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

VINT-I-NOU DE DESEMBRE DE DOS MIL QUINZE, s'hi reuneix el Plenari 

del Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. 

Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. 

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

Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, 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, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, 

Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina 

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

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

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

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

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

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

Rovira i Torrens, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que 

certifica. 

 

Excusa la seva assistència l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

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

 

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

les nou hores i trenta-cinc minuts. 

 

Es donen per llegides les actes de les dues sessions anteriors, celebrades 

els dies 16 i 27 de novembre de 2015, i una esmena del punt 7 a l’acta de la sessió 

de 30 d’octubre de 2015, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots els 

membres del Consistori; i S'APROVEN. 

 

 

PART INFORMATIVA 

 

a) Despatx d’ofici 

 

En compliment de l’article 63.1 del Reglament orgànic municipal, ES 

COMUNIQUEN les resolucions següents: 

 

1.-  Decret d’Alcaldia, de 20 de novembre de 2015, que estableix les 

direccions que podran ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de 

funcionaris i les direccions que seran ocupades per titulars amb la condició de 

funcionaris, quan els actuals ocupants les deixin vacants, tal com es detallen als 

annexos; i deixa sense efectes el Decret d’Alcaldia de 16 de setembre de 2015. 

 

2.-  Decret d’Alcaldia, de 24 de novembre de 2015, que proposa a l’òrgan 

competent de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, com a accionista 
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de Cementiris de Barcelona, SA, elevar a la Junta General de Cementiris de 

Barcelona, SA, la proposta de designació de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas com a 

membre i president del Consell d’Administració de Cementiris de Barcelona, SA, 

en substitució de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau. 

 

3.-  Decret d’Alcaldia, de 24 de novembre de 2015, que proposa a l’òrgan 

competent de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, com a accionista 

de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, elevar a la Junta General de Serveis 

Funeraris de Barcelona, SA, la proposta de designació de l’Im. Sr. Eloi Badia 

Casas com a membre del Consell d’Administració de Serveis Funeraris de 

Barcelona, SA, en substitució de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau. 

 

4.-  Decret d’Alcaldia, de 24 de novembre de 2015, que designa la Ima. Sra. 

Laura Pérez Castaño membre de la Comissió d’Economia i Hisenda en substitució 

de la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago, i designa la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 

membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en substitució del Sr. 

Raimundo Viejo Viñas. 

 

5.-  Decret d’Alcaldia, de 26 de novembre de 2015, que designa la Ima. Sra. 

Montserrat Ballarín Espuña representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell 

General del Consorci de Turisme de Barcelona en substitució de la Sra. Sara 

Jaurrieta Guarner. 

 

6.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de desembre de 2015, que designa el senyor 

Ricard Vinyes Ribas, amb efectes del dia 25 de novembre de 2015, per 

desenvolupar provisionalment i sense retribucions les funcions de l’àmbit 

competencial del Comissionat de Programes de Memòria. 

 

7.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de desembre de 2015, que designa com a 

representants de l’Ajuntament de Barcelona a l’Assemblea General de l’associació 

Red Española de Ciudades Inteligentes les persones següents: 

- Im. Sr. Agustí Colom Cabau, regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme. 

- Sr. Francisco Rodríguez Jiménez, gerent de l’Institut Municipal 

d’Informàtica. 

 

8.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de desembre de 2015, que proposa al Ple del 

Consorci de la Zona Franca la designació de la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando com a 

vocal del seu Comitè Executiu, i, al mateix temps, proposa l’assistència a les 

reunions d’aquest Comitè Executiu, com a observadors, dels Srs. Jordi Martí 

Grau, gerent municipal, i Antoni Fernández Pérez, director d’empreses, entitats 

municipals i recursos. 

 

9.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de desembre de 2015, que proposa a la Junta 

General de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, la designació com a 

representants d’aquest Ajuntament en el seu Consell d’Administració, de les 

persones següents: 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano 

Ima. Sra. Laia Ortíz Castellví 

Ima. Sra. Janet Sanz Cid 

Sr. Manuel Valdés López 

10.-  Decret d’Alcaldia, d’1 de desembre de 2015, que delega la presidència de 

la comissió interadministrativa regulada a la clàusula 7a del conveni de 
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col·laboració pel qual es designa la comissió interadministrativa gestora de 

l’esdeveniment d’excepcional interès públic “ORC Barcelona World 

Championship 2015” i “Barcelona Equestrian Challenge”, en la comissionada 

d’esports d’aquest Ajuntament, la Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, 

sempre que la presidència correspongui a l’Ajuntament de Barcelona i en 

qualsevol convocatòria d'aquest. 

 

11.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de desembre de 2015, que designa l’Im. Sr. Josep 

M. Montaner Martorell com a representant de l’Ajuntament de Barcelona a la 

Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina. 

 

12.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de desembre de 2015, que proposa, en 

representació de l’Ajuntament de Barcelona, el nomenament de la Sra. Assumpta 

Bailac i Puigdellívol com a vocal del Consell Rector de la Biblioteca de 

Catalunya, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot. 

 

13.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de desembre de 2015, que designa el Sr. Franc 

Fernández Eduardo vocal del Consell d’Administració de l’Entitat Pública 

Empresarial Local Fundació Mies van der Rohe en substitució de la Sra. Ariadna 

Álvarez Garreta. 

 

14.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de desembre de 2015, que delega temporalment, 

durant els dies 3 i 4 de desembre de 2015, ambdós inclosos, per absència del 

regidor del Districte de l’Eixample, l'Im. Sr. Agustí Colom Cabau, a favor de l’Im. 

Sr. regidor Eloi Badia Casas les facultats següents: - Les facultats que hagin estat 

delegades per aquesta Alcaldia al regidor Im. Sr. Agustí Colom Cabau per raó de 

la seva condició de regidor del Districte de l’Eixample i d’altres concretes que li 

hagin estat delegades igualment. - D’altres facultats, no incloses entre les 

anteriors, que siguin inherents al càrrec de regidor/a de districte d’acord amb les 

normes reguladores del funcionament dels districtes, aprovades per acord del 

Consell Municipal de 28 de setembre de 2001, modificades mitjançant sengles 

acords de 23 d’agost de 2007 i 13 de juny de 2008, i d’acord amb el Reglament 

intern d’organització i funcionament del Districte de l’Eixample, aprovat pel Ple 

del Consell de Districte i ratificat pel Ple del Consell Municipal en sessió de 26 

d’abril de 2002. 

 

15.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de desembre de 2015, que modifica el Decret 

d’Alcaldia de 5 de desembre de 2007, en el sentit d’incorporar, com a membre del 

Comitè Executiu, l’Im. Sr. Eloi Badia i Casas, regidor de Presidència i Territori, i 

nomenar-lo vicepresident. 

 

16.-  Decret d’Alcaldia, de 3 de desembre de 2015, que delega en la 

presidència de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 

l’aprovació de les actuacions especials recollides a l’annex 1, lletra C, del 

Procediment regulador del foment de les activitats de la campanya municipal per a 

la protecció i la millora del paisatge urbà, aprovat per Decret d’Alcaldia de 12 de 

març de 2002 (BOP 116 de 15 de maig de 2002), modificat pel regidor-president 

de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida en dues ocasions 

(BOP 1-7-2008 i BOP 15-09- 2008). 

17.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de desembre de 2015, que actualitza la 

composició de la comissió municipal de control de la gestió per societat 
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d’economia mixta dels aparcaments objecte de la concessió administrativa de què 

és titular la societat Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), creada 

per Decret d’Alcaldia de 23 de febrer de 2015, en el sentit que estarà integrada 

pels càrrecs següents: 

Gerent municipal, que la presidirà 

Director/a de Serveis de Finançament 

Director/a d’Empreses, Entitats Municipals i Recursos 

Director/a de Serveis Jurídics 

Director/a de Patrimoni i Inversions 

Gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures 

Director/a de Serveis de Mobilitat 

Director/a general de BSM 

Sotsdirector/a general econòmic i financer de BSM 

Secretari general, que així mateix actuarà com a secretari de la Comissió 

 

18.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de desembre de 2015, que designa el Sr. Miquel 

Àngel Essomba Gelabert, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, per 

desenvolupar provisionalment i sense retribucions les funcions de l’àmbit 

competencial del Comissionat d’Educació i Universitats. 

 

19.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de desembre de 2015, que designa el Sr. Miquel 

Ángel Essomba Gelabert com a representant de l’Ajuntament de Barcelona al 

Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en substitució de la 

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. 

 

20.-  Decret d’Alcaldia, de 9 de desembre de 2015, que designa la Sra. Marta 

Perelló Riera, directora de la Direcció de Serveis de Coordinació de Planejament i 

Gestió Urbanística, com a vocal del Consell Territorial de la Propietat 

Immobiliària de Barcelona - Àmbit Metropolità. 

 

21.-  Decret d’Alcaldia, de 10 de desembre de 2015, que deixa sense efectes, 

amb data 14 de desembre de 2015, l’encomanat provisional de les funcions com a 

gerent accidental del Patronat Municipal de l’Habitatge del Sr. Francesc Xavier 

González Garuz. 

 

22.-  Decret d’Alcaldia, de 10 de desembre de 2015, que nomena la Sra. 

Àngels Mira Cortadellas personal d’altra direcció, en el càrrec de gerent del 

Patronat Municipal de l’Habitatge, amb efectes del 15 de desembre de 2015, i li 

assigna el lloc de treball de gerència subgrup de classificació A1, amb 

complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació. 

 

23.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de desembre de 2015, que modifica els decrets 

d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900) i de 9 de novembre de 2015 

(S1/D/2015-3583), relatius a l’organització de la direcció política i administrativa 

de l’Administració municipal. 24.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de 

desembre de 2015, que designa representants de l’Ajuntament de Barcelona en el 

Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona les persones següents: 

Ima. Sra. Laura Pérez Castaño 

Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell 

Im. Sr. Jordi Coronas Martorell 

Sra. Gemma Tarafa Orpinell 
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Sr. Josep Martí Valls 

 

25.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de desembre de 2015, que designa representants 

de l'Ajuntament de Barcelona a les fundacions que s'indiquen, les persones 

següents: 

Fundació Privada Casa Amèrica a 

Catalunya Membre del Patronat: 

Sra. M. del Mar Jiménez Carret en substitució del Sr. Francesc Xavier 

Domènech Sampere 

Fundació Privada Parc Científic de 

Barcelona Membre del Patronat: 

Sra. Gemma Tarafa Orpinell en substitució del Sr. Francesc Xavier 

Domènech Sampere 

Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu 

Fabra Membre del Patronat: 

Sr. Ricard Vinyes Ribas en substitució del Sr. Francesc Xavier Domènech 

Sampere 

Fundació Privada per a la Navegació Oceànica de 

Barcelona Membre del Consell General: 

Sr. Albert de Gregorio Prieto en substitució del Sr. Francesc Xavier 

Domènech Sampere 

 

26.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de desembre de 2015, que designa com a 

representants de l’Ajuntament de Barcelona als consorcis que s'indiquen, les 

persones següents: 

Institut Europeu de la Mediterrània: 

Membre de la Junta de 

Govern: 

Sr. Ricard Vinyes Ribas en substitució del Sr. Francesc Xavier Domènech 

Sampere 
Consorci Casa Àsia: 

Membre del Consell Rector: 

Sra. M. del Mar Jiménez Carret en substitució del Sr. Francesc Xavier 

Domènech Sampere 

 

27.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de desembre de 2015, que designa el Sr. Miquel 

Ortega Cerdà membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Informàtica en 

substitució del Sr. Francesc Xavier Domènech Sampere. 

 

28.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de desembre de 2015, que primer deixa sense 

efectes el nomenament de l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà com a vicepresident de la 

Junta Rectora del Consorci Institut Ramon Llull, i, segon, designa la Sra. Berta 

Sureda Berna com a representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta Rectora 

i al Consell de Direcció del Consorci Institut Ramon Llull en substitució, en 

ambdós casos, del Sr. Xavier Domènech Sampere. 

 

29.-  Decret d’Alcaldia, d’11 de desembre de 2015, que primer delega en el 

gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat l'atribució de 

l'atorgament de les targetes d'aparcament col·lectives per a persones amb 

discapacitat, regulades al Decret 97/2002, de 5 de març, de la Generalitat de 

Catalunya, i, segon, fixa que el punt de recollida de la targeta s'estableixi a les 

dependències de l'IMPD situat al carrer de València, 344. 
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30.-  Decret d’Alcaldia, d'11 de desembre de 2015, que delega en l’Im. Sr. 

Gerardo Pisarello Prados la presidència de la Ponència de Nomenclàtor dels 

Carrers de Barcelona en substitució del Sr. Francesc Xavier Domènech Sampere i 

designa el Sr. Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Programes de Memòria, com a 

vocal de la ponència esmentada. 

 

31.-  Decret d’Alcaldia, de 16 de desembre de 2015, que designa com a 

representants de l’Ajuntament de Barcelona a la Comissió Rectora de l’Institut 

Botànic de Barcelona, les persones següents: 

Sra. Anna Omedes 

Regàs Sr. Joaquim 

Vicente Ibáñez 

 

Acord de la Comissió de Govern de 3 de desembre de 2015: 
 

32.- (F1507)  APROVAR la realització d’operacions financeres fins a un import 

màxim de 160 milions d’euros en les condicions que s'adjunten. DELEGAR en 

l’Im. Sr. Gerardo Pisarello i Prados, primer tinent d’Alcaldia de Treball, 

Economia i Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi Ayala i Roqueta, gerent de 

Presidència i Economia, de forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació 

necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 10 de desembre de 2015: 
 

33.-  Primer.- FACULTAR el/la membre de la Comissió de Govern que sigui 

responsable de l’àmbit material del contracte, per a l’adopció dels actes derivats 

de l’adjudicació dels contractes aprovats per aquesta comissió que s'indiquen a 

continuació: a) la signatura dels documents per a la formalització del contracte; b) 

el reajustament d’anualitats i la redistribució de les autoritzacions o disposicions 

aprovades, així com les anul·lacions parcials de la part de la disposició de la 

despesa no obligada; c) la designació del/la responsable del contracte, la del 

coordinador/a en matèria de seguretat i salut en l’execució de l’obra; d) 

l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball; e) l’aprovació del programa de 

treball; f) l’aprovació de la certificació final en els contractes d’obres; g) la 

liquidació del contracte sense saldo o amb saldo resultant a favor de l'Ajuntament, 

i h) la cancel·lació o devolució de les garanties constituïdes. Segon.- ESTABLIR 

que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats conferides en aquest 

acord es farà constar expressament que s'actua per encàrrec de la Comissió de 

Govern i se n’hi donarà compte. Tercer.- DETERMINAR que atribucions 

conferides en aquest acord seran efectives a partir del dia de la seva signatura, 

sens perjudici de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta 

Municipal i al web municipal. Quart.- DEIXAR sense efecte les delegacions 

conferides amb anterioritat en les matèries indicades en aquest acord. 

 

b) Mesures de govern 

 

Única.- Per a la creació de l’oficina per la transparència i les bones pràctiques. 

 

El tinent d’Alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, 

el Sr. ASENS, presenta la mesura de govern que proposa la creació de l’Oficina 

per la Transparència i les Bones Pràctiques posant de manifest que té a veure amb 
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el compromís electoral de Barcelona en Comú amb els valors de l’honestedat, la 

transparència, el principi de prevenció, control democràtic, rendició de comptes i 

amb la voluntat d’enfortir els sistemes fiscalitzadors existents per crear una 

estructura de control de gestió, d’auditoria i d’anàlisi. 

Puntualitza que aquesta oficina no neix de la sospita, de la desconfiança o 

d’una percepció negativa de l’Administració municipal, sinó que ho fa de la 

certesa i el convenciment que pot ser una eina per enfortir l’Administració; que 

pretén conèixer qualsevol acció o omissió contrària al dret o als principis de bon 

govern, i que parteix de la convicció que la corrupció afecta més fàcilment 

aquelles administracions que no disposen d’eines especialitzades, professionals i 

estables per lluitar contra aquesta xacra. 

En conseqüència, manifesta que l’oficina ajuda a fer l’Administració 

pública més creïble i més fiable. En aquest sentit, assenyala que la transparència 

és un tallafoc i una condició necessària, però no suficient, per dificultar la 

presència i l’arrelament de la corrupció en qualsevol administració, de manera que 

exigeix una actuació decidida i proactiva, continuada i avaluable en el temps. 

Precisa que l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques es 

divideix en tres parts: control de gestió, direcció d’anàlisi i un departament de 

transparència. Afegeix que també s’ha creat una xarxa estable de referents de 

transparència, integrada per 56 persones provinents de l’àmbit funcionarial, amb 

formació especialitzada en matèria jurídica, econòmica, de sistemes d’informació 

i amb currículums impecables en conducta ètica i responsable. 

Indica, per tant, que seran aquestes persones les responsables d’analitzar i 

investigar internament els possibles casos d’ús fraudulent o malbaratament de 

recursos públics, l’enriquiment il·lícit, els conflictes d’interessos, el tràfic 

d’influències, les incompatibilitats, l’ús particular d’informació obtinguda durant 

l’exercici laboral a l’Administració pública; i, alhora, seran encarregades de 

revisar el bon ús i la correcta aplicació dels ajuts i subvencions que atorga 

l’Ajuntament, tant si els reben entitats públiques com privades. 

Indica que tot això tindrà un retorn públic a la ciutadania mitjançant 

informes semestrals específics, i una memòria anual que inclourà tota l’activitat 

desenvolupada i els resultats i conclusions. 

Remarca que la responsabilitat comporta la capacitat de retre comptes, cosa 

que pretenen amb la creació d’aquesta oficina, i també hi contribueix la creació d’una 

bústia d’alerta ciutadana, a disposició de la ciutadania i com a eina de participació, a 

fi que es puguin comunicar al Consistori fets i conductes contràries a la gestió ètica 

de l’Administració. Destaca que aquesta eina s’ha fet d’una manera innovadora que 

permetrà que aquesta comunicació sigui anònima a fi de garantir que la persona 

informadora, ja sigui ciutadana o funcionària, no hagi de témer represàlies o 

amenaces. Finalment, assenyala que l’oficina comptarà amb un consell assessor, que 

pretén reforçar els canals de participació ciutadana establint millor comunicació i 

coresponsabilització amb els actors socials que treballen en aquest àmbit. 

Remarca que amb aquest conjunt d’aspectes estan en condicions d’assegurar 

que aquesta oficina és una eina pionera i innovadora en tot l’Estat, que va més enllà 

del que estableix la Llei de transparència, que no inclou eines com la bústia ètica, la 

xarxa estable de referents de transparència o el consell assessor. 

Concreta que l’oficina s’ha obert a termini de consulta a fi que la ciutadania 

en general o qualsevol membre d’aquesta cambra pugui participar en el seu 

funcionament fent esmenes i contribucions. 

 

El Sr. MARTÍ avança la bona predisposició del grup de CiU respecte a totes 
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aquelles mesures i iniciatives orientades a millorar la qualitat democràtica, la 

transparència i les bones pràctiques, tant a l’Ajuntament com a la resta 

d’administracions i institucions. Subratlla que bona mostra d’això es troba al Govern 

de la Generalitat i al mateix Parlament de Catalunya, on s’han endegat, i aprovat amb 

un consens ampli, mesures contundents a favor de la transparència impulsades per la 

seva formació. 

Dit això, manifesta que esperen conèixer els informes semestrals i la 

memòria anual de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques abans de 

posicionar-se sobre la seva bondat i resultats concrets. 

Mentrestant, expressa un seguit de dubtes i reserves sobre aquesta oficina en 

funció d’algunes consideracions que expressa tot seguit. Així, en primer lloc, alerta 

del perill de bastir un excés de burocràcia i la possible duplicitat de funcions que pot 

comportar amb altes instàncies, tant municipals com autonòmiques. Precisa que ara 

com ara compten amb unitats, òrgans i institucions que duen a terme funcions 

anàlogues com la mateixa Intervenció municipal, la síndica de greuges, l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, la Fiscalia Anticorrupció i els 

tribunals ordinaris de justícia, passant pels mecanismes previstos a la Llei de 

transparència aprovada pel Parlament de Catalunya, o la futura bústia ètica i de bon 

govern a què s’ha referit el Sr. Asens. 

Afegeix que no veuen clara la previsió que l’oficina operi amb determinades 

entitats socials, especialment si són properes al Govern municipal. De la mateixa 

manera que també expressen reserves quant als mecanismes de provisió del personal 

adscrit, alhora que també entén que cal avaluar la composició del Consell Assessor. 

Indica que també tenen dubtes que aquest organisme no acabi servint més per 

fiscalitzar l’oposició política que no pas el Govern municipal. 

Manifesta que no voldrien haver de denunciar pràctiques més pròpies de 

comissaris polítics que no pas de funcionaris municipals independents del poder 

polític de Barcelona en Comú; alhora, pregunta si quan el Govern parla d’integritat 

institucional i de garantia de transparència com a objectius de l’Oficina —que 

comparteixen plenament—, es refereix també a la investigació de tots els casos de 

col·locació de familiars i companys de partit, així com a la contractació d’empreses 

amigues que s’han produït els sis primers mesos de mandat. 

Al·lega que es volen creure que no només parlen de legalitat, sinó també de 

transparència, d’ètica, valors i concurrència pública, uns factors que no es poden 

deixar de banda en aquest debat polític. 

 

El Sr. SIERRA valora positivament la iniciativa de crear aquesta oficina, tot 

i que desitja que no es quedi en una mera declaració d’intencions. Assenyala que els 

sorprèn que en la justificació d’aquesta mesura de govern es parli únicament de 

transparència, justificada com a lluita contra la corrupció, i que no es faci menció de 

l’accés de la ciutadania a la informació, del control democràtic de les institucions, ni 

de les incompatibilitats o dels conflictes d’interessos i, com ha esmentat el Sr. Martí, 

del nepotisme. 

Pel que fa a les tres àrees en què es divideix l’oficina, observa que en la 

direcció de control de la gestió s’esmenta, com una de les seves funcions, l’auditoria, 

i fa notar, en aquest sentit, que amb els vots de Barcelona en Comú, l’auditor dels 

comptes municipals continua sent el Gabinete Técnico de Auditoria, el mateix que va 

auditar els comptes del Palau de la Música en l’època Millet. 

Amb referència al departament de transparència per impulsar i complir la 

Llei de transparència, recorda al Govern que té l’obligació de respondre les preguntes 

que formulen els grups municipals i, a més, de complir els mandats democràtics que 
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s’adopten en el Ple i en comissió. 

I, finalment, quant a la funció de control de determinats òrgans que s’atorga 

a l’oficina, observa que en el temps que Barcelona en Comú és al govern, quant a la 

transparència el més calent és a l’aigüera, i posa com a exemple d’això el fet que és 

impossible esbrinar quant costa a la ciutadania el servei del Bicing i quines empreses 

el gestionen, atès que no es possible accedir als comptes de les dues empreses que 

tenen subcontractat el servei; igualment, manifesta la impossibilitat d’obtenir 

informació, per exemple, de les jornades sobre la denominació d’origen Europa 

organitzades per l’ICUB, o de les subvencions que concedeix aquest ajuntament. 

Finalment, ratifica el compromís de Ciutadans amb la transparència, i 

assegura que se sentiran part d’aquesta oficina per controlar la transparència i per 

fiscalitzar l’acció de govern. 

