cambó i Batlle, conegut polític impulsor, 

finançador i col·laborador de les dictadures de Primo de Rivera i Fancisco Franco, 

entre altres fets contra les classes populars. 
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La Sra. LECHA fa esment de l’anunci del Govern municipal, el 2 de maig passat, 

de començament del procés de pacificació de la Via Laietana i, entre altres 

actuacions urbanístiques, va dir que es treballaria per difondre la memòria del 

procés d’obertura d’aquesta via; la significació que hi ha tingut la prefectura de la 

policia, o la plaça dedicada a Antonio López, famós per ser un representant del 

comerç d’esclaus. 

Indica que cal tenir en compte la memòria nefasta de la ciutat que representen tant 

l’avinguda Francesc Cambó com la mateixa estàtua, col·locada el 1997, que 

homenatja el polític conservador i còmplice de la repressió de la Setmana Tràgica, 

artífex del govern de concentració del 1917 amb l’objectiu de salvar la monarquia, 

ministre de governs espanyols, impulsor del cop d’estat que va instaurar la 

dictadura de Primo de Rivera, responsable dels atacs a les mines asturianes i 

finançador del cop d’estat del 18 de juliol de 1936. 

Pels arguments que acaba d’expressar, formula la pregunta, que llegeix. 

 

La Sra. PIN precisa que la mesura de govern d’accions per a la millora de 

l’organització de la Via Laietana inclou un apartat sobre la memòria històrica que 

preveu tres actuacions; d’una banda, la memòria de l’obertura de la via —que 

respon a una proposició formulada al Ple de Ciutat Vella per part del Grup 

Municipal Demòcrata—; el plafó de memòria a la seu de la Jefatura Superior de 

Policia, seu de la brigada politicosocial, a Via Laietana, 43, i la intervenció a la 

plaça Antonio López, que inclou un canvi de nom, la retirada de l’estàtua i 

resignificació de l’espai, i que dona resposta a una proposició del grup de la CUP 

al Ple de Ciutat Vella, que va ser transaccionada. 

Està d’acord amb el fet que cal posar en qüestió el paper històric de la figura de 

Cambó, però adverteix que cal tenir present que les intervencions 

memorialístiques a l’espai públic tenen com a objectiu explicar el passat, 

resignificar els espais, i eliminar referències que atemptin contra els drets humans, 

atenent les demandes dels moviments socials. Apunta que, en aquesta línia, la 

retirada d’elements de l’espai públic té un impacte important en l’imaginari 

col·lectiu i, per tant, requereix un debat ciutadà previ, i per aquest motiu no s’ha 

incorporat la figura de Cambó en les mesures memorialístiques. Assenyala, quant 

a l’estàtua d’Antonio López, que la seva retirada ha estat objecte d’una 

reivindicació històrica per part de col·lectius defensors dels drets humans i 

anticolonials. 

 

La Sra. LECHA puntualitza que sindicats i les joventuts comunistes ja van 

reivindicar el 2011 la retirada del nom de l’avinguda i l’estàtua de Cambó. 

Quant a l’argument de la Sra. Pin sobre l’impacte de la retirada, convida a pensar 

sobre els espais de memòria a la ciutat i reivindicar tot allò que s’ha silenciat 

durant molts anys. 

 

La Sra. PIN confirma que no hi ha cap inconvenient a instal·lar una plaça 

explicativa que faci memòria de què va significar la figura de Cambó. 

 
 

Preg. 6.- (M1519/6309) Sol·licitem conèixer si els dos agents de la Guàrdia Urbana (Rosa 

P. i Alberto L.) detinguts i empresonats pel cas de l'assassinat o homicidi d'un 

altra agent del mateix cos i que van participar en una actuació on va resultar morta 

una persona a Montjuïc el 9 d'agost de 2014 van ser apartats de la Unitat de 

Suport Diürn després d'aquest fet i, si és el cas, durant quant de temps en van estar 

apartats o desplaçats a una altra unitat; així mateix, sol·licitem conèixer, també, 
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totes les denúncies i expedients que haurien tingut des de la seva entrada al cos 

aquests dos agents i el caporal Juan José L. 