 

La Sra. CAPDEVILA dóna la benvinguda a la síndica de greuges a aquesta 

sessió del Plenari del Consell Municipal. 

Dit això, recorda que en el ple de 14 de juliol el Govern de la ciutat es va 

comprometre amb el grup d’ERC a iniciar l’elaboració d’una proposta de codi ètic de 

l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, valora la creació d’aquesta oficina com un pas 

endavant pel que fa a aquell compromís, malgrat que consideren que primer s’hauria 

d’haver establert el codi ètic a què s’ha referit, amb els principis, les normes i els 

criteris. 

En conseqüència, reitera la demanda d’elaborar el codi ètic esmentat, que 

posi les bases que l’oficina s’haurà d’encarregar de fer complir. 
Manifesta que, a parer d’ERC, la redacció d’uns principis ètics de 

compliment obligat per als treballadors i treballadores i càrrecs electes de 

l’Administració municipal ha d’anar acompanyat de la imposició de mesures com ara 

l’ajustament dels salaris, que ha de garantir que ningú no rebi un sou desorbitat, i 

posar fi a les dietes complementàries, cosa que permetria renunciar, per exemple, a 

les de l’Àrea Metropolitana, i que generaria un estalvi net de 650.000 euros. En 

aquest sentit, remarca que el grup municipal d’ERC, en aplicació del seu codi ètic, ja 

va renunciar a les dietes, així com a les assegurances que els pertoquen com a 

consellers de l’Àrea Metropolitana i de qualsevol altre organisme en què participin 

en funció del seu càrrec. 

Precisa que el codi ètic de l’Ajuntament hauria d’incloure, també, mesures a 

favor de la transparència i la proporcionalitat en els salaris dels càrrecs electes, 

gerents municipals, càrrecs de direcció, comissionats i càrrecs tècnics i de confiança, 

i establir criteris de contractació en què només el currículum sigui determinant, així 

com una escala salarial en la qual l’alcaldessa ha de ser la persona que més cobri, en 

una proporció de cinc vegades el sou més baix d’aquesta administració. 

Afegeix que el codi també hauria d’incloure mesures com la impossibilitat 

que els càrrecs polítics puguin contractar familiars, directament o indirectament, tal 

com estableix l’estatut del diputat del Parlament Europeu. 

Valora que s’estan fent passes endavant que han d’ajudar a salvaguardar i 

enfortir l’Administració municipal, que és la més propera a la ciutadania. I observa 

que l’oficina ha de posar les bases d’una cultura de rebuig frontal a la corrupció, i 

que promogui la transparència en la gestió del bé públic. 

 

El Sr. COLLBONI, d’entrada, demana al Govern que tingui en compte i 

vigili l’ús del llenguatge sexista en els seus documents, i confia que revisin amb 

aquest criteri aquesta mesura de govern. 

Feta aquesta observació, manifesta el compromís ferm del seu grup en 

l’aprofundiment i la millora de totes les accions que tinguin a veure amb la 
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transparència, el govern obert i mesures de prevenció contra la corrupció. 

Posa de manifest que en aquest debat estan sentint arguments que barregen 

conceptes molt diferents com ara salaris, contractació pública o el codi deontològic 

del personal funcionari i de l’electe. Recorda, en aquest sentit, que l’any 2011 el seu 

grup va presentar al Ple un prec amb la proposta d’elaboració d’un codi ètic —ja 

previst al ROM— que, tot i que es va aprovar per unanimitat, va quedar en un calaix. 

Considera, per tant, que això no hauria de ser una mesura de govern, sinó 

del conjunt del Plenari, i que mesures d’aquestes característiques no haurien de 

dependre de la bona voluntat del govern municipal de torn. En aquesta línia, aprofita 

per formular el prec in voce que el Govern impulsi la modificació del ROM per 

incloure-hi un capítol que reculli el nou marc jurídic existent a Catalunya, com és el 

cas de la Llei de transparència, i que s’hauria d’internalitzar a l’Ajuntament. 

Considera que, d’aquesta manera, obtindrien una cobertura jurídica molt més sòlida 

que la iniciativa que presenta el Govern, que no deixa de ser un seguit de mesures 

importants però puntuals i parcials. Manifesta que hi ha molt de camí per fer en 

l’àmbit del govern obert i en l’aplicació de principis de transparència que tenen a 

veure amb la prevenció de la corrupció, però també amb una manera més oberta de 

governar. 

Quant a les mesures concretes que s’apunten en la mesura de govern, 

considera que són força incipients, i assenyala que encara no han tingut temps de 

formular al·legacions amb relació a la bústia ètica i al codi de conducta dels càrrecs 

electes. 

Considera que, en coherència amb la consideració que hauria de ser el Ple i 

no pas el Govern qui posés en marxa aquestes mesures, els membres del consell 

assessor de la transparència haurien de ser referendats pel Plenari del Consell 

Municipal. 

 

La Sra. ESTELLER posa en relleu que la transparència és el millor 

instrument per lluitar contra la corrupció i una exigència per a la regeneració 

democràtica, i que l’objectiu de l’Ajuntament com a administració més propera a la 

ciutadania ha de ser retre comptes de la seva activitat i, sobretot, proporcionar la 

màxima informació. Remarca que han de traslladar a la ciutat la cultura de 

l’exemplaritat, i l’esforç per demostrar que la política és una solució per transformar 

les societats, millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i que no és un problema. 

Assegura, doncs, que la transparència i les normes de bon govern enforteixen les 

institucions, afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social; en 

aquesta línia, l’accés a la informació i la transparència són vitals per a qualsevol 

administració, i aquesta mesura de govern no fa altra cosa que desenvolupar i recollir 

tot allò que estableix la Ley de transparencia 19/13 aprovada pel Govern de l’Estat, 

sense afegir gaire res més. 

En conseqüència, avança que el seu grup dóna suport a aquesta mesura, 

també en considerar que és convenient que l’Ajuntament faci exemplaritat de les 

seves accions, amb transparència i amb informació. 

Reitera, però, que la mesura es limita a transposar moltes qüestions que 

recull la llei estatal, com la publicitat de la contractació pública, i assenyala que 

voldrien anar més enllà i que, a més, es publiquessin les adjudicacions directes; 

altrament, el Govern fracciona els contractes per impedir que s’hagin de celebrar 

concursos per a les adjudicacions municipals. En aquest sentit, posa de manifest que 

hi ha empreses que tenen contractes per més de 18.000 euros que s’han fraccionat 

perquè no superin aquesta quantitat. 

Reconeix que es publiquen els ajuts i les subvencions, però demana que a 
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les subvencions que es concedeixen amb caràcter de convocatòria pública també s’hi 

incorporin les extraordinàries i que ho facin en el mateix moment que es 

concedeixen, sobretot justificant la utilitat pública i l’interès general. Igualment, 

també reclamen que s’inclogui l’encàrrec de gestió i la relació de convenis. 

Afegeix la demanda que el Govern també actuï amb transparència envers els 

grups de l’oposició, informant-los i responent totes les seves preguntes. 

 

La Sra. ROVIRA enceta la seva intervenció recordant, atès que és el darrer 

ple de l’any, que a Barcelona hi ha hagut cinc feminicidis i que el 24 de desembre 

una persona transsexual, arran del bullying a què era sotmesa en el centre educatiu, es 

va suïcidar. En conseqüència, apel·len a la implementació de mesures concretes 

davant aquesta mena de fets. 

Entrant a valorar el contingut de la mesura de govern, confirma que 

comparteixen la necessitat de crear eines específiques per fer front a la corrupció i a 

les seves causes, que moltes vegades rauen en el mateix sistema, ja de per si corrupte. 

En aquest sentit, fa avinent que la CUP ha impulsat diverses iniciatives per 

destapar la corrupció fruit del sistema; i lamenten que el Govern vulgui delegar 

competències a la Junta de Govern pel que fa a determinada contractació pública, que 

entenen que promou opacitat i el desconeixement de la contractació pública per part 

dels grups municipals i la ciutadania. 

Afegeix que també lamenten que un govern que presenta una mesura com la 

que els ocupa hagi triat els assessors a dit, sense proposar un concurs a la plantilla 

municipal, aspecte històricament reivindicat. Igualment, reitera que encara 

desconeixen el mapatge real d’empreses que gestionen diversos serveis municipals, i 

que el seu grup va demanar només d’encetar el mandat. 

Consideren que la mesura no s’ha elaborat tenint en compte les demandes 

dels treballadors i treballadores municipals, com ara que s’ha obviat afegir a la 

normativa de l’oficina el conveni del Consell d’Europa d’accés a la documentació 

pública. I quant al punt sisè, que es refereix a l’estructura, entenen que cal afegir la 

implementació d’un sistema de gestió documental integral. Posa de manifest, també, 

que l’Ajuntament disposa de la Comissió d’Accés i Avaluació Documental i que 

caldria vincular-la a l’oficina, atès que s’encarrega d’analitzar sistemàticament els 

expedients per conèixer-ne el grau d’accés i si s’han de conservar o no. 

Entenen, doncs, que hi ha diversos aspectes que no s’han tingut en 

compte, bé per desconeixement, o bé per no haver-los treballat prou amb les 

persones que realment els coneixen. 

 

El Sr. ASENS observa que en aquest debat s’han barrejat moltes 

qüestions que tenen a veure amb el debat general sobre transparència, i avança 

que, per raons de temps, es limitarà a respondre les que tenen a veure estrictament 

amb l’oficina. 

Pel que fa a l’apreciació del grup de CiU que l’oficina pot significar una 

eina de fiscalització de l’oposició, respon que és tot el contrari, i que allò que més 

fiscalitza és l’acció de govern. 

Quant als dubtes que s’han expressat sobre els 56 treballadors de 

l’oficina, precisa que han estat triats per cadascun dels organismes que figuren en 

el document de la mesura, de manera que tenen l’aval de les unitats de 

l’Administració. 

Amb referència al Consell Assessor, fa avinent que si hi volen fer algun 

suggeriment en favor d’entitats que treballen en aquest àmbit estan oberts a 

rebre’l. Alhora que entén que s’ha al·ludit a les “amistats” per la presència en 

aquest consell del Sr. David Fernández. Considera que amb aquesta observació es 
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trenca la unanimitat expressada al Parlament de Catalunya en referendar-lo per fer 

de president de la comissió d’investigació del cas Pujol. 

 

c) Informes 

 

1.-  Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. Efectes i 

polítiques d’intervenció. 

 

La Sra. ORTIZ comença la seva intervenció agraint a la Xarxa d’Atenció 

a Persones Sense Llar l’elaboració de l’informe, especialment als seus autors, els 

Srs. Albert Sales, Joan Uribe i la Sra. Inés Marco. Precisa que es tracta del quart 

informe sobre la situació de les persones sense llar a Barcelona, del qual en 

destaca la part analítica. 

Indica que, el 2010, la xarxa esmentada impulsava la campanya “Imagina 

un 2015 sense ningú al carrer” amb l’objectiu que no hi hagués ningú dormint al 

carrer, un objectiu que no s’ha aconseguit. Tanmateix, apunta que s’han 

aconseguit més sostres a la ciutat per a persones sense llar, tot i que es constata 

més exclusió residencial. 

Destaca com a molt rellevant la part qualitativa de l’informe, atès que per 

primera vegada introdueix les converses amb les persones que estan al carrer, que 

posen de manifest com han arribat a aquesta situació i com viuen. Entenen que 

això és imprescindible per conèixer la realitat del fenomen i, sobretot, per 

desenvolupar millors polítiques per atendre aquestes persones i, també, per 

combatre’n les causes. 

Precisa que hi ha exemples molt reveladors en aquestes converses, que 

confirmen que ningú no dorm al carrer perquè vol. Igualment, s’hi posa de manifest 

que no hi ha un perfil de persona sense sostre, que no es tracta d’una patologia social, 

sinó que darrere de cadascuna hi ha famílies trencades, patiment, persones grans que 

no poden subsistir, persones joves que s’han volgut emancipar i no ho han 

aconseguit, persones immigrants, treballadors pobres o dones víctimes de violència 

masclista. Apunta que les xifres confirmen que hi ha 900 persones al carrer, i 2.799 

persones sense llar a la ciutat, i admet que malgrat que hi ha més places, també hi ha 

un increment de l’exclusió residencial. 

Per tant, subratlla la importància de conèixer bé el fenomen a fi d’abordar- 

lo, especialment el nombre de persones que viuen en situació d’infrahabitatge. 

Amb referència a les conclusions que es poden extraure esmenta, en primer 

lloc, que s’ha de col·laborar més amb les entitats a fi de fer un bon diagnòstic; i tenir 

en compte la feina que fan els equips de detecció que treballen al carrer. 

En segon lloc, precisa que s’ha de tenir clara la diversitat de perfils 

d’aquestes persones, i que cal canviar els equipaments existents per fer-los més 

acollidors i que no generin barreres d’accés per a les persones que volen iniciar un 

itinerari d’inclusió. En conseqüència, entenen que cal menys exigència i més 

garantiment de la intimitat i més proximitat. 

En aquest sentit, insta el conjunt del Plenari del Consell Municipal a 

defensar que es necessiten equipaments més petits i de proximitat en tots els 

districtes, cosa que implica establir diàleg amb els veïnats, saber les necessitats de les 

persones que s’hi hauran d’acollir, i una sistemàtica per treballar aquesta complexitat 

evident; en definitiva, significa responsabilitat política per fer-ho. 

Remarca, però, que la part més essencial és l’abordatge de les causes que 

han portat a aquesta situació; i que cal combatre el sensellarisme i l’exclusió 

residencial com a conseqüència d’una societat desigual i d’un sistema econòmic i 
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legislatiu que no protegeix els drets fonamentals i atempta contra la dignitat de les 

persones. Manifesta que el sensellarisme és el fracàs d’una societat i, per tant, 

implica, també, combatre la precarietat laboral i l’especulació immobiliària. 

 

La Sra. FANDOS agraeix a la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar la 

feina feta durant tots aquests anys i la col·laboració per implementar polítiques 

adreçades a aquest col·lectiu. 

Seguidament, destaca que l’informe que avui es presenta, tot i que deixa ben 

clar que hi ha molta feina pendent, demostra l’esforç que es va fer durant el mandat 

anterior per dimensionar els recursos en una ciutat amb necessitats creixents. 

Admet que ja han passat els anys pitjors de la crisi, que ha comportat que 

moltes persones hagin perdut la llar, i remarca l’esforç que es va fer amb la creació 

de nous centres d’acolliment i noves places, i que la xarxa d’habitatges d’inclusió, 

d’ençà del 2009, ha augmentat d’un 85%. 

Subscriu, com deia la Sra. Ortiz, que durant el mandat anterior es va 

confirmar la necessitat de fer modificacions al sistema d’inclusió creant serveis nous, 

entre els quals la renovació del Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB), 

que havia quedat obsolet; nous centres d’acolliment familiar, i d’acolliment temporal 

i, d’altra banda, precisa que es van diversificar les tipologies dels serveis, atès que no 

totes les persones tenen les mateixes necessitats. 

En conseqüència, assenyala que van concloure que allò que calia era 

implantar un nou model en la línia del housing first, un model innovador que el 

primer que fa és proveir d’allotjament les persones sense sostre. 

Consideren, doncs, que cal continuar avançant en aquesta línia perquè les 

dades que aporta l’informe reverteixin fins a aconseguir que no hi hagi cap persona 

sense llar. Per tant, demana al Govern que continuï per la via que es va implantar 

l’anterior mandat; que continuï treballant amb la Xarxa, que es creïn noves places i, 

sobretot, que es mantingui la diversificació dels serveis. 

 

La Sra. BARCELÓ valora el diagnòstic que han fet les entitats que treballen 

amb les persones que sobreviuen al carrer, i constata que les dades són alarmants. 

Així, remarca que l’informe demostra que 2.799 persones no tenen llar i, encara més 

preocupant, el fet que 868 de les quals no tenen cap mena de recurs. 

Fa avinent que les administracions públiques haurien de complir els 

objectius de la Federació Europea d’Entitats que Treballen amb Persones sense 

Sostre, que són que ningú no dormi al carrer, que no ho faci en un alberg 

d’emergència més enllà d’un temps breu, que ningú no visqui en un allotjament 

temporal més temps del necessari, que ningú surti d’un d’aquests equipaments sense 

tenir opcions d’allotjament i que cap jove estigui al carrer per haver-se volgut 

emancipar. Afegeix que fóra significatiu que en els propers estudis es fes una 

avaluació del grau de salut, l’accés al sistema sanitari i l’atenció mèdica de les 

persones sense llar. 

Confirma la importància de fer diagnòstics, però insisteix que cal passar als 

projectes; de la descripció a l’acció, que suposa elaborar projectes per detectar, actuar 

i prevenir que les persones estiguin al carrer; garantir la seva seguretat al carrer; 

augmentar el nombre d’habitatges d’acollida o altres allotjaments. 

Alerta que aquestes mesures són urgents, malgrat que a hores d’ara encara 

no se’ls ha informat de cap projecte, de quina manera es pensa implementar i quin 

cost tindrà. 

Manifesta que estan d’acord amb el model housing first, juntament amb el 

suport psicològic individual; i recorda que les places es van crear durant el mandat 
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anterior, però fins ara no se’ls ha fet saber que hagin augmentat. 

Posa en relleu que el seu grup considera que cal augmentar el nombre de 

projectes per aconseguir la reinserció social de les persones; apostar pel servei 

d’acollida i assistència les vint-i-quatre hores del dia, que hauria d’incloure 

programes de reinserció social, suport psicològic i assistència mèdica. 

Reconeix que no sempre és senzill deixar de viure al carrer, més encara 

quan les persones pateixen algun trastorn mental, i per això creuen que cal augmentar 

el nombre d’educadors de carrer. Insisteix que són essencials el tracte individualitzat 

i el seguiment. 

Per tot plegat, reclama, en nom del seu grup, propostes concretes i 

d’aplicació immediata per a les persones que sobreviuen al carrer. 
 

La Sra. BENEDÍ, en començar, agraeix a la Xarxa d’Acollida la diagnosi 

que presenta amb aquest informe. 

Puntualitza que abans d’entrar a valorar el contingut del document cal 

referir-se als recomptes nocturns a Barcelona, atès que tenir coneixement, tant 

quantitatiu com qualitatiu, de les persones sense llar és l’element essencial per poder 

planificar les polítiques públiques per lluitar contra aquest fenomen. En aquest sentit, 

destaca la feina duta a terme per la Fundació Arrels; i recorda que el maig d’enguany 

l’alcaldessa va participar en una actuació que es va fer de matinada a fi de 

comptabilitzar el nombre de persones dormint al ras, que va ser de 892, sense 

comptar zones com els parcs de la Ciutadella o el de Montjuïc, tot i que se sap del 

cert que hi ha pernoctacions. En conseqüència, fa notar que si es comptabilitzen els 

parcs esmentats és evident que la xifra augmentarà. Observa que aquesta xifra de 892 

persones només apareix un sol cop al document —a la pàgina 23—, i totes les dades i 

estadístiques apunten 693 persones comptabilitzades el març de 2015. 

Remarca que un altre aspecte que no es pot menystenir és la violència contra 

les persones que dormen al carrer, que és una de les més invisibles i que menys es 

denuncia, especialment per part de persones immigrades i en situació administrativa 

irregular. 

Quant al model housing first, que Barcelona va començar a implementar el 

2014, que ofereix un pis permanent a fi que les persones millorin les seves 

condicions, entenen que s’hauria de sotmetre a avaluacions periòdiques a fi de no 

perdre l’esperit i l’eficàcia del model. 

Afegeix que també s’hauria de valorar el fenomen des d’una perspectiva 

metropolitana.  Alhora, manifesta que cal potenciar una òptica de gènere en els 

serveis i activitats que s’ofereixen als centres d’acollida mixtos, i donar a suport a 

recursos específics i pisos adreçats a les dones. 

 

La Sra. ANDRÉS també agraeix, en nom del seu grup, la diagnosi elaborada 

per la Xarxa d’Acollida, especialment perquè dóna veu a les persones que viuen al 

carrer. 

Reconeix que estan lluny de l’objectiu de la campanya endegada el 2010, 

que era que el 2015 no hi havia d’haver ningú dormint al carrer; altrament, segons les 

dades d’aquesta diagnosi, a Barcelona hi ha actualment 1.127 persones sense llar i 

1.672 d'ateses pels recursos adreçats a aquestes persones. Tanmateix, admet que s’ha 

avançat cap a l’eradicació del fenomen. 

Subratlla del contingut de l’informe els subjectes més invisibles, que són les 

dones que viuen al carrer. En aquest sentit, assenyala que el fet de viure al carrer 

comporta una vulneració de drets bàsics, entre els quals l’alimentació, la salut i la 

integritat física; i, a més, impedeix la interrelació social, disminueix l’autoestima, i, 
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en el cas concret de les dones, s’afegeix el condicionant del gènere. 

En conseqüència, demana al Govern que comenci a treballar en un pla per 

abordar estratègicament i de manera focalitzada el tractament de la situació de les 

dones al carrer, també pel que fa als recursos que s’ofereixen als centres de la xarxa 

d’atenció, on han constatat que encara manca molt per fer en aquest sentit. Confirma, 

també, que aquests centres han de ser de transició. 

Precisa que al centre de la Zona Franca hi ha actualment més d’un centenar 

d’homes i només onze dones, que comparteixen tots els espais, i reclamen que s’hi 

doni un tractament acurat a les dones, especialment pel que fa a la seguretat de 

l’entorn. 

 

La Sra. ESTELLER valora l’informe com un bon document de diagnòstic 

qualitatiu i quantitatiu. 

Recorda que recentment en comissió es va aprovar una proposta del seu 

grup amb la qual demanaven una resposta al Govern a les més de nou-centes 

persones que dormen al carrer. 

Tanmateix, reconeix la complexitat del problema i que no és fàcil de 

resoldre, però entenen que cal fer un pas més enllà de les constatacions del 

diagnòstic. Manifesta que valoren molt la feina de les entitats que treballen 

intensament per donar solucions a aquestes persones, i remarca que són aquestes 

entitats socials privades les que tenen més recursos per fer front al fenomen; per tant, 

reclamen un increment d’equipaments a fi de garantir solucions més definitives per a 

aquest col·lectiu. 

Assenyala que durant el mandat anterior el seu grup va demanar en repetides 

ocasions que s’aprofundís el model housing first, que és el que permet a aquestes 

persones assolir certa estabilitat. Consideren del tot necessari que s’intensifiqui la 

feina amb les entitats col·laboradores a fi que els equipaments es puguin rendibilitzar 

molt més mitjançant aquest sistema. I es refereix a l’existència de 932 centres de 

titularitat privada i 740 de pública, segons es diu a l’informe. 

Igualment, demana al Govern que, arran d’aquest diagnòstic, actuï amb més 

celeritat, i que faci propostes clares de com pensa donar respostes; i adverteix que 

també s’ha d’abordar el fet, que també consta al diagnòstic, que moltes de les 

persones que sobreviuen al carrer tenen una esperança de vida d'entre quinze i vint 

anys menys que la resta de la població. 

Reclama al Govern, doncs, que presenti un pla d’abordatge d’aquest 

fenomen i que materialitzi les solucions que aporta aquest informe; i que proporcioni 

equipaments, pisos de titularitat pública i, sobretot, en col·laboració amb les entitats 

privades. 

 

La Sra. LECHA valora molt positivament l’informe, especialment perquè no 

parla de proporcionar un sostre a les persones que viuen al carrer, sinó una llar. 

Consideren que no es pot sostraure la situació de les persones sense llar de 

l’actual conjuntura socioeconòmica. I recrimina que les polítiques neoliberals han 

agreujat molt aquest fenomen i han abocat a la pobresa extrema i l’exclusió cada 

vegada més persones. Entén, doncs, que cal eradicar la idea de l’acceptació de 

l’exclusió social com a part del sistema. 

Addueix, quant a la comparativa entre els recursos públics i privats que 

consta a l’informe, que cal tenir present que els pisos de titularitat privada doblen el 

nombre dels de titularitat pública, mentre que succeeix a la inversa amb els centres i 

les pensions. Precisa, en aquest sentit, que es constata que al sector públic es pal·lia 

la demanda d’habitatge amb mesures temporals, sense anar a l’arrel del problema, 

que és una llar permanent. 
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Afegeix que a l’informe també es fa esment de les circumstàncies molt 

diverses d’aquestes persones i, per tant, d’unes necessitats també diverses. 

També consideren absolutament necessari crear equips interdisciplinaris als 

centres d’atenció primària que puguin atendre, coordinats amb el treball social, les 

demandes d’aquest col·lectiu i encaminar aquestes persones, amb l’assoliment d’una 

llar permanent, a fer passes endavant que s’allunyin de les relacions de tutela. 

Remarca que aquestes actuacions només poden tenir èxit si les fan professionals 

motivats, amb unes càrregues de treball assumibles i unes condicions laborals dignes. 

Confien, per tant, que posteriorment a aquest informe es presenti una 

mesura de govern que es desmarqui de les polítiques assistencials i que doti de 

coherència les accions a seguir. I recorda que la responsabilitat d’evitar que hi hagi 

persones sense llar recau sobre les institucions. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix les aportacions dels grups municipals, i fa seves 

moltes de les reflexions que aquí han sentit. 

Reconeix que s’han fet moltes coses ben fetes, entre les quals la tasca de 

la Xarxa, però no per això es poden instal·lar en el cofoisme, atenent sobretot les 

dades que revela l’informe. Indica que estan treballant en un pla integral 

d’abordatge del sensellarisme a partir de les conclusions de diagnòstics com el 

que presenta la Xarxa; i afegeix que no han deixat de treballar ni un sol dia des del 

principi en aquesta línia. Precisa, en aquest sentit, que hi ha grups que treballen en 

la perspectiva de gènere, d’altres en la millora dels espais que existeixen 

actualment, tant de titularitat pública com de les entitats. Tanmateix, avança que 

volen donar protagonisme a les persones sense llar per definir les polítiques que 

els estan adreçades, creant un comitè d’experts; igualment, també volen millorar 

la perspectiva de gènere, i sobretot que l’11% de dones que viuen al carrer puguin 

sortir-ne. 

 

La Sra. FANDOS fa notar a la Sra. Lecha que durant el mandat anterior 

es va doblar el nombre de pisos i no tant el de places residencials; a canvi, les 

places residencials no eren en grans centres sinó en espais més reduïts. 

 

La Sra. BARCELÓ reitera que, atès que disposen ja dels informes i de les 

dades qualitatives i quantitatives, confien que en un termini breu estigui 

disponible un programa d’aplicació immediata. 

 

 

PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 

a) Ratificacions 

 

b) Propostes d’acord 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (01 OF2016)  RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les 

ordenances fiscals per a l’any 2016 i successius, aprovades provisionalment pel 

Plenari del Consell Municipal en data 16 de novembre de 2015, d'acord amb els 

informes que obren en l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per 

a l'exercici de 2016 i successius de les ordenances fiscals següents: Ordenança 
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fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre 

vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre l'augment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats econòmiques; 

núm. 2.1 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per 

serveis generals; núm. 3.2 Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i 

salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4.Taxes per serveis 

relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. 

Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis 

de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de companyia; 

núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials; 

núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris i cremació; núm. 3.10. Taxes per la 

utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic municipal i la 

prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o 

l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 

3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. 

Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat 

públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts 

ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 

telefonia mòbil; núm. 4. Contribucions especials; categories fiscals de les vies 

públiques de la ciutat. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

3.-  RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a 

l’any 2014. 

 

El Sr. PISARELLO destaca que amb aquest debat enceten un assumpte 

tan fonamental per a la ciutat com és el marc dels ingressos amb què ha de 

comptar l’Ajuntament per tirar endavant les seves polítiques. Considera, per tant, 

que aquest debat era inpostergable perquè no es pot continuar amb unes 

ordenances vigents d’ençà del 2012, pactades pels grups de CiU i del PP, que 

comporten increments constants, i pràcticament indiscriminats, de l’IBI, i que si 

es mantinguessin implicarien augments d’aquest impost entre el 4% i el 6% per al 

conjunt de la ciutadania. 

Manifesta que, davant d'aquest continuisme, el Govern presenta unes 

ordenances fiscals que han estat dialogades, enriquides i millorades per les 

aportacions tant d’entitats de la societat civil com per diverses forces polítiques. 

Així, precisa que de totes les al·legacions que s’hi han presentat, n’han acceptat 

pràcticament la totalitat de les presentades pel grup del PSC, per ERC, les 

aportacions de la CUP en l’aprovació provisional, i han acceptat també una de les 

al·legacions del grup de CiU. 

En conseqüència, considera que avui presenten unes ordenances fiscals 

que parteixen del consens i el diàleg i que tenen un seguit d’objectius fonamentals. 

Esmenta, entre aquests objectius, els que situa en un lloc preferent, que són la 

preservació de les classes mitjanes, la protecció a les famílies més colpejades per 

la crisi, i demanar als grans patrimonis de la ciutat, que representen una petita 

minoria, que contribueixin en la mesura de les seves possibilitats a la despesa 

d’aquest ajuntament. 

Afegeix que aquestes ordenances fiscals intenten posar la política fiscal 

al servei d’objectius bàsics, entre els quals la protecció de la sanitat pública, el 
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medi ambient, les festes populars, fomentar la creació estable i de qualitat, el 

comerç de proximitat, i protegir els petits i mitjans empresaris; i precisa que això 

ho fan mitjançant diversos mecanismes, el principal dels quals té a veure amb 

l’IBI, un impost que suposa el 30% dels ingressos municipals, amb la proposta de 

congelar-lo a la majoria de llars de la ciutat i, fins i tot, ajudar a pagar-lo a les 

famílies més castigades per la conjuntura econòmica. Concreta que això 

representa pràcticament el 98% de la població, mentre que al 2% restant se li 

demana que contribueixi, en funció del seu patrimoni, a finançar les despeses 

municipals. Assenyala que es tracta de tretze mil grans patrimonis que, de mitjana, 

representen un valor de mercat d’un milió d’euros. 

Continua dient que les bonificacions són un dels mecanismes d’aquesta 

política fiscal, tot i que el marc legal no els permet fer totes les que voldrien, per 

ajudar les famílies nombroses, afavorir les famílies que tenen habitatges de protecció 

oficial, per assistir les que tenen persones grans al seu càrrec; afegeix que fan servir 

les bonificacions també per ajudar les empreses a ampliar les seves plantilles amb 

contractes indefinits; per afavorir els vehicles menys contaminants; o per beneficiar 

les obres que incorporin energia solar. Conclou que fan servir les bonificacions per 

assolir una fiscalitat que sigui més justa fiscalment i ambientalment. Indica que 

també incrementen les subvencions als comerços emblemàtics, al programa 

"Reempresa", que permet la continuïtat de negocis que d’altra manera haurien de 

tancar; també als nous autònoms; al sector cultural que reinverteix els beneficis de la 

ciutat, i que actualment està castigat amb un IVA del 21% aprovat pel Govern del 

PP. 

Recapitula que fan servir les ordenances fiscals que avui porten a aprovació 

per intentar mantenir la cohesió social; en aquest sentit, posa en relleu que la ciutat 

ha experimentat un creixement important i molt preocupant de les desigualtats i de la 

precarietat els últims anys, i que malgrat tot la ciutat manté un grau elevat de cohesió 

social. En aquesta línia, remarca que els impostos són una eina fonamental per 

garantir benestar i drets i oportunitats per a tothom. 

Entenen, per tant, que aquestes ordenances fiscals haurien de ser un primer 

pas fonamental per assolir una ciutat que sigui menys injusta, més sostenible i més 

democràtica. 

 

La Sra. RECASENS addueix que la intervenció del Sr. Pisarello denota cert 

cofoisme, però manifesta que podrien subscriure-la si aquestes ordenances que avui 

s’aprovaran s’adeqüessin al que acaba d’explicar. 

Observa que el tinent d’alcaldia ha encetat el seu parlament referint-se a la 

gran participació i a l’acceptació de nombroses al·legacions, tot i que la realitat és 

que de les 121 que s’hi van presentar només n’han acceptat 17, tenint en compte que 

l’ICUB, BSM o l’IMEB també han presentat esmenes. 

Fa notar que avui aprovaran aquestes ordenances fiscals, al darrer minut de 

la partida, amb els vots dels grups d’ERC i del PSC, i amb el possible vot favorable 

també de la CUP, en el que valora com una reedició del tripartit. I observa que un 

govern que s’autodefineix com a progressista i d’esquerres, i que fa de la 

transparència bandera, avui aprovarà unes ordenances que ni són progressistes, ni 

d’esquerres ni transparents. 

Diu que tampoc és cert, com ha dit el Sr. Pisarello, que el Govern de CiU 

hagués fet increments indiscriminats de l’IBI, i li recorda que els topalls es van fer 

servir per aturar la pujada de l’IBI del govern Rajoy. 

Justifica el vot contrari del seu grup a les ordenances fiscals, en primer lloc, 

perquè l’audiència pública es va fer el dia abans de concloure el termini de 
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presentació d’al·legacions, de manera que la ciutadania amb prou feines va tenir 

temps per presentar-hi esmenes, amb l’agreujant que la informació no estava penjada 

al web municipal. Afegeix que es va mentir a la Junta de Portaveus assegurant als 

grups municipals que tenien la informació i la resposta al seu abast, però la realitat és 

que van haver de fer una compareixença per explicar que la resposta no estava a 

disposició. I afegeix que a hores d’ara encara no saben per quin motiu es rebaixa la 

taxa per les proves d’alcoholèmia i de consum de drogues. 

Argumenta que aquestes ordenances no són progressistes, en primer lloc, 

perquè no es vinculen els impostos a les variacions de les condicions personals de les 

famílies ni a la renda per càpita. En aquest sentit, reitera que lligar l’IBI als valors 

cadastrals dels immobles no implica progressivitat de l’impost; i posa, a tall 

d’exemple, que algú que tingui un pis de renda antiga a l’Eixample es veurà 

perjudicat, mentre que qui tingui tres pisos petits a Gràcia i els llogui com a 

apartament turístic es veurà beneficiat. 

Posa de manifest, en segon lloc, que aquestes ordenances el 2016 implicaran 2,2 

milions d’euros menys d’ingressos per política fiscal, tal com es constata a l’informe 

que el Govern va afegir a l’expedient ahir a darrera hora sobre l’impacte econòmic de 

les propostes de les ordenances fiscals. Pregunta, per tant, de quina manera preveuen 

redistribuir la riquesa tal com hauria de ser si realment fossin unes ordenances 

progressistes. 

Afegeix que aquestes ordenances trenquen l’equitat i la justícia fiscal i creen 

greuges comparatius. En aquest sentit, recorda que el seu grup va demanar que es 

fessin bonificacions fiscals a tots els sectors afectats per l’IVA i, en canvi, el Govern 

municipal només ho preveu en el cas del sector cultural. 

Per tot el que acaba d’exposar, ratifica que el seu grup no donarà suport a 

l’aprovació de les ordenances fiscals, especialment per la gran desconfiança que els 

ha generat pensar què pot passar amb l’IBI quan es faci la revisió cadastral prevista 

per al 2016. 

 

La Sra. MEJÍAS recorda que el seu grup va dir des del principi que aquesta 

era una bona oportunitat perquè unes ordenances fiscals vigents d’ençà del 2012 

s’actualitzessin i posessin al dia els termes d’una fiscalitat justa. Afegeix que van 

plantejar una rebaixa de l’IBI a fi de garantir que aquesta mesura afectés per igual a 

tots els sectors de la ciutat, inclosos els que ho han passat pitjor. 

Tanmateix, lamenta que no els hagin acceptat cap de les al·legacions 

presentades, la primera de les quals era justament el retoc del tipus de l’IBI que 

hauria de garantir una redistribució més justa. 

Consideren que aquestes ordenances fiscals són fruit de la improvisació, tal 

com ha posat de manifest la Sra. Recasens recordant que l’audiència pública es va fer 

el dia abans d’acabar el termini de presentació d’al·legacions; que el Govern s’ha vist 

obligat a acceptar un seguit de propostes i al·legacions d’altres grups municipals que, 

posteriorment, han hagut de ser esmenades perquè no eren ni justes ni redistributives, 

com és el cas dels trams d’aplicació de l’IBI que havien acceptat al grup del PSC. 

Adverteix que amb aquestes ordenances fiscals es bonifiquen els propietaris 

que posseeixen diversos habitatges amb un valor cadastral inferior als tres-cents mil 

euros cadascun i, en canvi, es perjudiquen els interessos de persones que han de fer 

front al pagament d’un IBI d’un immoble amb un valor cadastral superior que no es 

correspon al seu nivell de renda. 

Considera que cal tenir en compte qüestions com les que acaba d’exposar, 

atès que amb mesures com les que proposen poden perjudicar els interessos de molts 

barcelonins que tenen dificultats. 
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Diu que tampoc no entenen com aquestes ordenances fiscals afecten 

positivament o milloren la situació d’alguns sectors econòmics de la ciutat que 

podran acollir-se a bonificacions; en aquest sentit, gràcies a les esmenes del grup del 

PSC estan molt bonificades les activitats que comencen de bell nou, però recrimina 

que moltes persones que tenen negocis en marxa no es veuran beneficiades en 

absolut. 

Afegeix que també ignoren si aquestes ordenances fiscals tenen el contingut 

mediambiental que proclamen, i recorda que, en aquest sentit, el seu grup ha fet la 

proposta de bonificar alguns sectors econòmics que utilitzen vehicles poc 

contaminants, que tampoc no els han acceptat. 

Per tot plegat, consideren que les esmenes acceptades són fruit de la 

improvisació, i remarca que n’han hagut d’eliminar algunes per manca de consens, i 

rectificar la proposta d’ordenances fiscals presentada inicialment per ajustar-la. 

Lamenta, per tant, que s’hagi perdut una gran oportunitat de rebaixar la 

pressió fiscal a Barcelona, una de les ciutats d’Espanya on és més alta; i, alhora, han 

malbaratat l’ocasió per elaborar unes ordenances fiscals més justes i redistributives i 

mediambientalment sostenibles, motius pels quals hi votaran en contra. 

 

El Sr. BOSCH atribueix l’acusació de cofoista al Govern, quant a aquestes 

ordenances fiscals, a les dates nadalenques que viuen, i aprofita per desitjar un any 

2016 més pròsper, més just i més lliure a tots els membres del Consistori. 

Manifesta que la pregunta que cal fer-se en parlar d’ordenances fiscals és 

fins a quin punt les mesures que proposen ajuden a millorar la ciutat i la vida dels 

ciutadans. Per tant, la resposta a aquesta pregunta és la que ha d’inspirar el sentit del 

seu vot. 

Apunta que, d’entrada, no van trobar raons especials per considerar que la 

proposta inicial del Govern ajudés a millorar la ciutat i, altrament, la van valorar com 

una fotocòpia de les ordenances fiscals anteriors, de manera que no la van trobar ni 

progressiva, ni progressista, ni imaginativa. Tanmateix, manifesta que després van 

poder dialogar sobre les ordenances i considera que s’hi van introduir mesures 

importants. 

Fa avinent, però, que els va sorprendre la proposta del PSC d’augmentar uns 

trams de l’IBI corresponents a valors cadastrals que, al seu parer, gravaven la classe 

mitjana, i que el més inquietant de tot era que no oferien cap contrapartida. Celebra, 

però, que el mateix grup retirés posteriorment la major part d’aquesta esmena. 

Entén que anant al fons de la qüestió, la pregunta és per a què serveixen els 

impostos i no si s’han d’augmentar o rebaixar. En conseqüència, si els augmenten 

s’han de preguntar si això ajuda a millorar la ciutat i la qualitat de vida de la 

ciutadania; i confirma que és amb la millora del benestar que poden jutjar si les 

mesures fiscals són justes o no. 

Finalment, considera que entre tots els que han contribuït a dissenyar les 

ordenances fiscals que avui es porten a aprovació han aconseguit una bona proposta. 

Concretament, diu que està convençut que les proposicions del seu grup han ajudat, 

modestament però decisivament, a millorar la proposta inicial. Així, l’únic augment 

que és proposa és un 2% de l’IBI, que es remet als valors cadastrals més elevats, 

superiors a 300.000 euros, amb la qual cosa hi ha molt poca gent afectada i 

dipositària de patrimonis molt grans. Remarca que amb aquesta mesura es fa possible 

que l’escreix d’ingressos per aquest concepte es dediqui a inversions socials, entre 

les quals la proposada pel seu grup d’abaratir el transport públic als joves fins als 16 

anys. Recorda, en aquest sentit, que fins ara s’havien fet ampliacions de l’anomenada 

T-12, però consideren que s’havia d’ampliar la franja d’edat. Esmenta, també, altres 

mesures com el cost de la grua, les deduccions per als comerços emblemàtics i també 
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per a empreses que contractin treballadors estables. 

Precisa que l’increment de l’IBI a un 2% dels contribuents comporta una 

recaptació suplementària de 2,7 milions d’euros, la mateixa quantitat que suposa la 

minva d’ingressos arran de les millores que acaba d’apuntar. 

Valora, per tant, que no hi ha cap pujada d’impostos sense sentit; remarca la 

congelació de l’IBI al 98% dels contribuents, i que el petit escreix que es produeix 

arran de l’increment del 2% als immobles amb valors cadastrals per sobre dels 

300.000 euros millora sensiblement la vida de la ciutadania, motius pels quals avança 

que votaran a favor d’aquest punt. 

 

La Sra. BALLARÍN fa notar que dos dies abans d’iniciar el 2016, gairebé fora de 

temps, afronten l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al proper exercici. 

Observa que celebrar un ple en aquestes dates i amb aquest objectiu és un fet inèdit 

en aquest ajuntament, i que és fruit de les polítiques d’improvisació i d’acció-

rectificació del Govern municipal. Fa notar que si la feina i els consensos entorn 

d’aquest assumpte s’haguessin teixit quan tocava, ara no estarien patint per aprovar 

les ordenances fiscals pels pèls. 

Tanmateix, entén que la celebració d’aquest ple està totalment justificada, 

atès que si avui no s’aprovessin noves ordenances fiscals, s’haurien de prorrogar per 

a l’exercici vinent unes ordenances aprovades el 2012. Assenyala que si això acabés 

passant, l’IBI, que és l’impost que afecta un major nombre de contribuents, 

s’apujaria per a tothom entre el 4% i el 6%, independentment del valor cadastral dels 

immobles. 

Fa notar que han arribat fins a aquest punt que avui presenten d’una manera 

difícil d’explicar, i encara més difícil d’entendre. Explica que a l’octubre el Govern 

va presentar una primera proposta d’ordenances fiscals totalment continuista amb les 

del govern anterior, si bé amb la proposta de topall zero de l’IBI. Diu que costa 

d’entendre aquella proposta perquè un govern que es considera progressista no pot 

seguir fil per randa la política fiscal de CiU; però diu que encara els costa més 

comprendre per quin motiu la van refusar, aquella, les formacions de dretes. 

Continua el seu relat posant de manifest que amb el fracàs d’aquella primera 

proposta el Govern va haver de rectificar, i va presentar unes noves ordenances 

fiscals a aprovació provisional, a les quals el seu grup aquesta vegada va donar 

suport, especialment perquè incorporaven tres aspectes bàsics d’una política fiscal 

que té l’objectiu de lluitar contra les desigualtats, fomentar la reactivació econòmica i 

la creació d’ocupació; així, incorporaven un IBI progressiu, la voluntat d’afavorir 

fiscalment els nous autònoms i establir mesures de suport a la indústria cultural. 

Afegeix que van anunciar que, a fi que s’establís una política fiscal més 

justa, escoltarien la ciutadania, les entitats socials i els sectors econòmics que hi 

presentessin al·legacions. I concreta que en termini entre l’aprovació provisional i la 

definitiva el seu grup ha presentat vuit al·legacions, de les quals n’han estat 

estimades sis, totalment o parcialment, i que són les que millor encaixen amb el seu 

model de política fiscal. 

Destaca, d’aquestes al·legacions acceptades, la implantació d’un IBI 

progressiu, que queda congelat per al 98% dels habitatges i només s’apuja per al 2%, 

de manera que les classes populars i mitjanes no patiran cap increment, mentre que 

els patrimonis més grans hauran de fer un esforç addicional per contribuir a una 

ciutat més justa. Afegeix que també han aconseguit que aquest impost estigui més 

bonificat i durant més anys als titulars d’habitatges de protecció oficial amb rendes 

més baixes. 

Es refereix igualment a la creació del programa "Barcelona zona zero 
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d’impostos per a nous autònoms", gràcies al qual les persones aturades i joves que 

inicien un nou projecte no hauran de suportar cap càrrega fiscal durant el primer any. 

Així com destaca la reducció de l’IBI i l’IAE a les empreses culturals que 

reinverteixen més del 75% dels beneficis a la ciutat. 

Valora el fet que aquestes mesures busquen que tothom contribueixi més 

justament a les despeses de la ciutat, però fent més suau la càrrega tributària als qui 

menys tenen, als qui més activitat econòmica i ocupació generen i als qui més 

contribueixen a la cultura i a la cohesió social. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ nega, com s’ha pretès donar a entendre, que si no 

s’aproven aquestes ordenances fiscals esdevindrà el caos, ja que hi ha tres 

possibilitats. D’una banda, la pròrroga de les vigents; d’altra banda, la que defensa el 

seu grup, tal com ha palesat en les setanta-cinc al·legacions que ha presentat —totes 

rebutjades— que representaven el 60% del total d’al·legacions presentades a aquestes 

ordenances, i que suposa un veritable canvi de tendència fiscal. I assenyala que la 

tercera possibilitat és la que finalment se sotmet a aprovació en el Ple, i que qualifica 

com unes ordenances fiscals de continuïtat, que perfectament podria haver presentat 

el govern anterior, i que faran que Barcelona continuï sent la ciutat més cara 

d’Espanya quant a impostos i taxes. 

Addueix que aquestes ordenances proposen el parany de la congelació de 

l’IBI, atès que amb això pretenen silenciar que es consolidaran els increments 

abusius que ha anat patint l’IBI els darrers anys, tenint en compte l’aplicació de 

topalls en etapes de govern socialista a l’Estat i en aquest ajuntament. Remarca que 

es tracta d’uns increments cadastrals que van representar, només en l’etapa de 

l’alcalde Hereu, un increment de la recaptació de l’IBI del 30%, i els darrers quatre 

anys un del 25% afegit. 

Subratlla que aquesta és la realitat, i apunta que, a més, hi haurà 

considerables increments afegits en alguns valors cadastrals vinculats als 

aparcaments o a diverses activitats i serveis de la ciutat, que podran oscil·lar entre el 

10% i el 20% en funció del valor cadastral. 