 

El Sr. GARGANTÉ esmenta que el 4 de maig va ser localitzat un vehicle en 

flames prop del pantà de Foix, al maleter del qual va aparèixer calcinat un agent 

de la Guàrdia Urbana, que havia estat apartat del servei per colpejar un motorista a 

la carretera de l’Arrabassada fa prop d’un any. 

Afegeix que arran d’aquest cas han estat detinguts dos agents del mateix cos, Rosa 

i Alberto, com a presumptes autors de l’homicidi de l’agent. Precisa que en el cas 

de la primera s’hi suma un cas de pornorevenja; i en el cas d’Alberto, explica que 

el 2011 va tenir un judici acusat de colpejar venedors ambulants, cas per al qual li 

demanaven set anys de presó i en va sortir absolt, i el 2013 va tenir un nou judici 

per actuacions contra venedors ambulants, i aquesta vegada va ser condemnat a 

pagar sis-cents euros per haver colpejat innecessàriament més de deu cops de 

porra extensible; mentre que el 2014 els dos agents ara detinguts van participar en 

una actuació en què va morir un venedor ambulant a la muntanya de Montjuïc. 

Afegeix que el caporal que comandava aquest equip, Juan José, és conegut per la 

seva vinculació amb l’extrema dreta espanyola, Plataforma per Catalunya, i 

l’agent detinguda ha confessat que Alberto havia empès el venedor. 

Feta aquesta breu explicació dels fets, formula la pregunta amb la qual demanen 

saber el nombre de denúncies acumulades pels tres agents, comptant-hi el caporal, 

i si després de l’actuació a Montjuïc van ser apartats de la Unitat de Suport Diürn. 

 

El Sr. BADIA indica que, fruit de la intervenció policial de 2014 en què va morir 

una persona, el jutjat d’instrucció 31 de Barcelona va incoar diligències prèvies 

per investigar i escatir els fets; paral·lelament, la unitat de règim interior de la 

Guàrdia 

Urbana va obrir expedient informatiu a fi de fer el seguiment judicial de les 

actuacions. Precisa que no els consta si tenien més informació d’altres indicis, 

però en aquell moment es va decidir que no s’obriria cap mesura cautelar respecte 

als agents que havien participat en aquella intervenció, no se’ls va suspendre ni 

tampoc es van canviar de destí ni es va obrir cap expedient disciplinari. 

Concreta que el 3 de setembre de 2014 la jutgessa va arxivar el cas indicant que 

les actuacions practicades no s’havien pogut justificar de cap il·lícit penal. Pel que 

fa a l’expedient informatiu, indica que es va tancar en el moment que la unitat de 

règim interior va ser notificada per part de la jutgessa i, per tant, la causa es va 

arxivar. 

Amb referència als expedients dels tres membres de la Guàrdia Urbana d’ençà del 

seu ingrés al cos pels quals pregunta el Sr. Garganté, assenyala que el reglament 

de procediment disciplinari aplicable als cossos de policia de Catalunya estableix 

uns límits, a partir dels quals la informació s’ha de cancel·lar d’ofici o a petició de 

la persona interessada un cop transcorregut un període de sis mesos, dos o tres 

anys —segons es tracti d’una sanció lleu, greu o molt greu— d’ençà del 

compliment de la sanció corresponent, i sempre que el sancionat no hagi donat 

lloc a un altre procediment disciplinari que pogués ampliar aquests terminis. 

En conseqüència, puntualitza que, tenint en compte aquesta limitació, l’única 

informació de què disposen és sobre l’obertura d’un expedient disciplinari al 

caporal a què ha fet referència el regidor per falta greu, l’octubre del 2016, per 

desobeir les ordres d’un superior en negar-se a treure una peça de roba que no 

integrava l’equipació reglamentària —cas que recorda que va tenir certa 

repercussió mediàtica—; i confirma que no consten limitacions legals de 

conservació de la informació a què s’ha referit quant als dos altres agents que ha 

citat el regidor. 
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Afegeix que a causa de l’homicidi descobert recentment, aquest ajuntament ha 

estat àgil i clar, i tan bon punt van ser detinguts els dos agents pel cos de Mossos 

d’Esquadra el 13 de maig, s’ha posat en contacte amb el jutjat per tal d’obtenir la 

confirmació oficial, i han procedit a la suspensió cautelar de les seves funcions, 

així com a iniciar un expedient disciplinari. 