Reprèn l’argument que Barcelona lidera la fiscalitat de l’Estat amb uns 

impostos i taxes de primera i molts serveis de tercera; fiscalitat en els topalls màxims 

i molts serveis sota mínims. Igualment, manifesta que les taxes no són una excepció, 

amb unes zones blaves i verdes de les més cares; la grua, que a banda de ser un 

servei caríssim, cobra una taxa també pel desenganxament en comptes d’aplicar 

únicament la multa, al seu parer suficientment contundent per penalitzar un mal 

comportament ciutadà. 

Continua apuntant un seguit de taxes que qualifica d’elevadíssimes, entre les 

quals les d’incineració o les de mercats, que s’incrementaran per sobre de l’IPC; 

malgrat que remarca l’excepció que suposen les taxes del drogotest i la prova 

d’alcoholèmia. 

Conclou, per tant, que les que acaba d’exposar són només algunes de les 

raons que els van induir a presentar les seves al·legacions, amb les quals defensaven 

rebaixes fiscals, bonificacions, nous incentius adreçats a l’atenció a les persones, a la 

creació d’ocupació, de suport als emprenedors fins a tres anys d’activitat, i no només 

als autònoms sinó també a les pimes. En conseqüència, avança el vot negatiu del 

grup del PP. 

 

La Sra. LECHA inicia la seva intervenció amb la constatació que quan el 

seu grup dóna suport a una opció no ho fa en clau de mercadeig, sinó perquè 

considera que millora les condicions de la classe treballadora. 
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En aquesta línia, confirma que van tenir converses amb el Govern municipal 

arran de les quals es van incorporar a aquesta proposta d’ordenances fiscals moltes 

de les aportacions de CUP - Capgirem Barcelona. 

Diu que estan d’acord que Barcelona té una fiscalitat elevada, però la lectura 

que en fan és, a diferència d’alguns grups, que especialment en els moments difícils 

qui més té més ha d’aportar. Per aquest motiu, assenyala que la pujada de l’IBI del 

6% per als tretze mil habitatges amb un valor cadastral a partir dels 300.000 euros —

un 2% de tots els immobles de la ciutat— els sembla insuficient perquè ho 

consideren una mesura poc progressiva; i aprofita per defensar la proposta que es va 

presentar inicialment en aquest sentit. Observa, però, que el 2017 haurà d’estar feta 

una revisió cadastral, i entén que hauran de trobar fórmules més adequades i justes. 

Quant a les bonificacions per als vehicles menys contaminants, confirma que estan 

d’acord que la mesura en fomenta l’ús; tanmateix consideren que continua 

beneficiant el vehicle privat en una ciutat col·lapsada de trànsit. Altrament, manifesta 

que la seva és una aposta per la mobilitat basada en el transport públic col·lectiu i no 

contaminant. 

Defensen que les entitats sense ànim de lucre tinguin presència en l’espai 

públic i que hi fomentin l’activitat ciutadana a fi d’enfortir les xarxes veïnals, motiu 

pel qual celebren les solucions consensuades quant als plans d’autoprotecció i altres 

taxes per la utilització de la via pública. Afegeix que es decanten per trencar el model 

de ciutat aparador adreçat al turisme, i avançar cap a un model on l’espai públic sigui 

realment per a veïns i veïnes. 

Amb referència a l’impost de plusvàlues, diu que donen suport a la proposta 

d’ampliar de dos a deu anys el termini de consideració d’habitatge habitual; i en 

casos de mort del titular permetre que aquests habitatges puguin posar-se a disposició 

del parc de lloguer social. 

Aprofita per posar de manifest, malgrat que reconeix que l’Ajuntament no hi 

pot fer res ara com ara, que lamenten que l’Església estigui exempta del pagament de 

l’IBI, i que ho consideren totalment injustificat i anacrònic. Entén, per tant, que és un 

dels aspectes que s’haurien de considerar en el futur, fins i tot plantejant algun tipus 

de desobediència al pacte entre l’Església i l’Estat a l’època de la Transició. 

Conclou que la fiscalitat municipal hauria de ser un instrument per revertir 

el model de ciutat heretat. I entén que algunes de les mesures que avui es porten a 

aprovació ajudaran a iniciar aquest camí, que confien que vagi molt més enllà. 

Avança el suport del seu grup a l’aprovació de les ordenances fiscals, no 

sense recalcar que suposen un avanç molt petit, i que serà d’aquí a nou mesos que el 

Govern haurà de decidir cap a on va, si a revertir el model marca Barcelona o, 

altrament, a conservar-lo convenientment maquillat. 

 

El Sr. PISARELLO diu que comprèn que a la regidora d’Unió Democràtica 

i als grups del PP i Ciutadans no els semblin bé aquestes ordenances fiscals, i que no 

les considerin prou redistributives. Reconeix que podrien haver presentat unes 

ordenances encara més redistributives, però confirma que és un objectiu de cara al 

proper exercici. 

Tanmateix, consideren que allò que no hauria estat redistributiu hagués estat 

mantenir les ordenances vigents, que comportaven una pujada pràcticament 

indiscriminada de l’IBI per a tots els immobles. 

Admet que l’IBI és un impost imperfecte perquè té en compte el valor 

cadastral d’un immoble però no la situació econòmica dels propietaris; per aquest 

motiu, diu que els va semblar correcta la proposta que l’increment de l’IBI es 

redueixi al 2% dels grans patrimonis de la ciutat. I defensa les bonificacions, i 
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eventualment les subvencions, com a eina de protecció i que incorporen criteris com 

el de família nombrosa o habitatge de protecció oficial. 

Fa notar, igualment, que un canvi de tendència fiscal hauria estat la rebaixa 

massiva d’impostos, amb la qual cosa no estan d’acord, atès que els impostos són una 

eina de conquesta de civilització, qualitat de vida i benestar. 

Es refereix, en aquest sentit, a la proposta que el grup de Ciutadans va 

presentar en el darrer moment, i que qualifica de tècnicament molt pobra, que 

plantejava, en realitat, una rebaixa d’impostos d’entorn de cent milions d’euros, i 

considera que hauria estat una mesura gens redistributiva. Igualment, es refereix a 

l’observació de la Sra. Recasens en el sentit que amb bonificacions i subvencions es 

perden uns ingressos de 2,2 milions, i remarca que representen tan sols un 0,02% del 

conjunt d’ingressos de la ciutat, alhora que serveixen d’estímul a sectors tan 

essencials com el cultural o el col·lectiu dels autònoms. 

Fa avinent que no ha sabut trobar cap al·legació del grup de Ciutadans 

vinculada a qüestions mediambientals en matèria de vehicles. 

Finalment, al Sr. Fernández Díaz, li demana que no utilitzi demagògicament 

el decrement de les taxes del drogotest i de la prova d’alcoholèmia, que no té cap 

altre motiu que el laboratori que les fa ha rebaixat el preu del servei. 

Pel que fa a la preocupació manifestada per alguns grups per l’actualització 

cadastral, a la qual cosa estan obligats per llei, precisa que continuaran el mateix IBI 

que fins ara, però de manera més justa i redistribuïda en el conjunt de la ciutat. 

 

La Sra. RECASENS manifesta que valorant com han arribat fins aquí, amb 

apujades, rebaixes i retocs de l’IBI, tem que la revisió cadastral de l’any vinent patirà 

una política erràtica. 

Nega que els 2,2 milions d’euros a què s’ha referit provinguin de les 

bonificacions, que recorda que ja existien perquè les va implantar el govern anterior 

el 2012. Altrament, precisa que la pèrdua d’aquests 2,2 milions rau, entre altres 

coses, en l’acceptació d’una esmena de la Generalitat per eximir del pagament de 

l’IBI els centres hospitalaris. 

Afegeix que les polítiques fiscals adreçades a ajudar les persones vídues, les 

famílies monoparentals i nombroses, les empreses que generen ocupació, els 

emprenedors, l’ús de vehicles elèctrics, ja existien també; i avui, amb l’acord del qui 

anomena el tripartit, les taxes per la prova d’alcoholèmia o drogues seran menys 

penalitzades, la imposició de multes permetrà abaixar la taxa de la grua, o l’IBI no 

respondrà a criteris de situació personal. 

Finalment, pregunta al tinent d’alcaldia, tenint en compte què ha succeït 

amb la política fiscal el primer tram del mandat, com pensa afrontar el Govern la 

nova revisió del cadastre que es farà els propers mesos, i que realment afectarà les 

famílies de la ciutat. 

 

La Sra. MEJÍAS fa notar que les ordenances fiscals no són només un 

instrument recaptatori, sinó també de redistribució justa dels ingressos per garantir el 

pagament dels serveis. 

Manifesta que no entrarà a valorar si les seves propostes eren tècnicament 

pobres, però ratifica que allò realment pobre és que el Govern hagi hagut de retirar 

unes ordenances fiscals per manca de suport i, a més, que les mesures que 

s’incorporaran a les que avui presenten hagin hagut de ser prèviament rectificades 

per altres grups de l’oposició per la seva inconsistència. 

Reitera que el seu grup s’ha mantingut en la proposta de rebaixar els 

impostos, entre els quals l’IBI, per garantir una mesura de caràcter transversal i 
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general per afavorir les millors condicions de vida de la ciutadania. I discrepa amb el 

fet que sigui més progressista aplicar trams a aquest impost que no pas els criteris de 

renda. 

Pregunta, per tant, què succeirà amb la revisió cadastral, que provocarà un 

increment en el valor d’immobles que arran de la crisi hauran perdut molt valor de 

mercat; i alerta que això sí que posarà en una tessitura difícil molts contribuents. 

Dissenteix amb el fet que aquestes ordenances fiscals serveixin per afavorir 

determinats sectors econòmics, els quals ja s’han vist prou perjudicats per les 

mesures de caràcter unilateral que ha pres el Govern. 

Conclou que el seu desacord amb aquestes mesures es justifica perquè no 

han aconseguit el seu objectiu principal de millora de la rebaixa de la pressió fiscal a 

tota la ciutadania. 

 

El Sr. BOSCH diu a la Sra. Recasens que no li ha quedat clar què és el que 

no li agrada d’aquestes ordenances fiscals, tret que no li semblava bé que hi votessin 

a favor uns grups determinats, que anomena tripartit, i que valora com un qualificatiu 

extemporani. Per tant, recomana a la regidora que visqui el present i que miri més 

cap al futur. 

Al Sr. Fernández Díaz, li fa notar que ha estat el Govern de l’Estat qui ha 

incrementat l’IVA cultural del 8% al 21%. 

 

El Sr. COLLBONI referma la convicció del seu grup que ha fet una bona 

feina, dins les possibilitats, per evitar una pujada generalitzada de l’IBI l’exercici 

vinent, que és el que hauria passat si s’haguessin prorrogat les ordenances fiscals del 

2012, que apugen l’IBI igual als veïns de Ciutat Meridiana que als de Pedralbes. 

Admet que la congelació de l’IBI és un fet per primera vegada, i la troba una 

proposta tan raonable que no entén que hi hagi grups que la refusin. 

Remarca que el 2% de la ciutadania que pagarà més IBI és gent que s’ha fet 

més rica arran de la crisi, mentre la classe mitjana es precaritzava i les classes 

populars han passat de representar el 14% al 28%. 

Finalment, adverteix al Govern municipal que no es pot tornar a repetir una 

negociació com la que han fet per a l’aprovació de les ordenances, a última hora i 

corrent. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ posa en relleu que les ordenances tiraran 

endavant amb els vots dels grups d’ERC i del PSC, les formacions polítiques que, 

paradoxalment, van donar suport als pressupostos que encara a dia d’avui són 

vigents, i en què el 50% del capítol d’ingressos correspon als tributaris. 

Constata, doncs, que amb aquestes ordenances es continuarà aplicant una 

fiscalitat un 30% més elevada que a qualsevol altra de les set grans ciutats 

espanyoles; fet que sempre s’havia justificat amb l’argument que Barcelona no rebia 

prou transferències de l’Estat ni tenia superàvit suficient, i que rebaten les xifres de 

222 milions de superàvit els darrers tres anys i els 286 milions de transferències 

suplementàries per part de l’Estat. 

 

El Sr. PISARELLO diu que entén que a les Sres. Recasens i Mejías els 

pugui molestar que hagin arribat a un acord, de la magnitud de l'acord a què es va 

arribar per a l’ampliació pressupostària. Per tant, rebat que sigui fruit de la 

improvisació, i demostra la capacitat de diàleg entre diferents forces polítiques. 

Reitera que l’objectiu d’aquesta aprovació era, sobretot, evitar la pujada 

indiscriminada de l’IBI que hauria significat la pròrroga de les ordenances vigents. 
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Admet que a la ciutat hi ha una pressió fiscal elevada, especialment sobre les classes 

populars i algun sector de les classes mitjanes, i per aquest motiu han introduït un 

seguit de bonificacions i subvencions. 

Valora aquesta aprovació com un pas endavant cap a una ciutat menys 

injusta i a l’altura de les necessitats de les persones. La Sra. ALCALDESSA tanca el 

debat agraint les aportacions i la feina de tots els grups municipals que han fet 

possible evitar un augment generalitzat de l’IBI. 

 

S’APROVA el dictamen en debat núm. 2 amb el vot en contra dels Srs. 

Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i 

Vila, dels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. 

 

S’ACORDA l’assabentament de la Memòria del Consell Tributari. 

 

4.- (3-148)  RESOLDRE les al·legacions presentades segons informe adjunt i 

APROVAR definitivament la modificació de crèdit del pressupost general de 

l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 (expedient 3-148/2015), consistent 

en suplements de crèdit per import de 48.387.500,00 euros i crèdits extraordinaris 

per import de 90.000.000,00 euros, finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals corresponent a la liquidació del pressupost 2014 (aprovada per 

Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2015), de conformitat amb la distribució 

d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 

15100590. 

 

El Sr. PISARELLO indica que avui acaben la tramitació d’una iniciativa 

que els permetrà rebaixar de 138,4 milions d’euros l’endeutament de 

l’Ajuntament, atès que si s’aprova aquesta mesura passarà d’un deute de 974 a 

836 milions d’euros, és a dir, que el percentatge de deute sobre els ingressos 

corrents es rebaixarà del 39% al 34%. 

Remarca que es tracta de la xifra d’endeutament més baixa dels darrers 

sis anys, que els permetrà ser més independents de les entitats financeres perquè 

els propers exercicis hauran de fer front a menys venciments de deute. Altrament, 

si no s’aprova la modificació, el 2016 hauran de fer front a un venciment de 171 

milions, mentre que amb la modificació de crèdit la xifra serà de 156 milions 

d’euros. 

Afegeix que l’aprovació d’aquest expedient els permetrà disposar de més 

recursos per als anys vinents i podran posar els diners públics al servei de la 

ciutadania. En aquest sentit, indica que ja calculen poder disposar enguany de 2,4 

milions d’euros més. 

Fa avinent que el Govern ha decidit que el volum de caixa es faci servir 

per cancel·lar el deute i no pas per renegociar-lo, per a la qual cosa cal una 

modificació pressupostària que possibiliti emprar recursos de tresoreria. 

 

La Sra. RECASENS recorda que aquest expedient es va endegar durant 

el mandat anterior, quan van optar per amortitzar anticipadament 138 milions 

d’euros i negociar amb les entitats financeres millors condicions. Precisa que això 

va suposar rebre fins a vint-i-una ofertes i va significar un estalvi de 9 milions 

d’euros en càrrega d’interessos. 

En conseqüència, afirma que el seu grup prefereix no reduir l’endeutament 

d’una institució que el té molt per sota del límit que marca la llei. Altrament, diu que 
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els sorprèn que l’opció del Govern sigui amortitzar deute i anar contra la liquiditat de 

tresoreria posant en risc la política de pagament a trenta dies. El Sr. SIERRA celebra 

aquesta mesura i recorda que va ser el seu grup qui la va proposar, atès que permet 

un estalvi de 10 milions d’euros a la ciutadania en concepte d’interessos. 

Posa en relleu que cal ser responsables i gestionar el diner públic com si fos 

el d’un mateix. Fa notar a la Sra. Recasens que hi ha un límit en la despesa i, alhora, 

superàvit acumulat de diversos exercicis, de manera que en cap cas es posa en perill 

la tresoreria i que això ho avala un informe de la Intervenció municipal. 

Conclou que amb aquesta aprovació s’aconsegueix estalvi en el pagament 

d’interessos, que consideren que es podria destinar al pagament del deute contret per 

aquesta administració amb els funcionaris públics. 

 

El Sr. BOSCH també manifesta l’acord del seu grup amb aquesta aprovació, 

entenent que el Govern, tenint en compte l’elevat romanent que té l’Ajuntament, ha 

decidit no refinançar les operacions financeres que es van endegar durant el mandat 

anterior i, en conseqüència, ha optat per reduir l’endeutament de 138,4 milions 

d’euros, fet que permet un estalvi considerable en el pagament d’interessos l’any 

2016. 

Tanmateix, creu que s’imposa debatre a què es destinarà aquest estalvi. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera, atès que així ho van manifestar en la comissió 

d’Economia i Hisenda, l’abstenció del seu grup. Justifica aquest posicionament 

perquè ningú no discuteix la solvència de la ciutat ni que és una herència dels 

governs socialistes. 

Puntualitza que a 31 de desembre de 2015 l’endeutament de l’Ajuntament, 

segons dades del mateix govern, serà de 836 milions d’euros, el 34% dels ingressos 

corrents; és a dir, vint-i-sis punts per sota de la regla que s’ha autoimposat aquesta 

administració en matèria d’endeutament. 

Considera que aquestes dades són prou clares per justificar que és 

innecessària aquesta mesura d’amortització anticipada del deute. Altrament, 

manifesta que defensen que Barcelona no necessita desendeutar-se ara com ara 

perquè les ràtios són molt baixes i creuen que aquests diners s’han de posar al servei 

d’inversions socials. 

Recomana al Govern, doncs, que no proclami tant l’austeritat i que la 

practiqui més. 

 

El Sr. MULLERAS observa que avui estan votant unes al·legacions 

formulades pel seu grup a la modificació de crèdit. Admet que la reducció de 

l’endeutament disminueix la despesa financera, però també és cert que no hi ha cap 

obligació de fer-ho des del punt de vista legal, i alerta que això pot posar en perill el 

pagament a trenta dies a petites i mitjanes empreses i a autònoms que treballen per a 

l’Administració; i tal com es desprèn de la resposta a les al·legacions que va 

presentar el seu grup, adverteix que la tresoreria d’aquest ajuntament es reduirà a la 

meitat durant el segon semestre de 2016, i entenen que això és una línia vermella en 

el funcionament d’aquest ajuntament. 

 

La Sra. ROVIRA avança el vot favorable en aquest punt perquè la ràtio 

d’endeutament per habitant d’aquest ajuntament ja és significativament més baix 

que el d’altres grans ciutats de l’Estat, que se situa entre els 1.100 i els 2.000 euros 

per habitant; i consideren que si s’aprova aquesta mesura no comprometria la 

tresoreria i significaria un estalvi en despeses financeres que es pot dedicar a altres 
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capítols i conceptes. Fa avinent que el seu grup està per la reducció de la despesa 

financera per evitar donar més diners als bancs i gaudir de la independència 

necessària; alhora, també aposta per anar eixugant el deute existent i no 

contraure’n cap més amb els bancs. 

 

El Sr. PISARELLO respon a la Sra. Ballarín que augmentar 

innecessàriament la dependència amb els bancs no té res a veure amb 

l’antiausteritat, i valoren que aquesta mesura que avui aprovaran els dóna 

independència, els permet mantenir la solvència i que continuaran pagant, com 

fins ara, a vint-i-sis dies; i remarca que fins i tot les agències de ràting donen 

suport a aquest tipus de mesura. 

 

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

Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i 

també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller, i amb l’abstenció dels 

Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (15/15/CF)  Primer.- RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona com a ens 

consorciat l’acord adoptat pel Consell General del Consorci Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona - Casa de Caritat (CCCB), en la sessió de 22 d’abril 

de 2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 

d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, segons 

consta en l’expedient administratiu annex. 

Segon.- DEIXAR sense efecte els acords del plenari del Consell 

Municipal de 14 de juliol i de 30 d'octubre de 2015 pel que fa a la designació de 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Casa de Caritat (CCCB). 

Tercer.- DESIGNAR representants de l’Ajuntament de Barcelona al 

Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

- Casa de Caritat (CCCB) les persones següents: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Sr. 

Ricard Vinyes Ribas i la Sra. Berta Sureda Berna. 

 

S’APROVA el dictamen precedent, en la part que fa referència a l’apartat 

primer, amb l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

S’APROVA el dictamen precedent, en la part que fa referència als 

apartats segon i tercer, amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, 

Martí i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, dels Srs. Sierra i Alonso i 

les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. 

Esteller, i també de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

6.- (17/15/CF)  RATIFICAR, per part de l’Ajuntament de Barcelona 

com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de les 

Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en la sessió de 25 de març de 

2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 

d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
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sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, segons 

consta en l’expedient administratiu annex. 
 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha i 

Rovira. 
 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

7.-  Primer. FACULTAR l’adopció dels actes derivats de l’adjudicació dels 

contractes aprovats pel Plenari del Consell Municipal, en els termes següents: 1. 

En la Comissió de Govern: a) La pròrroga del contracte, sempre que estigui 

prevista en el plec de clàusules administratives particulars. b) La interpretació i la 

modificació del contracte en els termes previstos en el plec de clàusules 

administratives particulars. c) La imposició de penalitzacions per demora previstes 

en el plec de clàusules administratives particulars. d) La imposició de sancions per 

incompliment del contracte. e) L’adopció de tots aquells actes, ordres o 

instruccions que siguin necessaris per a l'execució correcta del contracte. 2. En 

el/la membre de la Comissió de Govern que sigui responsable de l’àmbit material 

del contracte: a) La signatura dels documents per a la formalització del contracte. 

b) El reajustament d’anualitats i la redistribució de les autoritzacions o 

disposicions aprovades, així com anul·lacions parcials de la part de la disposició 

de la despesa no obligada. c) La designació del/de la responsable del contracte, la 

del/de la coordinador/a en matèria de seguretat i salut en l’execució de l’obra. d) 

L’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball. e) L’aprovació del programa 

de treball. f) La novació del contracte en els supòsits de fusió per absorció, 

escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitats de les 

mateixes empreses. g) La revisió de preus, sempre que estigui prevista en el plec 

de clàusules administratives particulars. h) La cancel·lació o la devolució de les 

garanties constituïdes. i) L’aprovació de la certificació final en els contractes 

d’obres. j) La liquidació del contracte sense saldo o amb saldo resultant a favor de 

l'Ajuntament. Segon. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, 

a la Gaseta Municipal i al web municipal. Tercer. DEIXAR SENSE EFECTE les 

delegacions conferides amb anterioritat en les matèries indicades en aquest acord. 

Quart. ESTABLIR que dels acords i de les resolucions adoptades en virtut 

d’aquest encàrrec se’n donarà compte al Plenari del Consell Municipal, mitjançant 

el despatx d’ofici. 

 

ES RETIRA el dictamen precedent. 

 

8.- (OR-00028 (6)) RATIFICAR l’acord adoptat per la Mesa General de 

Negociació en data 4 de desembre de 2015 relatiu a l’aplicació dels increments 

retributius derivats de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals 

de l’Estat per a l’any 2016 i l’acord de la Mesa de Negociació de 18 de novembre 

de 2015, i conseqüentment, APROVAR les modificacions de l’annex 3 del catàleg 

de llocs de treball (taules retributives) en els termes que s'adjunten a l'annex. 

APLICAR aquestes taules retributives supeditades a l’existència de dotació 

pressupostària suficient i amb efectes de l’1 de gener de 2016. AUTORITZAR les 

entitats del sector públic municipal a les quals no resulti d’aplicació el catàleg de 
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llocs de treball i taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona per incrementar 

les retribucions del personal en els termes acordats en negociació col·lectiva i amb 

el límit d’un increment global de l'1% respecte a les vigents el 31 de desembre de 

2015. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web 

municipal i de manera resumida al Butlletí Oficial de la Província. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

9.-  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública; APROVAR definitivament la modificació de l’article 75 del Reglament 

orgànic municipal, per tal d’incloure-hi les determinacions relatives al lloc de 

celebració de les sessions del Plenari del Consell Municipal; i PUBLICAR el text 

íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de la seva 

entrada en vigor, de conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 

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

 

La Sra. ALCALDESSA informa que el grup del Govern ha presentat una 

esmena a aquest punt, que ja s’ha fet arribar a tots els grups municipals, de la qual 

s’aprecia la urgència i s’incorpora, i que es votarà per separat en acabar el debat. 

 

El Sr. PISARELLO precisa que aquesta mesura pretén posar 

l’Ajuntament a l’altura d’uns temps que reclamen la revisió dels referents 

simbòlics que han de presidir les institucions en una democràcia. 

Recorda que en arribar al Govern de la ciutat, van considerar una situació 

anòmala la simbologia representada en aquest saló de plens, presidit per tres 

figures reials, cap de les quals té una funció institucional en el present. En 

conseqüència, i atenent les conviccions republicanes del Govern, van considerar-

ho inacceptable. Contràriament, defensen per a la ciutat una política de memòria i 

de simbologia d’acord amb el segle XXI. 

Igualment, manifesta que entenen aquesta cambra com un espai de 

deliberació de màxima representació de la ciutadania i, per tant, on s’ha de decidir 

quins són els símbols que el representen. Per aquest motiu, proposen que siguin 

els i les representants de la ciutadania els qui puguin decidir la simbologia que ha 

d’ostentar aquest saló. Remarca que això no pertoca a una delegada del Govern de 

l’Estat, i manifesta que no estan disposats a acceptar imposicions normatives, sinó 

que es tracti d’una decisió lliure i acordada autònomament pel Plenari del Consell 

Municipal. 

Puntualitza que no volen imposicions però tampoc un ús partidista del 

Ple, de manera que proposen que la potestat de decidir introdueixi dues 

limitacions. En primer lloc, la limitació de contingut en el sentit que els símbols 

que s’escullin siguin respectuosos amb la singularitat històrica i la capitalitat de 

Barcelona i amb el principi democràtic; i, en segon lloc, símbols que han de tenir 

en compte la neutralitat religiosa i, sobretot, han de representar una àmplia 

majoria de la ciutadania. Per tant, entenen que es tracta d’una decisió que s’ha de 

prendre per majoria qualificada. 

Especifica que, com a govern, consideren que aquesta majoria qualificada 

ha de ser absoluta, un aspecte que entra en la lògica del Reglament orgànic municipal 

(ROM), però han acceptat, atès que són un govern dialogant, que sigui una majoria 

de les dues terceres parts d’aquesta cambra, que consideren una via adient per 

reforçar la seguretat jurídica i per defensar, no només la sobirania municipal, sinó 

també la dignitat del Ple enfront d’intromissions arbitràries. El Sr. FORN manifesta 
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el vot favorable del grup de CiU, especialment per l’acceptació de dues de les 

condicions que va posar a fi d’acceptar el nou redactat de l’article 75 del ROM. 

Indica que, en primer lloc, van demanar que desaparegués la causa d’interès general 

per celebrar sessions fora de la Casa Consistorial; i, en segon lloc, demanaven una 

majoria qualificada per poder decidir la simbologia que ha de presidir el saló de 

plens. 

Confirma que estan d’acord amb els principis democràtic, de neutralitat 

religiosa i de catalanitat que expressa l’article 75 del ROM; i de la mateixa manera 

que no estan d’acord amb imposicions de la delegació del Govern tampoc no les 

volen del govern municipal de torn i, en aquest sentit, consideren que les coses 

s’haurien d’haver fet bé d’entrada, i no haver retirat símbols sense un consens previ 

del Plenari. Consideren que la prelació dels fets hauria d’haver estat, en primer lloc, 

aprovar aquesta modificació del ROM, allò que es decidís per majoria consensuada 

del Consistori i, en segon lloc, executar l’acord. 

 

La Sra. MEJÍAS, en primer lloc, posa en dubte la necessitat de celebrar 

plens fora de la Casa Consistorial, perquè considera que és el lloc adient on s’han fet 

tradicionalment; alhora, fa notar que això significaria un cost suplementari i del tot 

injustificat. 

Assenyala que tampoc no comparteixen la segona idea que apunta aquest 

punt, atès que es tracta d’imposar la ideologia del Govern municipal passant per 

damunt de la història d’aquest edifici i de la mateixa ciutat i dels costums i tradicions 

de la ciutadania, i destaca que els elements simbòlics d’aquesta casa representen el 

pòsit de la història. 

Observa que no hi ha millor principi democràtic que comprendre que en el 

Ple es prenen els acords per majoria i, en conseqüència, reconèixer que el principi 

democràtic presideix aquest saló on són. Afegeix que per al seu grup també és 

important incorporar el principi de legalitat; i addueix que amb aquesta iniciativa allò 

que es pretén és saltar-se la llei, cosa que no estan disposats a acceptar. Concreta que 

amb aquesta mesura se salten la Llei de bases de règim local, la d’organització i 

funcionament de l’Administració general de l’Estat, i el reglament estatal, que 

estableix que als salons de plens de tots els consistoris espanyols hi hagi l’efígie del 

monarca. 

Diu que comprèn que el Govern tingui una tradició republicana, però li 

recorda que Espanya continua sent una monarquia parlamentària, aprovada per la 

Constitució i pel 90% dels catalans que la van votar. Per tant, indica que mentre això 

no canviï, s’ha d’acceptar. 

Reitera que per al seu grup el principi democràtic és molt important, però 

també ho és el de legalitat i, en conseqüència, avança el vot en contra d’aquest punt. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que votaran a favor de l’esmena i també del text 

definitiu, i assenyala que el grup d’ERC comparteix la necessitat de regular i 

d’escollir quins són els símbols que els han de representar en aquest saló de plens si 

finalment s’assoleix la majoria de dos terços de la cambra, prou qualificada per 

poder-ho fer. 

Manifesta que els sembla curiós que els grups que defensen la democràcia 

representativa considerin que no estan acreditats per posar en pràctica aquest acord al 

saló de plens. Fa notar que els símbols han de representar allò amb què s’identifica la 

majoria del poble, i que els membres d’aquest consistori són els seus representants; 

els símbols han de respondre a la pluralitat i no a les imposicions, emanin de la llei 

que sigui. 

Observa que novament han sentit aquí les apel·lacions a la legalitat, i diu 
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que no hi ha llei més valuosa que la que emana del poble, del qual en són els 

representants democràtics. Per tant, estan totalment a favor que els símbols d’aquesta 

cambra representin la majoria de la societat. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia el suport del seu grup a la proposta d’acord, en 

primer lloc perquè entenen que la representació dels elements simbòlics 

institucionals presents amb caràcter permanent en aquest saló s’han de modificar, o 

s’han de poder revisar per la majoria qualificada del Consistori, motiu pel qual 

agraeixen que el Govern hagi acceptat l’esmena del seu grup en aquest sentit. I, en 

segon lloc, justifica el vot favorable perquè també s’ha recollit la seva esmena de no 

traslladar la sessió de Ple si no és en casos d’estricta necessitat per causa de força 

major. 

Diu que no comprenen l’exposició del grup de Ciutadans, tot i que en saben 

els motius, i assegura que donant suport a aquesta proposta no estan incomplint la 

legalitat, ni tenen cap intenció de fer-ho, sinó que avalen la potestat de decidir per 

majoria qualificada quina simbologia ha de representar la capitalitat de Barcelona en 

aquest saló de plens. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que, de vegades, una exposició de 

motius és causa suficient per expressar un vot contrari a un dictamen municipal, com 

ha estat el cas. Tanmateix, vol agrair la sinceritat del tinent d’alcaldia quan ha 

defensat el dictamen recordant l’escarni a la corona, totalment innecessari, que va fer 

el Govern municipal amb la retirada del bust del rei Joan Carles I del saló de plens 

sobre la base d'una decisió unilateral. Per tant, diu que no deixa de ser curiós que ara 

reclamin acords i consensos per definir la simbologia en aquest saló, quan imposen 

de forma totalitària la seva visió de la ciutat i la seva manera d’entendre la Barcelona 

de tots. 

Confirma que és per aquest motiu que el seu grup va presentar una 

al·legació i que va ser desestimada, motiu pel qual avancen el seu vot en contra de la 

modificació del ROM, perquè entenen que la llibertat de l’Ajuntament de Barcelona 

per regular la seva simbologia en el saló de plens no és incompatible, sinó obligada, 

amb el necessari i estricte compliment de la llei vigent i de les normes de rang 

superior que garanteixen la presència dels símbols de l’Estat, entre els quals l’efígie 

del monarca. 

 

La Sra. ROVIRA celebra, en nom del seu grup, que s’hagi presentat aquesta 

proposta, malgrat la quantitat d’esmenes presentades en contra de poder canviar 

l’espai on se celebren les sessions plenàries per fer-les més pròximes a les persones. 

En aquest sentit, manifesta que haurien volgut que un ple es pogués fer a la seu de 

qualsevol districte, per exemple. 

Igualment, manifesta que discrepen que l’aprovació de la retirada de 

simbologia hagi de ser per dues terceres parts de la cambra, tenint en compte que la 

simbologia esmentada no representa valors democràtics, ni de neutralitat religiosa ni 

de catalanitat. Fa notar que ahir mateix es va produir un ball de xifres quant al 

percentatge d’aquesta majoria, i entén que serà molt difícil arribar a les dues terceres 

parts dels vots per retirar alguns símbols. 

No obstant això, avança el suport del seu grup a la proposició, i no es vol 

estar de recordar que si parlen de principis democràtics cal retirar tota la simbologia 

borbònica, i que la monarquia és una imposició per línia de sang, sense passar per les 

urnes; una institució caduca, antidemocràtica i nítidament patriarcal. 

Manifesta que la CUP té molt clar que s’ha de retirar tota la simbologia 

monàrquica d’aquest ajuntament i dels carrers de la ciutat, un aspecte que fa notar 
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que ha quedat aturat els darrers mesos malgrat l’empenta amb què el va emprendre el 

Govern municipal. 

 

El Sr. PISARELLO respon a la Sra. Mejías que no tenen intenció de saltar-

se cap llei, sinó de deixar clar amb aquesta mesura quina és la llei d’aplicació 

preferent en aquest cas que, al seu parer, és el ROM. 

Admet que a Espanya hi ha una monarquia parlamentària, però també una 

protecció feble dels drets socials o corrupció, i li fa notar que molta gent vol canviar 

aquest estat de coses. 

Expressa la satisfacció del Govern per haver encetat aquest debat —que el 

Govern de CiU va tenir quatre anys per haver-lo fet—, i molt orgullosos que s’hagi 

arribat a un consens suficient perquè les decisions es puguin adoptar per majoria 

qualificada. 

 

El Sr. FORN remarca que amb aquesta votació estan defensant el dret a 

decidir els símbols que hi ha d’haver en aquest saló de plens, fent-ho amb consens. 

Afegeix que la tradició d’aquest ajuntament és molt variada i sempre ha 

tingut present la defensa dels valors de catalanitat i de democràcia, així com valors 

de republicanisme per part de molts que, en moments molt complicats, s’han 

manifestat clarament, i recalca que això no és patrimoni de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. CORONAS troba forassenyat que el Sr. Fernández Díaz hagi emprat 

el terme escarni pel fet de ficar el bust d’un exmonarca en una capsa, i aprofita per 

recordar que el monarca, amb la seva actitud, va fer avergonyir molta gent. 

Recorda a la Sra. Mejías que, per edat, no va votar la Constitució, però que 

tampoc no va votar cap de les modificacions exprés que ha fet el Govern per afavorir 

persones que formen part de la monarquia. Per tant, es reafirma en el fet que 

prefereix la llei que emana del poble que no pas una que no va votar. 

 

La Sra. ANDRÉS lamenta que no s’afegeixin tots els grups del Consistori a 

la resolució d’una situació que es va iniciar per un incident que ja van tractar en junta 

de portaveus. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ compara l’actitud del Sr. Pisarello amb la de 

Romanones, que va dir: “Vostès aprovin les lleis, que jo faré els reglaments”. I li 

recorda que, a banda del ROM, hi ha altres normes aprovades de rang superior i que 

aquest reglament no pot contradir. 

Tanmateix, tenint en compte que la modificació de l’article 75 del ROM que 

avui s’aprovarà inclou la neutralitat religiosa i la catalanitat, tem que se’ls acudeixi 

demanar que se substitueixi la Creu de Sant Jordi per l’estelada a l’escut de la ciutat. 

 

S’APROVA l’esmena de modificació repartida amb el vot en contra dels 

Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també dels Srs. 

Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. S’APROVA el dictamen en debat 

amb el vot en contra dels Srs. Sierra i Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i 

també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. Esteller. 

 

10.- (19/15/CF)  RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat 

l’acord adoptat pel Consell General del Consorci Universitat Internacional 

Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB), en la sessió de 23 de març de 2015, 

relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-



Ref.: CP 

17/15 V: 

22/01/16 

PÀG. 34  

los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 

del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, segons consta en 

l’expedient administratiu annex. 
 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha i 

Rovira. 
 

11.- (21/15/CF)  RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de 

Comunicació Local, en la sessió de 26 de març de 2015, relatiu a la dissolució i la 

liquidació del Consorci de Comunicació Local. NOTIFICAR el present acord al 

Consorci de Comunicació Local i a la Diputació de Barcelona, als efectes adients. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

12.- (130/2015)  RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 16 de desembre de 2015, que 

ATORGA la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei de Prevenció i 

Extinció d’Incendis i Salvament que figuren a les relacions adjuntes, en la 

categoria de bronze, per haver prestat serveis sense interrupció durant 25 anys, 

sense cap nota desfavorable en els seus expedients personals, i amb els beneficis 

establerts a l’article 

5.4 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i 

del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976. 
 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. 

Lecha i Rovira. 
 

13.- (2015/435)  APROVAR, en vista de l’informe dels serveis tècnics de l’IMI incorporat 

a l’expedient, el reconeixement de crèdit per un import de 299.999,96 euros, en 

vista de la necessitat d’efectuar el pagament de les factures núm. 9681005859, 

9681005860 i 9681005861 de 8 d’abril de 2015, pels imports de 26.596,80 euros 

(IVA inclòs), 168.618,13 euros (IVA inclòs) i 104.785,03 euros (IVA inclòs), 

respectivament, emeses per l’empresa Microsoft Ibérica, SL, amb NIF 

B78603495, en concepte dels serveis realitzats en el contracte pel 

desenvolupament addicional de les integracions CRM amb núm. exp. C0205 2014 

252, tenint en compte la necessitat de regularitzar l’obligació de la despesa de 

l’any 2014 no reconeguda en l’exercici pressupostari que li corresponia; 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de les despeses per un 

import total de 299.999,96 euros, IVA inclòs, a favor de Microsoft Ibérica, SL, 

amb NIF B78603495, amb càrrec a la partida pressupostària G/9260/62615/0900 i 

al pressupost de l’any 2015; NOTIFICAR-HO als interessats. 

 

El Sr. PISARELLO indica que aquest expedient es tracta d’un 

reconeixement de crèdit que no es va pagar en el seu moment per un problema de 

dates en les factures i de la seva tramesa a l’Ajuntament. Precisa que la causa 

d’aquest problema és un desajustament entre els sistemes informàtics de 

l’Ajuntament i els de l’empresa Microsoft, que en un sistema les factures estaven 

comptabilitzades el 2014 i, en l’altre, només es podien pagar amb el pressupost del 

2015. 

 

La Sra. RECASENS subscriu l’explicació dels problemes tècnics a què ha 

fet referència el Sr. Pisarello, i avança el vot favorable del seu grup. 



Ref.: CP 

17/15 V: 

22/01/16 

PÀG. 35  

 

El Sr. SIERRA confirma que mantindran el posicionament d’abstenció que 

van emetre en comissió, en virtut del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 

que en l’article sisè disposa que, regulant les obligacions de facturació, s’han de 

consignar totes les dades necessàries per determinar la base imposable; i, alhora, hi 

han de constar les dades concretes per a la facturació. 

Recorda que van exposar aquest mateix argument en comissió, i no els van 

donar cap explicació, amb la qual cosa considera que la transparència que predica el 

Govern queda en dubte. 

 

El Sr. CORONAS avança el vot a favor d’aquest expedient pels raonaments 

tècnics expressats, i perquè s’ha fet la feina i les factures s’han emès. Per tant, 

manifesta que fan plena confiança al personal tècnic de la casa en aquest cas. 

 

La Sra. BALLARÍN se suma als vots a favor d’aquest reconeixement de 

crèdit perquè consideren que des del punt de vista pressupostari i tècnic és 

absolutament correcte. Tanmateix, fa notar que si voten aquest punt en el Ple és 

perquè el procediment no ha seguit els passos correctes. En aquest sentit, remarca 

que les garanties d’una bona gestió pública passen per una tramitació com cal, i 

pregunta si s’han pres mesures per evitar que contractacions i factures tardanes com 

en aquest cas es tornin a produir. 

 

El Sr. MULLERAS observa que aquesta pràctica pot ser habitual a 

l’empresa privada, però que en cap cas és adient en una empresa pública. Entén, per 

tant, que convindria vigilar més els processos a fi d’adequar-los als procediments de 

contractació pública. Entén, tanmateix, que casos com aquest estan motivats per la 

utilització de les societats anònimes per fer tasques de servei públic que hauria 

d’assumir directament aquesta administració. 

Precisa que, en aquest cas, i sense conèixer el detall del que hi ha darrere 

d’aquesta operació, avança l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA addueix que denominar l’Ajuntament com a empresa 

pública és un atac contra la democràcia, la mateixa institució i la ciutadania. 

Dit això, manifesta que encara no han rebut resposta al seguit de preguntes 

que van formular en comissió respecte a aquest reconeixement de crèdit. Reitera que 

volen saber el concepte concret de la factura, atès que no s’explicita a l’expedient. I 

afegeix que també demanaven per les relacions amb les empreses privatives, tenint 

en compte el compromís amb el programari lliure d’aquest ajuntament. 

 

El Sr. PISARELLO respon al Sr. Sierra que considera que les factures podrien 

haver estat més detallades; de tota manera, precisa que els treballs facturats estan 

inclosos en un contracte que sí que especifica les activitats per desenvolupar, 

alhora que confirma que les factures han estat avalades amb el vistiplau de l’equip 

tècnic, que acredita que s’ha dut a terme l’activitat encarregada. 

Com a resposta a la intervenció de la CUP concreta que el sistema de 

gestió de l’atenció ciutadana encarregat només es podia implementar amb el 

producte que oferia Microsoft. 

Finalment, subscriu que cal un debat en més profunditat sobre el paper de 

l’IMI els darrers anys, i a qui beneficia el model de negoci actual quant a les 

noves tecnologies, així com el repte d’incloure el programari lliure i la democràcia 

digital en l’actuació d’aquest institut. 
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La Sra. RECASENS diu que no pretén entrar en el debat del nou 

enfocament de l’IMI, sinó tan sols aclarir a la Sra. Ballarín que quan van arribar 

les factures no és que no hi hagués crèdit pressupostari, sinó que les factures van 

arribar l’abril del 2015 quan haurien d’haver-se presentat en l’exercici de 2014. 

 

El Sr. SIERRA posa de manifest que segons el desglossament de 

conceptes de les factures, es constata que hi ha preus diferents per un mateix 

concepte. 

 

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

Alonso i les Sres. Mejías, Sierra i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la 

Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l’Eixample 

 

14.- (14PL16264)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’edificació 

en les finques dels carrers del Comte d’Urgell, núm. 29-33 i del Comte Borrell, 

núm. 82, i la creació d’un nou espai lliure públic interior d’illa, promogut per 

Gesdip, SA, amb les prescripcions, que s’incorporen d’ofici, 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. 

 

La Sra. SANZ recorda que aquest Pla de millora urbana (PMU) es va 

presentar a aprovació inicial el 18 de febrer d’enguany, i va rebre una al·legació 

del grup del PP quant a la justificació de l’aparcament previst. 

Indica que en arribar al govern van detectar que faltava l’adequació a una 

part de la normativa, les notificacions a diverses comunitats de veïns, i que van 

instar el promotor a resoldre aquestes mancances. 

Precisa que aquest PMU permet la recuperació d’un interior d’illa per a ús 

públic de més de mil metres quadrats de zona verda, amb una superfície comercial 

que suposa només un increment de 770 metres quadrats respecte al que ja estava 

previst en els baixos dels edificis d’aquest interior d’illa. La Sra. VILA expressa el 

vot favorable a aquest projecte, impulsat en l’anterior mandat, que suposa guanyar un 

interior d’illa a l’Eixample i més de nou-cents metres de zona verda. 

Finalment, aprofita per demanar al Govern que impulsi els projectes de 

característiques similars que tenen damunt la taula. 

 

La Sra. SIERRA es refereix als negocis que han hagut d’abaixar la persiana 

arran de la crisi, i manifesta que quan allò que es tanca és un equipament cultural la 

notícia és encara pitjor. Subratlla que la crisi econòmica i l’IVA cultural han estat 

letals en aquest àmbit, i a la ciutat s’ha produït el tancament de moltes llibreries, 

algunes de les quals emblemàtiques. Destaca que el mateix està succeint amb els 

cinemes, com és el cas d’aquest expedient, que implica un local amb més de mig 
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segle d’història. En aquest sentit, tot i que l’expedient prové del mandat anterior, 

manifesta que els alarma la passivitat del govern actual i la seva inacció davant 

situacions com aquesta. 

No obstant això, avança el vot favorable del seu grup perquè el projecte és 

tècnicament correcte i, també, perquè l’Eixample té necessitat d’una nova zona 

verda. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot a favor d’aquest expedient, atès que tot 

allò que impliqui guanyar espais verds i recuperar interiors d’illa a l’Eixample els 

sembla positiu. 

 

El Sr. MÒDOL addueix que aquest PMU té aspectes positius i d'altres que 

no ho són tant. D’una banda, valoren favorablement el guany d’una zona verda o 

donar ús a un immoble tancat; altrament, entenen que es generarà un problema de 

mobilitat per la proximitat del Mercat de Sant Antoni. 

 

El Sr. MULLERAS també lamenta el tancament de cinemes a la ciutat, però 

aprofita per recordar a la Sra. Sierra que l’IVA dels llibres és del 4%. 

Tot seguit es refereix a l’al·legació presentada pel seu grup a aquest PMU, i 

assegura que continuen entenent que la solució de l’aparcament en superfície no és la 

més adequada, motiu pel qual faran una abstenció. 