 

El Sr. GARGANTÉ discrepa que l’actuació de l’Ajuntament ha estat àgil i clara 

com afirma el Sr. Badia. 

Considera estrany que no hi hagi cap expedient en el cas dels dos agents detinguts, 

i que només tinguin constància d’un d’obert al caporal, ja que el 2013 l’agent 

Alberto va ser condemnat per haver colpejat de manera gratuïta i innecessària un 

venedor ambulant, i considera molt preocupant que no se’n conservi cap 

documentació; i encara considera més preocupant que aquest mateix agent, que va 

tenir dos judicis prèviament als fets de Montjuïc —i va ser condemnat— no 

hagués estat separat del servei de la Unitat de Suport Diürn, en contacte 

permanent amb els venedors ambulants. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

Sg. 1.- (M1519/6314) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició aprovada al 

Plenari del Consell Municipal de 31 de març d'enguany amb el contingut següent: 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. La creació d'una comissió no 

permanent d'estudi de les diferents solucions tècniques per aconseguir la 

connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal entre les places de 

Francesc Macià i les 

Glòries, d'acord amb els paràmetres següents: 1.1 Objecte de la comissió: Estudiar 

i avaluar totes les solucions tècniques per la connectivitat del transport públic a 

l’avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, prenent en 

consideració totes les alternatives possibles, inclosa la integració de la D30 en la 

nova xarxa de bus totalment implantada. Més específicament, la comissió haurà 

de: 

a) Avaluar tots els estudis efectuats per l’Ajuntament de Barcelona i altres 

administracions competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les 

diverses solucions tècniques de transport públic a l’avinguda Diagonal, així com 

els costos d’infraestructura, interessos que se’n derivin, tarifa tècnica, etc. b) 

Avaluar “l’Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesòs”, 

adjudicat per BIMSA, actualment en redacció. c) Avaluar el “Projecte executiu de 

l’alternativa escollida per la implantació d’una xarxa tramviària unificada”, 

adjudicats per BIMSA, actualment en redacció. d) Avaluar qualsevol altre estudi, 

informe o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així 

com els que s’encarreguin a demanda de la comissió o qualsevol altra entitat que, 

a parer dels membres de la comissió, es consideri d’interès per a l’anàlisi de 

l’objecte d’aquesta. e) Estudiar i avaluar els costos de totes les opcions de gestió 

de les xarxes de tramvia actualment existents, així com de la seva possible 

ampliació, incloent els mecanismes que caldria aplicar per garantir-ne la titularitat 

i gestió 100% públiques i l’impacte econòmic en TMB que tindria la unió dels 

tramvies per la Diagonal. 1.2 Composició: la comissió d'estudi serà presidida per 

un regidor de l'Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta 

de l'alcalde (art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors de cada un dels grups 

municipals del consistori. 1.3 Règim de funcionament: la periodicitat de les 

reunions s’establirà en el marc de la mateixa comissió, i el calendari de treball serà 
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d’un màxim de 6 mesos, la comissió prendrà els acords per majoria ponderada, les 

seves sessions tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que 

consideri adients per al compliment de la seva comesa, d'acord amb criteris 

anàlegs als establerts a l'article 39 ter del ROM. 

1.4 La comissió no permanent d'estudi s'extingirà un cop estudiades totes les 

alternatives i s’hagi acomplert el calendari de treball, proposant unes conclusions 

que hauran de ser debatudes i aprovades al Plenari del Consell Municipal. 

 

ES RETIRA. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

Sg. 2.- (M1519/6302) Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès al Plenari del 

Consell Municipal en data 25 de novembre de 2016 amb el contingut següent: 

(M1519/4619) Que el Govern de la ciutat accepti la cessió del llegat artístic de 

Josep Maria Subirachs per part dels seus hereus, i posi a l'abast de la ciutadania la 

col·lecció personal de l'artista de manera permanent dins un equipament municipal 

al Poblenou, en un espai d'aproximadament 800 m2, com ho és l'encara disponible 

segon pis de Can Saladrigas o, en el seu defecte, un dels recintes que posseeix 

l'Ajuntament a l'àrea de l'eix Pere IV. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ recorda que en el plenari del 26 de novembre de l’any passat, 

a petició d’ERC, el Sr. Collboni es va comprometre, en nom del Govern 

municipal, a negociar amb els hereus de Josep Maria Subirachs les condicions de 

cessió a l’Ajuntament de la seva col·lecció personal amb l’objectiu de posar-la a 

l’abast de la ciutadania, de manera permanent, en un equipament municipal al 

Poblenou. 

Això no obstant, remarca que demà dissabte els fills de l’escultor inauguraran al 

Poblenou l’Espai Subirachs, que acollirà l’exposició permanent d’un centenar 

d’obres de l’artista, que només representen una petita part del seu llegat. Precisa 

que les despeses del local que allotja l’exposició, situat al carrer Batista, molt a 

prop de la casa natal de l’artista, són assumides íntegrament per la família. 

Afegeix que els consta que demà el Sr. Collboni assistirà a la inauguració, i 

pregunta per quin motiu aquest ajuntament no s’ha posat en contacte amb els 

hereus, d’acord amb el compromís adquirit, que en sis mesos no han rebut ni un 

breu missatge de cap responsable de cultura municipal a fi d’iniciar les converses, 

i ni tan sols han posat les bases per a la negociació. 

Entenen que aquesta no és la consideració que mereix un dels escultors més 

importants del segle XX a Catalunya. 

 

El Sr. COLLBONI recorda que va respondre a la demanda formulada pel grup 

d’ERC el novembre passat que aquest ajuntament se sentia concernit a destacar 

l’obra artística de Subirachs. Remarca, també, que Barcelona ha mostrat interès i 

ha homenatjat sense pal·liatius l’artista amb obra seva a l’espai públic i en 

col·leccions, com per exemple, la del MNAC. 

Precisament per això, han considerat que cal un tractament que abasti un àmbit a 

escala de tot Catalunya, amb la implicació del Govern de la Generalitat i dels 

museus nacionals. 

Afegeix que l’Ajuntament no hauria d’acceptar una donació condicionada a la 

creació d’un espai exclusiu en vista dels costos de creació i manteniment que 

suposa, així com tampoc que li obligui a mantenir oberta una exposició permanent 

del conjunt de l’obra. Consideren, doncs, que no té sentit anar obrint espais o 

museus amb aquests criteris, i recorda, en aquest sentit, el projecte del Museu 
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Clarà, que finalment va quedar integrat al MNAC. 

Pel que fa a l’acusació de manca de contacte amb la família, manifesta que, 

segons li ha fet avinent l’ICUB, sí que s’ha produït aquest contacte, alhora que 

també està assabentada de les converses amb el Departament de Cultura per 

valorar de quina manera poden sumar esforços per al reconeixement de l’obra de 

Subirachs, amb una dimensió que ultrapassa la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ replica que el seu grup té informació directa de la família 

Subirachs en sentit contrari; i remarca les dificultats que els suposarà el 

manteniment de l’espai que han d’inaugurar demà. 

Per tant, insisteix a demanar al Sr. Collboni que parli i que negociï amb els hereus 

la cessió de l’obra a canvi d’una ubicació municipal on exposar-la. 

 

El Sr. COLLBONI respon que la Diputació també ha d’assumir la seva part 

alíquota de responsabilitat, en la mesura que es tracta d’un artista de renom 

internacional, i que qualsevol aportació que faci també serà benvinguda. 

Precisa que l’obra de Subirachs podrà ser visitada en el nou espai que duu el seu 

nom al carrer Batista del Poblenou, que serà la seu permanent oberta al públic 

d’una part del seu llegat. 