 

La Sra. LECHA anuncia el vot contrari del grup de la CUP perquè considera 

que la substitució d’un equipament cultural per un supermercat, tenint en compte, a 

més, la proximitat del Mercat de Sant Antoni, va en detriment del petit comerç; així 

com tampoc no els sembla justificat l’aparcament subterrani sota la zona enjardinada 

perquè promou l’ús del transport privat. 

 

La Sra. SANZ concreta que quan es va aprovar inicialment aquest PMU el 

cinema Urgell feia temps que havia tancat, i confirma que al Govern tampoc no li 

agrada que es tanquin equipaments culturals. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Collboni i 

Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la 

Sra. Esteller, i el vot en contra de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 15.- (145PL16363) APROVAR definitivament, de 

conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial 

urbanístic per a la definició de l’equipament destinat a la Llar Residència i 

Residencia Assistida de la Fundació Maria Engràcia Olivella Canals, situada al 

carrer de Montevideo, núm. 15, promogut per la Fundació Privada Maria Engràcia 

Olivella Canals; REQUERIR al promotor que, en el termini màxim d’un any a 

comptar des del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la 

garantia de 10.729,2 euros, corresponent al 12% del valor de les obres 

d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 

107.3 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit 

previ per a la publicació d’aquest acord. 

 

La Sra. SANZ indica que aquest pla especial urbanístic (PEU) ha de 

permetre la construcció d’un equipament privat sanitari assistencial, llar residència 
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i residència assistida per part d’una fundació privada. Precisa que l’edificació 

s’ajusta completament al que estableix el PGM, de manera que l’ordenació 

volumètrica i l’edificabilitat compleixen la normativa. 

Afegeix que s’ha fet un estudi volumètric ajustat a fi de minimitzar els 

impactes visuals de la nova edificació, i que l’enjardinament és privat. Igualment, 

esmenta els informes favorables emesos pel Departament de Patrimoni 

Arquitectònic Històric i Artístic de la Generalitat, i un sobre l’afectació en els 

espais verds i de biodiversitat, i que estableix els requeriments de trasplantament 

dels arbres afectats i el pagament pels exemplars que no s’han pogut salvar. 

 

El Sr. MARTÍ avança el vot favorable a aquest PEU per la definició 

d’aquest equipament per a gent gran al carrer de Montevideo, i justifica la reserva 

de vot que van fer en la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat perquè 

mancava un informe de la comissió territorial de Patrimoni Cultural de la ciutat de 

Barcelona, que va arribar l’endemà de la sessió i que és favorable. 

 

El Sr. ALONSO es refereix, també, a l’informe pendent d’arribar el dia 

que se celebrà la comissió, el dictamen del qual és positiu. 

Indica que el projecte d’aquest equipament sanitari assistencial s’integra 

en l’entorn i el paisatge urbà de Pedralbes, i que s’adequa a la normativa vigent, 

motiu pel qual avança el vot favorable. 

 

El Sr. CORONAS anuncia que modificaran el vot que van emetre en 

comissió, que va ser d’abstenció, i finalment votaran en contra. Justifica que es 

tracta d’un vot polític en defensa d’un espai de la ciutat davant del parc de 

l’Oreneta i a les Portes de Collserola, i malgrat que el PGM prevegi un projecte 

com el que els ocupa, entén que sempre es poden fer modificacions en interès de 

la ciutadania. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que el seu grup va fer reserva de vot en comissió 

per la manca de l’informe que s’ha esmentat; i conegut el seu posicionament 

anuncia que votaran a favor d’aquest punt tenint en compte el caràcter social i 

assistencial de l’equipament. 

 

El Sr. MULLERAS es refereix al fet que el seu grup també va optar per 

la reserva de vot en comissió a l’espera de l’informe esmentat, i per tant també 

votaran favorablement. La Sra. LECHA indica que pensaven abstenir-se en aquest 

punt, però que l’informe de Patrimoni ha fet decantar el seu vot en contra, atès que 

l’emplaçament no és adequat per la seva proximitat al parc de Collserola. 

Considera que, tot i que és molt respectable el projecte de la fundació 

privada promotora, aquesta mena de centres assistencials haurien de ser públics. 

 

La Sra. SANZ comparteix que aquest PEU afecta un àmbit molt sensible, 

i per aquest motiu han estudiat curosament l’expedient. 

Puntualitza, però, que aquest equipament no té res a veure amb el parc de 

l’Oreneta ni amb la Porta de Collserola; i assenyala que actualment en aquesta 

parcel·la hi ha un edifici destinat a habitatge unifamiliar i un edicle d’aparcament, 

i que el centre assistencial es farà en l’àmbit qualificat d’equipament. 

 

El Sr. CORONAS replica que l’impacte d’un edifici de tres plantes és 

prou remarcable, més enllà que el planejament ho prevegi. 
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S’APROVA el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també de les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

Districte de Gràcia 

 

16.- (14PL16256)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i integral per a la concreció de 

la titularitat, tipus i ordenació de l’equipament de la Casa Vicens, situada al carrer 

de les Carolines, núm. 18-24, promogut per Vicens Gaudi Socimi, SA, amb les 

modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència 

l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Planejament; i 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 s’han introduït les correccions que els va 

indicar el Districte a aquest pla especial urbanístic (PEU) i integral, i informa que 

s’hi han presentat algunes al·legacions que s’han tingut en compte, alhora que 

manifesta la voluntat d’incorporar-les en les diferents propostes que aniran 

definint aquest PEU, entre les quals les que ha presentat la plataforma “Gràcia cap 

a on vas?” sobre les llicències d’activitat. 

 

El Sr. ARDANUY destaca que l’aprovació d’aquest PEU significa la 

intervenció en una peça modernista, la Casa Vicens, declarada monument 

historicoartístic i patrimoni de la humanitat, amb un projecte que li dóna valor i 

millora la seva situació actual. 

Agraeix, per tant, la bona feina dels tècnics municipals i la bona 

predisposició de la propietat per aplicar un projecte sostenible i que, alhora, 

destaqui aquest element patrimonial de la ciutat. 

 

El Sr. ALONSO avança el posicionament a favor del PEU, que permet recuperar i 

millorar la Casa Vicens, una de les primeres obres de l’arquitecte Gaudí, i un 

patrimoni arquitectònic de la ciutat catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, i 

de patrimoni mundial per la Unesco. 

Precisa que l’aprovació del PEU suposa donar via lliure a una inversió 

privada de 2,5 milions d’euros per transformar un edifici d’ús residencial privat en 

equipament cultural com a casa museu. En aquest sentit, posa de manifest que tots 

els informes sol·licitats coincideixen en el fet que la rehabilitació plantejada és 

respectuosa amb els dissenys originals de Gaudí, de manera que es tracta d’un 

projecte profitós per a la ciutat i la protecció del seu patrimoni. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que lamenten no poder votar favorablement 

aquest punt, però avança que mantindran el posicionament d’abstenció que ja van 

expressar en la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

De tota manera, no amaga la satisfacció perquè la Casa Vicens esdevingui 

un equipament cultural i, com a tal, es pugui obrir a la ciutadania, però discrepen del 

tot amb la instal·lació de la cafeteria que està previst obrir al marge de la part 

posterior de l’edifici, i que malgrat que no entra en conflicte amb el Pla d’usos de 
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Gràcia perquè es considera activitat complementària, tothom és conscient que pot 

acabar esdevenint un restaurant. 

Igualment, es refereix a l’explicació que els van donar els tècnics 

d’urbanisme en el sentit que en el cas hipotètic que el desenvolupament de la peça 

del costat de la Casa Vicens, que és titularitat d’una entitat religiosa, tirés endavant 

algun dia, es demanaria l’obertura d’un accés a la Casa Vicens des de l’avinguda 

Príncep d’Astúries, amb la qual cosa la cafeteria quedaria al bell mig, malgrat que es 

donin quatre anys per al seu trasllat. 

 

El Sr. MÒDOL subscriu els arguments que acaba d’expressar el Sr. Coronas 

per justificar l’abstenció del seu grup. 

D’una banda, diu que valoren molt positivament el fet de poder recuperar 

una peça arquitectònica com la Casa Vicens, més encara amb un projecte d’Elies 

Torres; tanmateix, diu que la seva reserva de vot està motivada per la instal·lació de 

la cafeteria, que entén que seria definitiva malgrat que es parli d’una certa 

provisionalitat. Per tant, insta a valorar la manera de polir el planejament i deixar fora 

la peça de la cafeteria. 

 

El Sr. MULLERAS destaca la importància de la recuperació d’aquest 

patrimoni de la ciutat com a equipament cultural que, a més, estarà finançat per un 

privat, aspecte que també valora. 

Pel que fa a la cafeteria, fa notar que segons els projectes que els ha fet 

arribar el Govern municipal ocupa el 10% de l’edificabilitat total de la peça on 

s’ubica i, per tant, es pot considerar un complement de l’equipament cultural. 

 

La Sra. LECHA anuncia el vot en contra a aquest PEU, i es refereix al fet 

que veïns i veïnes de Gràcia també posen en dubte que la Casa Vicens esdevingui 

realment un equipament per al districte. Altrament, entenen que serà una casa museu 

més adreçada a l’activitat turística de la part nord de Gràcia que no pas als residents; 

tot plegat amb l’afegit de la cafeteria esmentada, que entenen que no queda prou ben 

definit. 

 

La Sra. SANZ coincideix amb el Sr. Ardanuy quant a la valoració de la bona 

voluntat manifestada pel promotor per desenvolupar el PEU; i també destaca la bona 

acollida del projecte en l’entorn per la recuperació d’un equipament amb un alt valor 

cultural i arquitectònic. 

No obstant això, avança que seguiran molt de prop el desenvolupament 

del projecte i també de tot allò que se’n deriva, tenint ben clar què es pot fer amb 

el planejament i què no. En aquest sentit, precisa que el planejament fixa l’ús 

complementari de restauració, però entén que cal analitzar com queda integrat en 

l’entorn per atorgar la llicència, i avança que són partidaris que aquest ús sigui 

donar servei a l’equipament. 

 

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Bosch, 

Coronas i Puigcorbé i les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels Srs. Collboni i 

Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i el vot en contra de les Sres. Lecha i Rovira. 

 

Districte de Sant Martí 

 

17.- (12PL16043)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers 

de Cristóbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, promogut per 
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Alypaga, SL, Comercial Esteve, SL, i Família Esteve, amb les modificacions a 

què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament. RESOLDRE 

les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació 

inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada direcció de valoració de les 

al·legacions, informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorporen en aquest acord. 
 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha i 

Rovira. 
 

18.- (15PL16290)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del Front Consolidat 

d’Habitatges situat al carrer de Ramon Turró, núm. 153-155 i 157 de Barcelona, 

dins l’àmbit de la modificació del Pla general metropolità per a la renovació de les 

àrees industrials del Poblenou-Districte d’activitats 22@BCN, promogut per 

Maramca, SL. 
 

S’APROVA el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Lecha 

i Rovira. 
 

 

c) Proposicions 

 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1.- (M1519/1700) El Plenari del Consell Municipal acorda instar l'alcaldessa a convocar 

un plenari extraordinari durant el proper mes de gener, i presentar un informe 

sobre l'estat de la ciutat, per tractar i debatre amb temps suficient sobre les 

prioritats del Govern municipal i els reptes de la nostra ciutat per als propers anys. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 2.- (M1519/1697) El Plenari del Consell Municipal acorda instar el Govern municipal a la 

celebració al proper plenari municipal d'un debat sobre l'estat de la ciutat, amb 

especial referència al model, situació econòmica, pla d'actuació municipal, pla 

d'inversions i objectius pressupostaris. 

 

La Sra. ALCALDESSA informa que les proposicions dels grups de CiU i 

de Ciutadans, a petició dels mateixos grups, es debatran conjuntament i amb 

votació separada tenint en compte la semblança dels seus enunciats. 

 

El Sr. TRIAS es refereix al fet que durant molts anys es va mantenir la 

tradició que l’alcalde de Barcelona fes una conferència anual al Col·legi de 

Periodistes, en què explicava la situació de la ciutat i quina era la seva perspectiva 

de futur; recorda que va ser l’alcalde Maragall qui va tenir aquesta iniciativa i que 

ho van continuar els alcaldes socialistes que el van succeir, i també ell mateix 

durant el darrer mandat. Tanmateix, observa que va criticar que aquesta exposició 
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i el debat posterior no es traslladés a aquesta cambra, de manera que el darrer 

mandat ho van portar al Ple. 

Considera, per tant, que fóra bo que se celebrés un ple extraordinari a fi 

d’explicar la situació de la ciutat i cap a on pretén el Govern que vagi. Entén que 

així podrien saber amb claredat el model de ciutat que defensa i què pensa fer. 

Admet, tanmateix, que la immediatesa de la feina que s’ha de fer des 

d’una alcaldia no deixa gaire temps per explicar quines són les perspectives de 

futur; de tota manera, alerta que les ciutats no es construeixen només amb 

immediatesa sinó també amb allò que està previst fer a curt, mitjà i llarg termini, i 

que cal ser capaços de discutir-ho amb tots els membres del Consistori a fi de 

cercar consensos per no trastocar amb cada canvi de mandat els projectes endegats 

amb un horitzó més llarg, per la qual cosa justifica la demanda que se celebri 

aquest ple extraordinari. 

 

La Sra. MEJÍAS reconeix que desconeixia la tradició de fer un ple per 

explicar l’estat de la ciutat i els plans de futur del Govern, però està absolutament 

d’acord que es continuï fent. 

Posa en relleu que les formacions polítiques que componen aquest 

consistori portaven en el seu programa electoral l’objectiu d’acabar amb la 

desigualtat entre els barris de la ciutat i, sobretot, garantir unes condicions de vida 

dignes als sectors socials més vulnerables. Tanmateix, observa que es prenen 

mesures que afecten negativament determinats sectors socials i, per tant, no estan 

en la línia de les bones intencions electorals. Considera que no hi ha res millor per 

al rescat de les persones que la generació d’ocupació, que ha de permetre a les 

persones tenir un salari digne i poder desenvolupar el seu projecte vital. 

En conseqüència, creu que és indispensable un debat a fi de conèixer els 

objectius prioritaris per a la ciutat, també pel que fa a l’establiment d’un pla 

d’ocupació com una de les prioritats. Manifesta que desconeixen el Pla d’inversions 

(PIM) i els objectius d’inversió del Govern per als propers anys; i subratlla que en 

l’avanç de pressupost que els han presentat els van anunciar que es paralitzaria el 

PIM. Altrament, entén que Barcelona ha de definir clarament les seves prioritats i, 

per tant, el Pla d’inversions, indispensable per a unes condicions de vida dignes de 

les persones. Critica, en aquest sentit, que s’hagin paralitzat plans urbanístics que 

milloraven explícitament les condicions de vida de la ciutadania; o que malgrat que 

el Govern s’ha referit sovint a la diversificació del model econòmic de la ciutat, 

encara no saben com ho pensa fer, tret que està en contra del model turístic i hoteler 

però sense donar cap alternativa. També recrimina al Govern que hagi posat en peu 

de guerra el sector comerç, sense tenir, però, cap model comercial. 

Finalment, pregunta pel model de seguretat del Govern municipal per a 

Barcelona; i aprofita per subratllar que fa temps que la Guàrdia Urbana exigeix al 

comissionat de Seguretat un protocol d’actuació davant la proliferació de 

determinades conductes incíviques i activitats delictives. 

Fa notar, doncs, la necessitat de prendre decisions, malgrat que diu que són 

conscients de l’al·lèrgia del Govern a acostar posicions amb la resta de grups del 

Consistori. 

 

El Sr. BOSCH considera raonable la proposta subsumida de les presentades 

pels grups de CiU i de Ciutadans, ja que en els hemicicles en què hi ha representació 

de la ciutadania se solen celebrar aquesta mena de debats. En aquest sentit, recorda 

que al Congrés dels Diputats, d’ençà del 1983, el president González va encetar el 

debat de l’estat de la nació o de política general a l’Estat espanyol; igualment, al 
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Parlament de Catalunya se celebra cada setembre el debat de política general, en què 

s’estableixen les prioritats i els objectius de cada grup polític i es debaten. En la 

mateixa línia, en aquest ajuntament l’alcalde fa una conferència anual al Col·legi de 

Periodistes i el darrer mandat es va estendre el debat a aquesta cambra. 

Manifesta, per tant, que no tenen cap motiu per oposar-se a la demanda de 

celebració d’un ple extraordinari, que entenen molt legítima i útil. Entenen que és 

molt positiu que es parli de política en majúscules en l’àmbit municipal i amb 

amplitud de mires; és a dir, que puguin debatre el model de ciutat que defensa cada 

grup del Consistori, i que la ciutadania s’ho escolti i que pugui triar fora dels 

períodes electorals. Puntualitza, en aquest sentit, que les campanyes electorals tenen 

peatges, mentre que en aquesta cambra constituïda es poden fer amb més serenor. 

Indica que ERC té el seu model propi de ciutat, d’una Barcelona republicana 

i lliure, pròspera, justa i en convivència, amb el qual coincideixen alguns grups del 

Consistori i que és bo que debatin entre tots. Reitera que han de poder decidir quins 

símbols volen que els representin, o si volen una ciutat capital de la República 

Catalana, per exemple. Afegeix que volen una Barcelona pròspera, que treballa, de 

petits i mitjans empresaris, d’autònoms que han de fer quadrar els números i que els 

han d’ajudar —com a mínim no entorpir— que ho aconsegueixin. 

I volen una Barcelona justa per a tothom, que tingui cura de les persones 

sense sostre, de les persones aturades, de les desnonades i que vol escometre i 

combatre la pobresa. Afegeix que aspiren a una Barcelona de convivència, amb 

normes no per castigar o reprimir sinó per poder conviure amb concòrdia, seguretat i 

amb mixtura d’usos. 

Precisa que allò que pretenen és defensar la Barcelona real, que no és ni un 

cau de delinqüència ni el paradís terrenal, sinó que tenen ben clar que és una ciutat 

partida i amb bosses de pobresa, aspectes que no han desaparegut. 

 

El Sr. COLLBONI entén que s’ha de donar suport a aquesta proposta; i destaca, com 

ja ha fet el Sr. Trias, que ha estat una tradició de la ciutat que els seus alcaldes hagin 

fet una conferència d’inici de curs al Col·legi de Periodistes en què es feia balanç de 

l’acció de govern i de les perspectives de futur, i valora molt positivament la 

iniciativa del Sr. Trias de portar aquest debat al Ple. 

Considera que entre els molts reptes que té la ciutat, com a grups polítics 

tenen el de canviar de xip. En aquest sentit, constata que estan en una etapa política 

convulsa, que es caracteritza per la fragmentació dels parlaments, tal com s’ha 

constatat arran de les eleccions espanyoles i al Parlament de Catalunya i en aquesta 

mateixa institució. Per tant, com a país i com a ciutat, alerta que pateixen el risc de 

mal interpretar el missatge de la ciutadania i fer politiqueria de baix nivell i bloquejar 

les institucions. Observa que els quatre anys de marge que tenen els han de valorar 

com un avantatge, i el Govern ha de ser conscient que té onze regidors fins al 2019 i, 

per tant, que els seus plantejaments de màxims o de mínims els haurà de compartir 

amb el conjunt de les forces polítiques amb representació en aquesta cambra i també 

amb el conjunt de la ciutadania. 

Recorda al Govern que una de les marques de Barcelona en Comú ha estat 

el diàleg i la proximitat, i manifesta que li hauria agradat que la posessin en pràctica 

de bon principi en arribar al Govern de la ciutat. A tall d’exemple, assenyala que el 

que ha passat amb les ordenances fiscals no pot ser una constant del mandat; que no 

es poden tirar endavant propostes que queden aturades de seguida en comissió, i que 

els grups de l’oposició hagin de treballar per assolir majories que donin suport ampli 

a allò que planteja el Govern. 

Insisteix que volen conèixer com pensa entomar el Govern els reptes de 
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Barcelona, i saber quin és el marge d’acord; i fa notar que en propostes de màxims 

resulta evident que un govern amb onze regidors es bloquejarà, a la qual cosa no 

tenen intenció de contribuir en benefici de la ciutat. 

Precisa que entre els reptes de futur de la ciutat s’ha parlat de model 

econòmic, turístic, comercial, i també de polítiques socials o de creixement econòmic 

sostenible mediambientalment. I afegeix que han constatat que el Govern ha 

evolucionat positivament quant al seu nivell d’humilitat a l’hora de plantejar 

determinades propostes, tanmateix, consideren que és fonamental que tingui idees 

clares i capacitat de diàleg. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comparteix les propostes de CiU i de Ciutadans, 

coincidents amb el seu objectiu tot i que no en la seva forma. Precisa que la 

proposició de CiU demana un ple extraordinari i la de Ciutadans la inclusió del debat 

en l’ordre del dia del proper ple ordinari.  

Feta aquesta precisió, apunta els arguments del seu grup en defensa que el 

debat es faci en un ple extraordinari, del qual han de sortir conclusions presentades 

pels grups municipals, debatudes i votades. Indica que va mantenir aquest argument 

com a discrepància amb la presentació per part de l’alcalde Trias d’aquest debat com 

un punt de l’ordre del dia d’un ple ordinari; i manifesta que, arran de la confirmació 

del Sr. Pisarello ahir mateix que farien un debat, no els va quedar clar si es faria 

d’una manera o d’una altra; és a dir, si finalment es convocarà un ple monogràfic que 

permeti fer una radiografia de l’estat de la ciutat i en què els grups municipals puguin 

aportar propostes i treure conclusions. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que per al seu grup és important conèixer les prioritats 

del Govern, sobretot perquè CUP-Capgirem Barcelona va estar treballant durant un 

any i mig en el marc de la Trobada Popular Municipalista en un programa extens de 

models de ciutat, de serveis públics, i que parla sobre el model productiu de la ciutat. 

Fa avinent que es pensaven que hi havia força coincidències amb el programa que 

desplegaria Barcelona en Comú una vegada entrés a l’Ajuntament, però lamenta que 

no hagi estat així. 

En conseqüència, diu que voldrien saber què hi ha de tot allò que Barcelona 

en Comú defensava en la campanya electoral i quines accions concretes i 

estratègiques vol desenvolupar durant el mandat. Per aquest motiu, volen saber 

quines són les seves prioritats i quin model vol desenvolupar. 

Posa en relleu la conveniència que des d’aquest ajuntament es faci front als 

problemes des de l’arrel i, per tant, la necessitat de debatre els models. Remarca la 

importància que tots els grups municipals en parlin, però sobretot que en parli la 

ciutadania. En aquest sentit, reconeix que s’estan fent processos participatius però 

que no tenen retorn, que comencen amb molta empenta però van defallint a mesura 

que avancen. Per tant, entenen que cal traçar unes línies concretes sobre el model de 

participació i de translació a les polítiques municipals; i encara més, cal establir de 

quin model de fiscalització disposarà la ciutadania per constatar si s’està duent a 

terme allò que el Govern anuncia habitualment als mitjans de comunicació. 

Es refereix, també, a l’expressió de la voluntat del Govern de canviar 

models existents, entre els quals el turístic, d’habitatge o de serveis socials, però 

quan el seu grup, entitats, o les mateixes persones que treballen en diversos serveis 

municipals han presentat mesures concretes, el Govern s’ha abstingut o hi ha votat en 

contra, i en molt comptades ocasions ha donat suport a propostes concretes que 

defensava en el seu programa electoral. 