 
 

E) Mocions 
 

1.- DESIGNAR com a president i vicepresidenta de la comissió no permanent d'estudi 

de les diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport 

públic a l’avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries l’Im. 

Sr. Gerard Ardanuy Mata i la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, respectivament. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL anuncia que s’ha apreciat la urgència d’aquesta 

moció en la junta de portaveus del 23 de maig. 

 

La Sra. SANZ indica que donant compliment al compromís expressat el març passat 

al Plenari del Consell Municipal de creació d’una comissió d’estudi del tramvia, avui 

concreten un aspecte simbòlic, atès que la configuració i el desenvolupament de la 

comissió esmentada serà treballada conjuntament amb tots els grups. Per tant, 

consideren que en un assumpte tan sensible i de tanta transcendència, que reuneix 

posicionaments confrontats, és positiu cercar posicionaments neutrals, i entendre que 

la millor manera de garantir-ho és un espai d’estudi, de reflexió i de debat sobre 

aquest mode de transport públic. Per tant proposen la creació i l’impuls de la 

comissió esmentada a fi de poder-la convocar el juny. 

 

El Sr. FORN avança que el seu grup farà una abstenció en la votació de la moció; i, 

alhora, expressa, com ja va fer a la Junta de Portaveus, el malestar que els ha causat 

que no se’ls hagi consultat un nom per ocupar la presidència, tenint en compte que 

eren el grup proponent. 

Això no obstant, es feliciten perquè la comissió tiri endavant, malgrat que ja hagin 

transcorregut dos mesos d’ençà de la seva aprovació, tot i que reitera que les maneres 

no han estat les correctes. 

 

La Sra. MEJÍAS valora positivament la creació d’aquesta comissió com a espai de 

debat i reflexió sobre un assumpte tan polèmic com la implementació de les dues 

línies de tramvia pel tram central de la Diagonal, sense que a dia d’avui hi hagi 

estudis tècnics que avalin suficientment aquesta opció. 
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Per tant, avança el fot favorable a la creació de la comissió i dels membres que la 

componen. 

 

El Sr. CORONAS es ratifica en el posicionament favorable a la creació d’aquesta 

comissió, tot i que s’abstindran pel que fa a la seva composició. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifesta que no comparteixen ni les formes ni els 

criteris seguits en l’assignació de la presidència de la comissió i, per tant, avança 

l’abstenció del seu grup en aquest punt. 

 

La Sra. LECHA celebra la constitució d’aquesta comissió, ja que per primera vegada 

es podrà parlar de la gestió del Tram, que posa un 95% de diner públic en mans 

privades. 

Precisa que s’abstindran quant a la presidència de la comissió. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix que se l’hagi proposat per presidir aquesta comissió, tot i 

que assegura que és conscient que hi ha grups que no subscriuen el seu nomenament. 

Això no obstant, confirma que intentarà mantenir la posició de neutralitat que ha 

mostrat quant a aquest projecte, i confia que això ajudi a establir un debat constructiu 

a fi de trobar la millor opció per a la ciutat. 

S’APROVA la moció en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sr. Capdevila i Benedí, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la 

Sra. Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

2.- DESIGNAR com a president i vicepresident de la comissió d’investigació sobre 

diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 els Ims. Srs. Santiago 

Alonso Beltran i Jaume Asens Llodrà, respectivament. 

 

El Sr. FORN reitera els mateixos motius que ha expressat en la moció anterior, en 

el sentit que no se’ls ha consultat la proposta de nomenaments de president i 

vicepresident de la comissió d’investigació, i tot i que assegura que no tenen res 

en contra de les persones proposades, no estan d’acord amb la manera com s’ha 

procedit i, per tant, avança l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. BOSCH es remet a l’argumentació del Sr. Coronas en la moció anterior i, 

de la mateixa manera, subscriu plenament la creació de la comissió d’investigació, 

però discrepa pel que fa al ball de cadires entorn d’un pacte per evitar la 

investigació de determinats aspectes, tenint en compte els interessos de les 

formacions que van governar entre el 2007 i el 2011 i, per tant, anuncia el vot en 

contra del seu grup. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ defensa la creació de la comissió d’investigació en 

favor de la màxima transparència. Això no obstant, fa avinent que, de la mateixa 

manera que en el cas de la comissió d’estudi del tramvia, no estan d’acord amb les 

formes i els criteris per assignar la presidència i vicepresidència de comissions 

d’estudi i, en aquest cas, d’investigació. I fa notar que la proposta trasllada la 

transacció proposada per Ciutadans al Govern, en què han decidit acotar l’àmbit, 

el temps i els òrgans fiscalitzadors d’aquesta comissió d’investigació, alhora que 

entre ambdues formacions s’assignen les funcions de presidència i 

vicepresidència. 

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup. 
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La Sra. LECHA diu que el seu grup també s’abstindrà, especialment per la 

impossibilitat de fer confiança al grup de Ciutadans. 

 

El Sr. ARDANUY observa que no forma part de la Junta de Portaveus i, per tant, 

no pot entrar en les deliberacions prèvies. Això no obstant, diu que tres grups del 

consistori s’han posat en contacte amb ell per informar-lo sobre els nomenaments, 

i anuncia que hi votarà a favor. 

 

S’APROVA la moció en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Bosch, Coronas i 

Puigcorbé i de les Sr. Capdevila i Benedí, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la 

Sra. Esteller i també del Sr. Garganté i de les Sres. Lecha i Rovira, després 

d’haver-se apreciat la urgència per unanimitat. 

 

 

F) Declaracions institucionals 

1.- El 26 de juny de 1977, més de 5.000 persones del col·lectiu LGTB i de diverses 

organitzacions polítiques i sindicals van recórrer la Rambla en el que va ser la 

primera manifestació de l’Orgull celebrada a Barcelona i a l’Estat. 

 

Aquesta marxa va ser organitzada pel Front d’Alliberament Gai de Catalunya 

(FAGC), que s’havia fundat dos anys abans i que en aquell moment encara no 

havia estat legalitzat com a associació, i tenia com a lema “Nosaltres no tenim por. 

Nosaltres som”. Malgrat el seu caràcter pacífic, la manifestació va ser durament 

reprimida per la policia, la qual cosa va provocar una detenció i diversos 

manifestants ferits i va generar un fort impacte en l’àmbit internacional. 

 

Un dels objectius d’aquesta mobilització era exigir la derogació de la “Llei de 

perillositat i rehabilitació social”, aprovada pel règim franquista el 1970 i que 

recollia el testimoni de la “Ley de vagos y maleantes”, destinada bàsicament a la 

repressió de les persones homosexuals durant la dictadura. Amb la Llei de 

perillositat social, el franquisme es dotava d’una nova eina legislativa per 

perseguir el col·lectiu LGTB i castigar-lo amb multes i penes de fins a 5 anys de 

presó o permetre l’internament en psiquiàtrics destinats a “la rehabilitació de 

l’individu”. Aquesta llei va ser parcialment derogada el 1978 però la seva 

derogació total no es va fer efectiva fins a l’any 1995. 

 

Quaranta anys després d’aquesta mobilització, és el moment de mirar enrere i 

commemorar un esdeveniment clau en la lluita pels drets civils a la nostra ciutat i 

en l’apoderament del moviment LGTB del nostre país. Una mostra d’això és 

l’atorgament per part de l’Ajuntament de la Medalla d’Honor de la Ciutat 2016 al 

FAGC, fruit dels més de 40 anys de lluita incansable pels drets i les llibertats del 

col·lectiu LGTBI. 

 

Per això, el Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: 

 