Continua dient que no pot deixar de referir-se a la jugada que va fer el 
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Govern als treballadors i treballadores de BTV quan, sabent que les proposicions no 

són vinculants, va portar al Ple una proposició per no recórrer contra la sentència que 

els donava la raó. Tanmateix, remarca que els grups que també hi van votar a favor, 

en el consell d’administració de BTV, van votar en sentit contrari, en una actitud que 

qualifica de cínica. 

Consideren, també, que el Govern hauria d’haver plantejat la centralització 

de les competències que els governs anteriors es van encarregar d’esmicolar en 

instituts i empreses que avui gestionen la ciutat. En aquest sentit, precisa que el 25 de 

maig passat van demanar un mapeig de totes aquestes empreses i instituts que encara 

estan esperant, i creuen que no es pot gestionar una ciutat sense conèixer quina és la 

seva situació real. 

Manifesta que estan convençuts que cal debatre els diferents models pel que 

fa a urbanisme, habitatge i si realment el Govern vol exercir una gestió directa sobre 

els serveis municipals. Reclama saber si el Govern municipal és continuista o no, 

atès que els titulars palesen una cosa i les accions una altra. 

Per tot plegat, avança el vot favorable del seu grup a la celebració del ple 

extraordinari que se sol·licita. 

 

El Sr. PISARELLO agraeix als dos grups proposants la seva iniciativa 

perquè, com deia el Sr. Bosch, tenen obligació de parlar de política en majúscules, i 

com en més espais ho facin, millor. 

Confirma, per tant, que atès que tenien previst fer aquest debat, no tan sols 

mantindran la tradició dels governs que els han precedit amb la conferència al 

Col·legi de Periodistes i convocaran un ple extraordinari, sinó que també en el ple 

ordinari del gener presentaran la primera proposta de Programa d’actuació municipal 

(PAM), que preveuen que tingui vigència més enllà del present mandat tenint en 

compte els reptes de la ciutat. En conseqüència, subscriu plenament que cal el debat 

de ciutat i, posteriorment, hauran d’avaluar la força de tots plegats per tirar endavant 

el model. 

Remarca que el Govern és l’expressió d’un mandat de canvi emès per la 

ciutadania davant una situació de relativa insatisfacció amb l’estat de la ciutat; i 

recorda que en campanya electoral van presentar un model de ciutat que es basava 

essencialment en la lluita contra les desigualtats, la transició cap a un altre model 

productiu i d’ocupació, d’aprofundiment de la democràcia real i, sobretot, de canvi 

de prioritats amb relació a les que havien imperat. Destaca que les urnes van 

expressar un mandat de diàleg, també, per millorar i concretar amb la resta de forces 

de l’oposició i la ciutadania el model de ciutat que havien avançat en el seu 

programa, i afirma que això és el que han fet en els sis mesos que fa que són al 

govern, durant els quals han discutit aspectes concrets que reflecteixen el seu model 

de ciutat, i que ho han fet en aquesta cambra, en comissió o als consells de barri. 

Afegeix que aquesta labor ha donat fruits com ara l’ampliació pressupostària 

—que reflecteix uns objectius clars i elements del model de ciutat—, i també amb 

l’aprovació de les ordenances fiscals avui mateix, que són la política fiscal al servei 

d’un determinat model de ciutat, millorada i enriquida amb aportacions dels grups 

municipals. 

Reconeix que el model de ciutat que proposen ha d’aprofitar el millor que ja 

s’ha fet en gestions anteriors, de manera que admeten que hi ha d’haver un cert 

continuisme en aquest sentit, sobretot perquè el millor d’aquells mandats no és 

patrimoni d’un partit sinó que és el producte de la pressió i de les exigències de la 

ciutadania. No obstant això, manifesta que també plantegen canvis en matèria 

d’inversions als barris, del paper del lideratge públic davant la iniciativa privada, en 
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la concepció de l’espai públic i, sobretot, canvis en els socis escollits per tirar 

endavant les propostes, cosa que no significa que puguin arribar a acords en aspectes 

concrets i estratègics amb qualsevol grup de l’oposició. 

 

El Sr. TRIAS destaca la importància d’aquest ple extraordinari, en el qual 

avança que mantindran una actitud constructiva a fi de cercar línies i mecanismes per 

escatir en què poden coincidir i en què no, així com en les línies que han de permetre 

avançar a la ciutat, entenent Barcelona com a capital de Catalunya, quin paper ha de 

tenir en l’àrea metropolitana, a escala internacional, o com volen que sigui coneguda, 

que en el seu cas és com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i 

benestar; afegeix que també han de posar damunt la taula quin tipus d’estratègia 

econòmica es vol amb l’objectiu de crear llocs de treball, i quines mesures cal 

implantar per fer sostenible la ciutat des del punt de vista econòmic i mediambiental. 

Remarca que aquests plantejaments bàsics exigeixen arribar a acords amb 

un recorregut a llarg termini, i que aquesta és l’actitud que pretenen assumir. 

Discrepa del Sr. Pisarello quant a l’afirmació que ja han dissenyat les línies 

del model de ciutat que vol el Govern municipal, i diu que no tenen ni idea de quin 

model es tracta, atès que no s’han explicat amb claredat i les seves decisions són 

erràtiques i, fins i tot, contradictòries. 

 

La Sra. MEJÍAS agraeix la predisposició expressada pel Sr. Pisarello, però 

insisteix que l’obligació del Govern és definir objectius i prioritats per a la ciutat, i 

que ara com ara estan en la més absoluta incertesa, motivada, potser, per la situació 

política al conjunt d’Espanya. 

Admet, com ha dit el Sr. Pisarello, que el Govern té tot el dret d’escollir els seus 

socis, però remarca que sempre han de partir de la confrontació d’idees, i els 

recrimina que fins ara s’hagin inclinat per prendre decisions unilaterals que han 

desembocat en grans dificultats per aprovar les ordenances fiscals i molts altres 

acords de ciutat que són essencials. Subratlla, en aquest sentit, que si Barcelona ha 

avançat com a ciutat de referència quant al progrés humà i en la qualitat de vida ha 

estat pels consensos que s’han produït en aquest ajuntament. Per tant, assenyala que 

tenen l’obligació d’establir les bases del consens per mantenir la situació de progrés 

de la ciutat en tots els àmbits, i que garanteixi unes condicions de vida dignes a tota 

la ciutadania. 

Per tant, reclama que el Govern es defineixi quant al model de ciutat que 

persegueix; que els informi de quines són les línies del PAM i, alhora, alerta que la 

ciutat no pot paralitzar les inversions perquè en gran mesura defineixen els objectius 

de futur i que estableixen la transformació de la ciutat. 

En aquest sentit, fa notar que Barcelona en Comú propugna que va ser 

elegida com a força de canvi a la ciutat, però els recorda que aquest canvi, tenint en 

compte la minoria en què està en aquesta cambra, haurà de ser consensuat i amb 

objectius compartits amb molts dels grups que la componen. Per tant, els recomana 

que facin una tasca d’apropament i d’establiment de les prioritats bàsiques per 

aconseguir la transformació de la ciutat per a la millora de les condicions de vida del 

conjunt de la ciutadania. 

 

El Sr. BOSCH considera que, en vista del consens expressat per totes les 

formacions, el debat que demanen les proposicions se celebrarà, i se’n felicita, ja que 

els dóna l’oportunitat d'interpel·lar el Govern, per preguntar-li cap a on vol portar la 

ciutat. En conseqüència, demana que sigui l’alcaldessa qui lideri el debat, ja que, 

sense menystenir la lucidesa i la claredat d’idees del Sr. Pisarello, la ciutadania 
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necessita que sigui la màxima responsable de la ciutat qui expliqui cap a on els vol 

encaminar i a fi que la resta de grups municipals puguin contrastar les diverses 

visions i models de ciutat. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix l’actitud del Govern en facilitar el debat 

sol·licitat, però insisteix en el canvi de xip a què s’ha referit en la seva primera 

intervenció. Precisa que, d’entrada, cal tenir les idees clares i que tothom les conegui; 

en segon lloc, destaca la necessitat d’establir diàleg, i, en tercer lloc, ser conscients 

que l’eix de les decisions que es prendran en un futur a la ciutat no les prendrà el 

Govern, sinó el Plenari del Consell Municipal. Reconeix que la institució de 

l’Alcaldia de la ciutat és de primer nivell i que té molts poders, però puntualitza que 

les grans decisions de ciutat no les prendrà el Govern, fins i tot en el supòsit que fos 

un govern ampliat, sinó que es prendran en plenari. Considera que aquest és un canvi 

substancial en la història democràtica de la ciutat, en què a un alcalde amb molts 

poders s’hi afegia un govern ampli i amb un model clar, que va governar la ciutat 

durant més de vint-i-cinc anys. 

Entén, doncs, que el Govern ha d’assumir aquest canvi si efectivament vol 

fer realitat el mandat que va rebre de la ciutadania en les eleccions del maig de 

transformació de la ciutat des d’una òptica de progrés. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que han pogut constatar un autèntic 

canvi arran del debat que estan mantenint, atès que fins ara el debat de l’estat de la 

ciutat era un punt més de l’ordre del dia del ple ordinari, mentre que avui el Sr. 

Pisarello ha anunciat un ple extraordinari i, a més, s’obre l’opció que els grups 

puguin presentar les seves conclusions, i que reconeix com un canvi positiu. Dit això, 

recorda a l’alcaldessa que fa dos-cents dies d’ençà que va prendre possessió del 

càrrec, i lamenta que el Govern tingui la mateixa actitud que el primer dia, és a dir, 

paralitza i gesticula, que actua més per inèrcia que no pas per empenta, que 

administra però que no governa. 

Per tant, confia que en el debat de l’estat de la ciutat el Govern apunti el seu 

full de ruta per als propers anys. Admet, però, que està aplicant el seu pla d’actuació 

municipal particular, que bàsicament es defineix per la paràlisi; per tant, els demana 

que deixin d’agreujar els problemes de la ciutat i que posin l’accent en la promoció 

de mesures a favor de Barcelona i la seva ciutadania. 

Acaba reiterant la demanda que en el proper debat de l’estat de la ciutat es 

permeti als grups de l’oposició fer propostes i establir conclusions, que seran 

aclaridores per establir el full de ruta del Govern. 

 

La Sra. ROVIRA puntualitza que la CUP té tres regidors en aquest 

ajuntament i que el govern onze, però recorda que moltes persones a la ciutat van 

confiar en canvis reals, i que fora d’aquesta institució hi ha persones organitzades 

que estan disposades a tirar endavant qualsevol canvi. 

Es pregunta, per tant, si hi ha por o si realment Barcelona en Comú i la CUP 

estan molt allunyats ideològicament. 

 

El Sr. PISARELLO subscriu que cal més i millor diàleg, que considera que 

ja han establert i que anticipa un model de ciutat, i per tant, convida totes les forces 

polítiques d’aquesta cambra a arribar a acords, com ha de succeir imminentment amb 

l’aprovació del Pressupost. 

Al Sr. Trias li fa avinent que confia que el debat en el ple extraordinari 

l’ajudi a aclarir el model de ciutat del Govern. I, quant a la paràlisi que al·lega el Sr. 
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Fernández Díaz, fa avinent que ara com ara la ciutadania ha fet un judici positiu de 

l’acció del Govern municipal. 

 

El Sr. TRIAS entén que el Sr. Pisarello té molts prejudicis amb la seva 

formació, i li recorda que durant el seu mandat va tenir diversos socis preferents, tret 

d’ICV-EUiA. Recapitula situacions viscudes, entre les quals destaca els Jocs 

Olímpics del 92, que van posar de manifest una col·laboració extraordinària entre tots 

els grups del Consistori; el Fòrum de les Cultures, sobre el qual tenien força 

crítiques, però que no van fer públiques fins que va concloure; la col·laboració amb 

l’alcalde Clos pel que fa al Port i a la Fira, i també l’estreta col·laboració amb 

l’alcalde Hereu en el Mobile World Congress; i quant al medi ambient, destaca la 

col·laboració amb la Sra. Imma Mayol. 

Considera que aquesta és la via d’actuació, i confirma que des de l’oposició 

estant continuaran actuant amb aquesta filosofia de buscar el diàleg, i recrimina al Sr. 

Pisarello que el diàleg només l’estableixi amb segons qui, cosa que defineix com 

d’estil original, que suposa que es justifica amb la necessitat de marcar diferències 

que, tot i que són legítimes, moltes vegades impedeixen un diàleg necessari. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que de les intervencions de tots els grups s’ha fet palès 

que és imprescindible la celebració del debat; i també s’ha posat en evidència que 

el Govern no té model de ciutat, que té una representació escassa en aquest 

ajuntament i, per tant, ha d’acceptar que els reptes de la ciutat s’han d’afrontar a 

partir del consens; i alerta que, tot i que és important escoltar la ciutadania, són els 

membres del Consistori, com als seus representants legítims, els qui han de prendre 

les mesures necessàries per fer de Barcelona una ciutat de referència. 

 

S’APROVEN, per unanimitat, les dues proposicions / declaracions de 

grup en debat. 

 

Del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3.- (M1519/1694) El Plenari del Consell Municipal acorda instar l'empresa Serveis Funeraris 

de Barcelona a activar tots els mecanismes per garantir la transparència i la 

informació pel que fa a les tarifes dels serveis que es presten des d'aquesta 

empresa. Que el Govern municipal arribi a acords amb totes les empreses que 

operen a la ciutat per tal que disposin de tarifes socials que garanteixin 

l'accessibilitat a aquests serveis a les persones amb menys recursos. Instar les 

empreses que treballen en l'àmbit dels serveis funeraris a Barcelona a adherir-se a 

la Junta Arbitral de Barcelona per afavorir la qualitat dels seus serveis i garantir 

els drets dels consumidors. Que l'Ajuntament impulsi un servei específic integrat a 

l'OMIC, orientat a la informació i l'assessorament de les persones usuàries dels 

serveis funeraris. 

 

La Sra. CAPDEVILA dóna la benvinguda a la Coordinadora Nacional de 

Jubilats i Pensionistes present en aquesta sessió. Tot seguit, fa referència a la 

transacció de la proposició inicial arran d’una proposta del grup de CiU, que hi ha 

estat incorporada, i que ja ha estat repartida als membres del Consistori. 

Justifica la presentació de la proposició pel debat que els darrers mesos 

s’ha obert quant a la transparència dels preus dels serveis funeraris a Barcelona, 

un fet que ha generat certa sensació de desconfiança entre la ciutadania, i que fins 

i tot ha arribat a la síndica de greuges, que ha obert diversos expedients. 
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Puntualitza que la proposició que presenten és en sentit positiu, i que de 

cap manera no pretenen qüestionar la feina dels treballadors i treballadores de 

Serveis Funeraris de Barcelona; alhora, reconeixen la bona valoració que la 

majoria d’usuaris atorga al servei. Afegeix que tampoc no volen instar un canvi 

normatiu, ni la liberalització total del sector, que consideren una mesura que faria 

minvar la qualitat del servei i que precaritzaria els llocs de treball. 

Altrament, consideren que cal vetllar per la qualitat i la transparència 

d’aquest servei, especialment sensible per la situació emocional dels usuaris; i 

entenen que el fet que l’Ajuntament participi en un 15% de les accions de 

l’empresa Serveis Funeraris de Barcelona és un motiu suficient per demanar al Ple 

que insti aquesta i totes les empreses que operen en aquest àmbit a garantir el seu 

compromís de transparència i qualitat de servei. 

En conseqüència, assenyala que el seu grup presenta un seguit de 

propostes per avançar en aquesta línia, entre les quals esmenta, en primer lloc, la 

necessitat d’activar tots els mecanismes per garantir la transparència i la 

informació de les tarifes del servei, i la possibilitat que es poguessin consultar als 

webs de les empreses de serveis funeraris, atès que ara com ara no hi consten. 

Continua dient que cal que l’Ajuntament arribi a acords amb aquestes 

empreses per garantir tarifes socials per a persones amb pocs recursos, amb l’objectiu 

de fer que el servei sigui accessible a tothom i que no s’hagi de recórrer a 

l’endeutament per fer front al seu pagament. Indica que una altra mesura que 

proposen és la que ja va presentar el grup de CiU en la darrera sessió de la Comissió 

d’Economia i Hisenda, amb què demanava sol·licitar a les empreses de l’àmbit dels 

serveis funeraris l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, atès que 

formar-ne part és una mostra de la bona qualitat del servei, i en cas de conflicte 

permet resoldre d’una manera àgil i gratuïta la mediació. 

Afegeix que com a ajuntament també poden impulsar proactivament que es 

creï un servei específic orientat a la informació i assessorament de les persones 

usuàries, i que podria estar integrat en l’Oficina Municipal d’Informació de Consum 

(OMIC). 

Conclou, per tant, que el seguit de mesures que proposen estan orientades a 

garantir la qualitat i la transparència d’un servei considerat de caràcter general. 

 

La Sra. RECASENS agraeix al grup d’ERC que els hagi acceptat l’esmena a 

la proposició inicial en el sentit de garantir el màxim d’instruments i de canals 

possibles a fi que les tarifes actuals de serveis funeraris que operen en el territori 

municipal tinguin una àmplia difusió pública. 

Afegeix que també van plantejar, com un mecanisme més perquè la 

ciutadania se senti acompanyada en moments complicats de la seva existència, 

l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, i aprofita per apuntar un 

possible replantejament de l’abast territorial d’aquest òrgan, atès que moltes 

operadores funeràries treballen en l’àmbit metropolità. I pregunta al Govern 

municipal si va aprofitar el consell d’administració de Serveis Funeraris que es va fer 

fa poc per plantejar aquesta qüestió. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que la despesa pels serveis funeraris a 

Barcelona pot arribar a 6.441 euros mentre que a Cuenca és de 2.261, i el cost mitjà a 

Espanya se situa en 3.500 euros. Concreta que a més de la modalitat gratuïta del 

servei funerari, els preus més econòmics van dels 570 euros per ocupar un nínxol 

durant cinc anys, 900 euros si s’inclou la col·locació d’una làpida amb inscripció i 

500 euros per la cremació. Tanmateix, assenyala que, a la pràctica, aquests costos 
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s’acaben multiplicant per la participació de la funerària que s’encarrega de la resta de 

la cerimònia. 

Indica que a Barcelona hi ha tres empreses funeràries, entre les quals Serveis 

Funeraris de Barcelona, en què l’Ajuntament hi té una participació del 15% i la resta 

d’accions són propietat del grup Mémora. Afegeix que caldria revisar els requisits 

normatius d’aquestes empreses, que són molt exigents, perquè dificulten la lliure 

competència. 

Posa de manifest la vulnerabilitat emocional de les persones en el moment 

de requerir aquests serveis, i que les pot abocar a decisions poc meditades; per aquest 

motiu, consideren que el cost dels serveis funeraris s’ha d’adaptar a totes les 

possibilitats econòmiques, i defensa unes tarifes accessibles a tothom, per la qual 

cosa creuen que Cementiris de Barcelona, a més d’encarregar-se dels serveis 

d’inhumació i de cremació, s’hauria d’ocupar del conjunt de la cerimònia. 

Expressa l’acord amb el fet que les empreses operadores en l’àmbit dels 

serveis funeraris estiguin adherides a la Junta Arbitral de Consum a fi de garantir la 

qualitat i la transparència del servei. 

Igualment, consideren que les administracions han de facilitar els tràmits als 

familiars i un acompanyament individualitzat en l’inici del dol. Així, afirma que el 

seu grup defensa que les administracions públiques garanteixin el benestar físic, 

psicològic i social de les persones des del naixement fins a la mort. Conclou que 

l’usuari ha de rebre uns serveis funeraris dignes, per tant, ha de poder accedir a les 

ajudes necessàries quan no disposi de mitjans. 

 

La Sra. BALLARÍN avança el suport del seu grup a la iniciativa d’ERC 

perquè es tracta d’un servei d’interès general que s’ha de garantir des del sector 

públic; alhora, també es refereix al moment en què s’ha d’utilitzar, que fa que els 

usuaris siguin més susceptibles i vulnerables a possibles abusos comercials. 

No obstant l’acord que acaba de manifestar amb la proposició, assenyala 

que el seu grup afegiria que la transparència i la informació s’hauria de demanar a 

tots els operadors funeraris que treballen a Barcelona, no únicament a Serveis 

Funeraris, on l’Ajuntament té una participació del 15%. 

Igualment, diu que considerarien positiu que totes les empreses que operen a 

la ciutat tinguin tarifes socials i que puguin ser conegudes pels usuaris. Precisa que 

ara com ara només es publicita un servei gratuït i un de subvencionat de Serveis 

Funeraris de Barcelona-Mémora. Entenen que tot això no és senzill d’articular, atès 

que l’Autoritat Catalana de la Competència va anul·lar la tarifa ciutadana amb paquet 

bàsic de serveis i productes, però entenen que caldria trobar fórmules per aconseguir 

un preu assequible. I comparteixen plenament la necessitat de potenciar i publicitar 

des d’aquest ajuntament una tarifa social. 

Quant a l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum, una proposta que com s’ha 

dit ja va ser votada en la comissió d’Economia i Hisenda, reitera el pronunciament a 

favor, alhora que també diu que consideren encertada l’observació que aquest 

arbitratge l’exerceixi un òrgan d’abast metropolità. 

Finalment, manifesta que troben oportú que s’impulsi un servei específic per 

a consultes sobre serveis funeraris a l’OMIC perquè tota pràctica que impliqui 

informació de serveis bàsics o generals és positiva. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que el seu grup sempre estarà disposat a donar 

suport a una proposició a favor de l’extensió de les tarifes socials en un servei tan 

essencial com el funerari. 

Observa, però, que li sembla irònic que la iniciativa parteixi del grup d’ERC 
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perquè, recorda, va ser l’única formació de l’oposició que va donar suport a la 

darrera gran privatització d’aquest ajuntament: la venda d’accions de Serveis 

Funeraris a un grup privat, cosa que va deixar l’Ajuntament en una situació 

testimonial en el consell d’administració de la nova empresa, i per tant sense cap 

influència per imposar una tarifació social pel servei. Afegeix que, llavors, ERC va 

justificar el posicionament favorable a la venda d’accions amb l’argument que la seu 

social de la companyia que les havia adquirides s’instal·laria a Barcelona. 

Afegeix que també troba paradoxal que facin aquesta proposició quan, 

justament avui, el grup d’ERC ha tingut l’oportunitat d’abaixar els preus i les tarifes 

funeràries de Cementiris de Barcelona amb l’aprovació de les ordenances fiscals. I 

també li recrimina que quan va tenir protagonisme al Govern municipal, entre el 

2007 i el 2011, va estar a favor de l’increment d’un 7,6% de les tarifes d’inhumació i 

d’incineració de Cementiris de Barcelona. 

Per tant, fa avinent que ERC ha tingut diverses oportunitats d'aplicar les 

rebaixes de tarifes de què parla la proposició; aprofita per indicar que Cementeris de 

Barcelona fa dotze mil serveis anuals, dels quals només tres-cents són de 

beneficència, i els darrers anys ha acumulat vint milions d’euros de beneficis. 

Per tant, reclama que utilitzin la seva influència per abaixar els beneficis 

d’aquesta empresa municipal i que s’incrementin els serveis de beneficència. La Sra. 

LECHA posa de manifest que un dels serveis bàsics i generals, els serveis funeraris, 

estan absolutament privatitzats, llevat de la participació testimonial del 15% a 

Serveis Funeraris de Barcelona, i observa que li sembla complicat trobar una 

alternativa a l’ús d’aquests serveis. 