Primer.- L’Ajuntament de Barcelona commemora el 40è aniversari de la primera 

manifestació de l’Orgull celebrada a Barcelona el 1977 i organitzada pel Front 

d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), i s’afegeix als actes de memòria i 

celebració que organitzaran les entitats LGTBI de la ciutat durant les properes 

setmanes. Segon.- L’Ajuntament de Barcelona reconeix la importància que 

aquella primera mobilització va tenir en la lluita pels drets civils a la nostra ciutat i 
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en l’apoderament del moviment LGTB del nostre país, que des de fa més de 40 

anys té un paper clau en l’avenç dels drets de les persones LGTBI i el combat 

contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tercer.- Reiterar el 

compromís de l’Ajuntament de treballar per la plena normalització social del 

col·lectiu LGTBI i per l’erradicació de qualsevol mostra de LGTBIfòbia a la 

ciutat. Quart.- Instar el Govern municipal a instal·lar una placa a la Rambla per 

commemorar i recordar la celebració d’aquesta primera manifestació per 

l’alliberament LGTBI a la ciutat, ara fa 40 anys. Cinquè.- Fer arribar aquesta 

declaració a les entitats del col·lectiu LGTBI de la ciutat de Barcelona. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida per la Sra. 

Benedí, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i pel Sr. 

Ardanuy. 

2.- Atès el bon nom de la Guàrdia Urbana, i la professionalitat i el prestigi dels agents 

que en formen part, sempre vetllant pel benestar dels veïns des de la proximitat. 

Atès que la Guàrdia Urbana és àmpliament ben valorada pels barcelonins, tal com 

es constata en les diferents enquestes d’opinió que realitza l’Ajuntament de 

Barcelona. 

Atesos els lamentables fets en què ha perdut la vida un agent de la Guàrdia 

Urbana, i que han commocionat el mateix cos. 

Atesa la importància de donar suport a la institució de la Guàrdia Urbana en 

moments com aquests. 

 

Per això, el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

1. Constatar la professionalitat i el prestigi dels agents que formen el cos de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona. 

2. Reiterar el màxim suport i reconeixement institucional al cos de la Guàrdia 

Urbana i la seva important tasca que realitza a la ciutat de Barcelona. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. 

Fernández Díaz, amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del 

Sr. Ardanuy, excepte el d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el de la CUP-

Capgirem Barcelona. 

 

3.- Atès que els principis de llibertat d’expressió i de reunió són un element 

fonamental en la protecció dels drets humans. 

Atès que, des del 28 d’octubre de l’any passat, després que el pescador Mouchine 

Fikri morís aixafat dins un camió d’escombraries en el transcurs d’una intervenció 

policial, van començar una sèrie de manifestacions d’indignació a tot el Rif. 

Atès que aquestes manifestacions han anat creixent, consolidant-se i assumint com 

a pròpies un conjunt de reivindicacions. 

Atès que aquestes reivindicacions són de caràcter pacífic, i estan centrades en la 

petició de valors democràtics, de drets humans i de reconeixement dels trets 

culturals i lingüístics del poble rifeny. 

Atès que el Govern marroquí ha reaccionat augmentant les dotacions militars i 

policials, ja històricament molt concentrades a la regió. 

Atès que els drets de reunió i lliure circulació, així com la llibertat d’expressió, 

han estat els objectius prioritaris per contenir per part d’aquestes dotacions 

policials i militars. 

Atès que els diversos comitès de suport al Moviment Popular Rifeny a Catalunya 

demanen atenció sobre aquest assumpte a les institucions. 

A petició dels diversos comitès de suport al Rif, que senten com a pròpies les 
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institucions i ajuntaments de les viles i ciutats de Catalunya on s’han organitzat, 

els grups sotasignants presentem el suport als compromisos següents. 

 

Per això, el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

 

Primer.- Mostrar el nostre rebuig incondicional a tota forma de violència que 

s’exerceixi contra la llibertat d’expressió. Segon.- Mostrar la preocupació 

profunda pel procés de militarització del Rif, que impedeix l’exercici d’un diàleg 

normalitzat. Tercer.- Instar a la consideració, per part de les institucions 

governamentals del Regne del Marroc, del Moviment Popular Rifeny i altres 

moviments i agents socials implicats en la recerca d’una solució pacífica com 

interlocutors amb qui discutir al voltant de les reivindicacions que integra en el 

seu si. Quart.- Fer difusió d’aquesta declaració institucional i el compromís 

d’elevar-la al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes 

de Catalunya. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional, que ha estat llegida pel Sr. Garganté, 

amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy, 

excepte el de Ciutadans, i del Partit Popular. 

 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les setze 

hores i cinquanta minuts. 