Addueix que és molt difícil votar en contra d’aquesta proposició, però 

consideren que el fet que es demani una tarifa per a les persones amb menys 

recursos, tenint en compte que les tarifes per aquest servei a Barcelona estan entre les 

més cares d’Europa, suposa que tots sense excepció estan obligats a passar al final de 

la vida pel que qualifica de gran estafa. 

Per tant, més que demanar tarifes socials, reclama que l’Ajuntament, amb el 

15% d’accions, insti al fet que no hi hagi tanta opacitat en aquesta empresa, i que 

realment es revisin les tarifes en funció de les necessitats i que es faci una auditoria 

de les empreses que constitueixen el grup Mémora. 

 

El Sr. BADIA avança el suport del Govern a la proposició. 

Tot seguit, fa constar que tant les tarifes d’Áltima com les dels grup 

Mémora es poden trobar als seus webs, però corrobora que l’accés no és fàcil ni 

immediat, de manera que cal que treballin per millorar-lo, requeriment que ja han 

traslladat a Serveis Funeraris, i confirma que ja treballa en un nou catàleg per aclarir 

les tarifes. 

Assenyala que conjuntament amb el síndic de greuges de Catalunya han 

obert una taula de treball per instar el sector a establir un codi ètic adreçat a 

uniformitzar els catàlegs de serveis i aclarir la informació. 

Pel que fa a la tarificació social, consideren que cal avançar, però fa constar 

que en el moment en què el grup Mémora va entrar a Serveis Funeraris es va pactar 

que hi hagués una tarifa ciutadana per oferir els productes i serveis bàsics a un preu 

regulat, però que l’Autoritat Catalana de la Competència va resoldre el 2013 que 

anava en contra de la lliure concurrència del mercat funerari i, en conseqüència, es va 

anul·lar. 

Això no obstant, ratifica que existeix una tarifa gratuïta o subvencionada, 

que només els consta que presta Serveis Funeraris, i que suposa una mica més del 

10%, al qual se suma l’increment dels usuaris de Serveis Funeraris que disposen 
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d’una assegurança, que suposen una quota de mercat que ja supera el 30%. 

Finalment, confirma que també han traslladat a l’empresa la possibilitat 

d’adhesió a la Junta Arbitral de Consum, que veuen amb bons ulls avaluant-ne 

l’abast territorial, però. Tanmateix, manifesta que no tenen mecanismes per instar en 

aquest sentit l’altra empresa que opera en el sector. 

Finalment, admet que és possible fer millores en les campanyes de 

comunicació mitjançant l’OMIC i les OAC, tot i que destaca que, d’ençà del 2013, 

l’OMIC només ha rebut quatre queixes en aquest sentit, de manera que entén que cal 

valorar si es necessita un servei específic o no. 

 

La Sra. CAPDEVILA precisa als grups del PSC i de Ciutadans que 

demanen que aquest ple insti Serveis Funeraris de Barcelona i totes les empreses que 

operen en el sector a garantir el seu compromís amb la transparència i la qualitat dels 

serveis. 

Assegura que insistiran en la tarifació social d’aquests serveis per a totes 

les persones i col·lectius que tenen autèntiques dificultats per fer-hi front. 

Finalment, replica al Sr. Mulleras que tothom, de vegades, ha donat suport a 

decisions que no han contribuït a rebaixar les tarifes. 

 

La Sra. RECASENS recorda al grup de la CUP que va ser el juliol del 

2010 que es va produir la venda de Serveis Funeraris, en el mandat de l’alcalde 

Hereu. Igualment, com ha dit el Sr. Badia, ratifica que hi havia una tarifa 

ciutadana que va ser anul·lada. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb dues 

abstencions —emeses per les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots a favor de 

la resta de membres del Consistori presents a la sessió, amb el text transaccionat 

següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

- Instar l’empresa Serveis Funeraris de Barcelona a activar tots els 

mecanismes per tal de garantir la transparència i la informació pel que fa a les 

tarifes dels serveis que es presten des d’aquesta empresa. 

- Que el Govern municipal arribi a acords amb totes les empreses que 

operen a la ciutat per tal que disposin de tarifes socials que garanteixin 

l’accessibilitat a aquests serveis a les persones amb menys recursos. 

- Instar les empreses que treballen en l’àmbit dels serveis funeraris a 

Barcelona a adherir-se a la Junta Arbitral de Barcelona per afavorir la qualitat dels 

seus serveis i garantir els drets dels consumidors. 

- Que l’Ajuntament impulsi un servei específic integrat a l’OMIC, 

orientat a la informació i l’assessorament de les persones usuàries dels serveis 

funeraris. 

- Endegar una campanya ciutadana que inclogui les OAC, insercions en 

mitjans de comunicació digitals i escrits, web i canals del mateix Ajuntament, i 

altres mitjans que es considerin oportuns, per tal d'informar els ciutadans i les 

ciutadanes de les tarifes socials que existeixin en les diferents companyies en la 

prestació del servei funerari. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Prop. 4.- (M1519/1703) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Cercar la fórmula de 
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col·laboració més adient entre l'Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de Cultura 

i la Generalitat de Catalunya per a la divulgació del llegat de la Carme Balcells. - 

Garantir, com un dels acords d'aquesta col·laboració, el trasllat del fons del llegat 

de la Carme Balcells a la ciutat de Barcelona. - Cercar i posar a disposició d'aquest 

projecte un equipament per a la seva ubicació, que permeti la promoció i 

divulgació del llegat. 

 

El Sr. COLLBONI es refereix a Carme Balcells com a l’agent literària 

més important dels darrers cinquanta anys de la història de la literatura catalana, 

espanyola i llatinoamericana, i destaca que representa molts dels valors d’una 

Barcelona que estimen, una ciutat oberta, creativa, bilingüe i mestissa. 

Afegeix que Barcelona, gràcies al govern anterior i a l’actual, és ciutat literària 

reconeguda per la Unesco, fet que situa i reforça el seu paper al món com a capital de 

la indústria literària i del llibre, tal com demostren les dades que expressa tot seguit. 

Així, precisa que la indústria literària està representada a Barcelona i a Catalunya per 

tres-cents segells editorials i ocupa més de cinc mil persones; i destaca que fa gairebé 

cinc segles que a Barcelona existeix el Gremi de Llibreters, actualment té 326 

llibreries, algunes de les quals malauradament en risc de tancament imminent. 

Es refereix a l’esforç que ha fet la ciutat històricament per reforçar els hàbits 

de lectura, per ser una societat culta, que estima els llibres, tal com demostra 

l’existència d’una xarxa de biblioteques populars que, en part, també han servit per 

fer de Barcelona capital de la indústria del llibre. 

Pel que fa a Carme Balcells, entén que no es pot afegir res de nou al que va 

significar en el món literari i editorial, i remarca que va representar diversos premis 

Nobel, com Vargas Llosa, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Vicente Aleixandre 

o Gabriel García Márquez, o autors tan arrelats a la ciutat com Terenci Moix o Juan 

Marsé. 

Valora, per tant, el paper fonamental que va tenir en situar Barcelona en el 

centre de la indústria editorial espanyola i llatinoamericana. 

Tot seguit, es refereix al llegat de l’agent literària, que qualifica 

d’impressionant en el marc de la història de la literatura contemporània, que conté 

fotografies, manuscrits originals o cartes personals dels autors llatinoamericans, tot 

plegat recollit en un fons que és propietat del Ministeri de Cultura. I justifica la 

presentació de la proposició a fi de sumar el màxim consens possible en aquesta 

cambra perquè l’Ajuntament de Barcelona no deixi perdre l’oportunitat que aquest 

llegat estigui a la ciutat. 

Assenyala que li consta, arran de converses amb el secretari d’Estat de 

Cultura i el conseller de Cultura, que existeixen acords incipients per administrar el 

llegat, i destaca que la proposició neix de la convicció que aquesta administració ha 

de prendre part activa en l’administració del llegat de Carme Balcells amb la fórmula 

que s’acordi amb la resta d’administracions i amb els seus hereus; i que la ciutat 

aporti un espai físic per allotjar aquest llegat, que és part de la identitat de la ciutat. 

 

El Sr. CIURANA subscriu els arguments del Sr. Collboni quant a la 

importància de Carme Balcells, i per extensió de la seva agència literària, en la 

configuració del que es podria qualificar com a cànon propi de la literatura 

llatinoamericana, denominat boom llatinoamericà, que es va produir a Barcelona 

sobretot a la dècada dels setanta. 

Recorda que Carme Balcells va ser i és força reconeguda, tal com demostra 

que va ser guardonada amb la Medalla d’Or al Mèrit Cultural i amb la Creu de Sant 

Jordi, de manera que entén que la proposició està encaminada a reforçar la capitalitat 
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literària i editorial de Barcelona, i subscriu tots els esforços que es facin en aquesta 

direcció. 

Es refereix també al fet que el Ministeri de Cultura va adquirir el 2010, per 

tres milions d’euros, una part de l’arxiu de Carme Balcells, actualment dipositat a 

l’arxiu general de l’Administració a Alcalá de Henares; i destaca que una de les 

condicions que va posar l’agent literària va ser que es mantingués la integritat de 

l’arxiu. Afegeix que els consta que la Generalitat i el Ministeri de Cultura ja havien 

tancat un acord quant a una part d’aquest arxiu que no s’havia venut, per valor d’un 

milió i mig d’euros, més set-cents mil euros d’exempcions fiscals. Per tant, destaca 

que ara com ara s’està en un moment delicat de negociacions. 

Posa en relleu, però, que fóra lògic que en el mapa de les ciutats de l’Estat, 

la que té la potència editorial fos la dipositària de l’arxiu, cosa que lamentablement 

no és així. Quant a la demanda de posar a disposició d’aquest llegat un espai físic, 

entén que Barcelona ja té espais adequats per acollir-lo, entre els quals la mateixa 

Biblioteca Nacional de Catalunya —que té un fons específic per a les editorials—, la 

Casa Verdaguer de la Literatura, que s’inaugurarà properament, o fins i tot l’Arxiu de 

la Ciutat. 

 

La Sra. SIERRA defineix Carme Balcells com una de les figures clau de la 

cultura, que a parer seu no ha estat suficientment valorada ni reivindicada a 

Catalunya. Com ja s’ha comentat, destaca que ha estat la representant de nombrosos 

autors molt reconeguts, entre els quals sis premis Nobel, i el fet que va ser una dona 

molt estimada i valorada entre els autors perquè va aconseguir eliminar els contractes 

vitalicis i altres excessos editorials. 

Afegeix que, a banda d’aquestes millores contractuals, és coneguda per ser 

una de les artífexs del boom de la literatura hispanoamericana, una renovació 

avantguardista que s’inicia el 1960 a Barcelona, i lamenta que se’n parli molt poc, 

suposa que a causa de la ceguesa nacionalista amb què sempre s’ha enfocat la cultura 

a Catalunya. 

Continua dient que Balcells també és reconeguda per estar darrere de 

l’Escola de Barcelona, per representar Luis Goytisolo, Jaime Gil de Biedma i Carlos 

Barral, que tampoc no s’han valorat com calia, ja que aquests tres autors van 

contribuir notablement a transformar la literatura en els anys negres del franquisme. 

Pel que fa a la proposició, confirma que subscriuen plenament el punt 

primer en el sentit que el llegat de Carme Balcells necessita més divulgació. 

Tanmateix, manifesta que el segon punt els sembla més confús, atès que recorda que 

l’agent havia venut voluntàriament part del seu llegat al Ministeri de Cultura, i el seu 

desig que tot l’arxiu romangués junt. Igualment, observa que ja s’havien avançat 

converses perquè la part del llegat que faltava per vendre passés també al Ministeri, i 

que el Ministeri d’Hisenda hi havia donat el vistiplau; mentre que fa notar que no hi 

va haver cap indici d’acord arran de la negociació amb el conseller de Cultura, el Sr. 

Mascarell, el qual va declarar que havien renunciat a entrar en litigi amb el Ministeri, 

entre altres motius per l’aspecte econòmic. 

Destaca, per tant, que el Ministeri de Cultura és propietari de la pràctica 

totalitat de l’arxiu, però fa notar que no s’ha dit que era per decisió de la mateixa 

Carme Balcells, i consideren que ha de prevaldre, per damunt de tot, la seva voluntat 

i la del seu hereu. 

Conclou que votaran a favor de la proposició perquè els sembla que s’ha de 

reivindicar la figura i el llegat de l’agent literària, sempre, però, que es compti amb el 

suport del seu hereu. 
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El Sr. PUIGCORBÉ glossa la figura de l’agent literària esmentant el seu 

naixement el 1930 a Santa Fe de Segarra, un poblet de Lleida, i que al llarg de 

gairebé sis dècades va anar construint la seva agència literària, que es va convertir en 

una de les més potents del món, i que contribuí a donar un gir de cent vuitanta graus 

a la situació d’inferioritat de l’escriptor en el mercat editorial. Igualment, destaca que 

va ser l’artífex de l’anomenat boom de la literatura llatinoamericana, en protegir 

escriptors desconeguts fins aleshores com Gabriel García Márquez o Mario Vargas 

Llosa, obligant-los a escriure i a deixar les altres feines amb què es guanyaven la 

vida. Destaca que va defensar els interessos dels autors sent pionera en el seu sector 

important clàusules de cessió de drets, entre els quals drets electrònics o per 

adaptacions al cinema, teatre o televisió. Igualment, es refereix al fet que als anys 

vuitanta va fundar RBA, una empresa de serveis editorials, però va decidir quedar-se 

amb la seva agència i els seus escriptors, entre els quals hi ha, com ja s’ha dit, sis 

premis Nobel, als quals s’han de sumar autors com Julio Cortázar, José Donoso, 

Vicente Aleixandre, Alfredo Bryce Echenique, Eduardo Mendoza, Isabel Allende, 

Vázquez Montalbán, Miquel de Palol, Sánchez Piñol, Terenci Moix o Juan Marsé, 

fins a un total de dos-cents escriptors de diverses nacionalitats. 

Entre els guardons que va rebre Carme Balcells esmenta la Medalla al Mèrit 

Cultural, el 1999, d’aquest ajuntament, i un any més tard la Medalla de Oro al Mérito 

de las Bellas Artes; que el 2005 va ser investida doctora honoris causa per la UAB, 

com a reconeixement a la seva trajectòria en el món editorial; el 2006 li va ser 

concedida la Creu de Sant Jordi, i aprofita per dir que ERC creu que se l'hauria de 

considerar una ferma candidata a la Medalla d’Or de la Ciutat i, fins i tot, tenir-la en 

compte a la llista del Nomenclàtor per donar nom a un carrer o una plaça en 

reconeixement i gratitud a la seva gran contribució a la creació i difusió literària en 

llengua castellana produïda a Catalunya, i patrimoni cultural indiscutible de la futura 

República Catalana. 

Continua el seu parlament fent avinent que si Barcelona va ser designada 

per la Unesco com a ciutat de literatura, una part del mèrit rau en el fet que una de les 

agències literàries més importants del món està a la ciutat. Així, subratlla que Carme 

Balcells va canviar les coordenades geogràfiques del món literari aconseguint que els 

autors passessin —i molts es quedessin un temps— per Barcelona. Per tant, 

assenyala que ERC reivindica que el seu llegat, dipositat a Alcalá de Henares, es 

traslladi a la ciutat i posar-hi a disposició un equipament que en permeti la divulgació 

i promoció. 

Aprofita per recordar que la mateixa Carme Balcells tenia en ment el 

projecte “Barcelona latinitatispatria”, amb el qual pretenia impulsar la creació a 

Barcelona d’un edifici monumental que contingués manuscrits, arxius i biblioteques 

personals dels grans autors i editors, que al seu parer hauria de ser a Sarrià. 

 

La Sra. ESTELLER destaca, tot i que aquí ja s’han referit a bastament a la 

trajectòria de Carme Balcells, que es tracta d’una figura clau en la literatura 

espanyola del segle XX, que va aconseguir que Barcelona esdevingués la capital 

indiscutible del boom literari referent de l’època, i la catalitzadora perquè Vargas 

Llosa i Donoso s’instal·lessin a la ciutat. 

Remarca que Barcelona és la capital de l’edició en castellà, una indústria 

certament potent a la ciutat, i aprofita per destacar el lideratge de Carme Balcells per 

professionalitzar el món editorial i realçar la literatura espanyola. 

Tanmateix, recorda que l’agent va vendre el seu llegat al Ministeri de 

Cultura el 2010 per tres milions d’euros, i subratlla la seva voluntat que l’arxiu es 

mantingués unit, i que la documentació es va traslladar a Alcalá de Henares amb el 

seu consentiment. Observa que, com ja s’ha dit, va conservar una part del seu llegat, 
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valorada en un milió i mig d’euros, i es refereix a les converses amb la Generalitat i 

amb el Ministeri. En aquest sentit, expressa que el seu grup és partidari que aquesta 

part del llegat es quedi a Barcelona, de manera que entenen que l’Ajuntament ha de 

negociar amb el Ministeri i els hereus si hi ha alguna possibilitat que aquesta part de 

l’arxiu vingui a la ciutat. Igualment, apunta que es podria optar per la digitalització 

de tot l’arxiu. 

Puntualitza que no és que l’Estat no vulgui desprendre’s de l’arxiu, sinó que 

la Sra. Balcells volia que se’n mantingués la unitat. La Sra. LECHA manifesta la 

intenció de no repetir-se respecte a les intervencions anteriors, però destaca que 

Carme Balcells va ser una persona força reconeguda en vida. Igualment, assenyala 

que tothom sap que ella mateixa va decidir el 2010 vendre el seu llegat al Ministeri 

de Cultura per tres milions d’euros de diner públic, amb la condició que no es 

disgregués. 

Observa que la proposició del grup del PSC comportaria una despesa 

pública suplementària, especialment pel que fa a disposar d'un espai per dipositar-hi 

el llegat, amb la qual cosa discrepen. 

Precisa, doncs, que estan d’acord amb els dos primers punts de la 

proposició; és a dir, a compartir la informació del llegat. Mentre que no veuen clar 

que això hagi de comportar necessàriament despesa. 

Fa notar que les declaracions del conseller de Cultura aquests darrers mesos 

anaven en la mateixa línia que planteja la proposició, en la votació de la qual anuncia 

que s’abstindran. 

 

El Sr. ASENS agraeix la proposició del grup del PSC, i celebra el consens 

expressat entorn de la figura de Carme Balcells i de la importància cultural que 

s’atorga al seu llegat per a Barcelona. Remarca que la ciutat ha estat bressol d’un dels 

fenòmens literaris més destacats del segle XX, el boom de la literatura 

llatinoamericana, gràcies a Carme Balcells, que va revolucionar el mapa 

internacional de l’edició. 

Expressa la voluntat de no reiterar les intervencions anteriors quant a la 

valoració de Carme Balcells, però diu que no es vol estar de dir que precisament pel 

vincle del seu llegat amb la ciutat fóra lògic que estigués dipositat a Barcelona, allà 

on s’ha compost, i no treure’l de context. 

Recorda que la Sra. Sierra ha subratllat que el desig de l’agent literària era 

que el seu arxiu romangués junt, però entén que això treu que pugui estar-ho a 

Barcelona; igualment, fa notar que l’arxiu va ser comprat pel Ministeri de Cultura, 

però recalca que ho va fer amb diner públic, també de Catalunya, de manera que 

igual que l’arxiu està a Alcalá de Henares podria estar a Barcelona. 

Considera, doncs, que des del punt de vista arxivístic el lloc adequat per al 

llegat seria aquesta ciutat; i afegeix que estan en contacte amb els hereus i amb la 

Fundació Carmen Balcells, que treballa en la difusió del llegat, a fi de facilitar la 

consulta i l’accés al fons. En aquest sentit, assenyala que estan d'acord amb el Sr. 

Ciurana que el lloc adequat seria la Biblioteca Nacional o la Biblioteca Provincial, 

que encara no tenen a causa de la mateixa visió centralista que impedeix que el llegat 

de Carme Balcells s’instal·li a Barcelona. 

Quant a l’afirmació de la Sra. Sierra que Carme Balcells va tenir poc 

reconeixement a Catalunya, admet que potser no n’ha tingut tot el suficient, i accepta 

que això pugui ser motivat per certs sectors nacionalistes; tanmateix, constata que ha 

estat un referent molt reconegut tal com demostren els reconeixements públics de 

moltes institucions. 

Confirma que estan en contacte amb el Sr. Mascarell quant a aquesta qüestió 
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per intentar que, definitivament, l’arxiu pugui tornar a Barcelona, cosa que no treu 

que es pugui digitalitzar. 

 

El Sr. COLLBONI fa avinent que va tenir la sort de conèixer Carme Balcells i 

parlar amb ella del seu llegat, i fa avinent que el fet que sigui propietat del 

Ministeri de Cultura no és incompatible amb el fet que estigui ubicat a Barcelona; 

i afegeix que el 2010, any de la venda, es van buscar localitzacions a la ciutat, i 

també es va fer posteriorment. Puntualitza, per tant, que l’objectiu de la proposició 

és que el Govern de la ciutat dialogui amb el Ministeri i amb la Generalitat. 

Amb referència a l’equipament, fa notar que a la ciutat n’existeixen 

d’infrautilitzats de propietat municipal que actualment s’utilitzen com a 

magatzem, i que es poden habilitar esmerçant poca inversió. Entén que trobar un 

lloc adient té molt a veure amb la dignificació i el relleu públic que es pretengui 

donar al llegat. 

 

El Sr. CIURANA diu que li sorprèn que el Sr. Asens digui que el 

reconeixement insuficient de la figura de Carme Balcells és causa dels sectors 

nacionalistes. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb dues 

abstencions —emeses per les Sres. Lecha i Rovira—, i trenta-vuit vots a favor de 

la resta de membres del Consistori presents a la sessió. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 5.- (M1519/1688) El Plenari del Consell Municipal acorda instar el Govern municipal a la 

presentació del Pla d'actuació municipal (PAM) i el Pla d'inversions municipals 

(PIM) en la propera sessió del Plenari del Consell Municipal. 

 

El Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció 

d’urgència que, en cas que s’apreciï la urgència, substituirà la proposició / 

declaració de grup precedent: 

 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, com a 

màxim òrgan de representació política, expressa el seu rebuig a l’acord adoptat 

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

Prevenció de 23 de desembre, la qual va donar el ple suport i l’adhesió a la 

Resolució I/XI del Parlament de Catalunya sobre l’inici del procés de creació de 

l’Estat català independent. 

 

S’aprecia la urgència amb el vot en contra dels Srs. Pisarello, Asens, 

Colom, Montaner i Badia i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, dels 

Srs. Collboni i Mòdol i les Sres. Andrés i Ballarín, i també de les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

Després de ser apreciada la urgència pel Plenari del Consell Municipal, el 

Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ presenta la moció i observa, d’entrada, que no és 

casualitat que entre els grups que no han apreciat la urgència hi hagi el del PSC i 

el de Barcelona en Comú, perquè entén que és un debat que els incomoda 

clarament. Addueix que quan es tracta de parlar de la unitat d’Espanya, o de 

mantenir un posicionament clar i ferm, en funció de tots els legítims interessos 
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respectius, entorn de la independència de Catalunya no hi caben les indefinicions. 

Diu que és conscient que fa un mes van mantenir un debat semblant al 

d’avui, i algú va argumentar que es tractava d’un debat electoralista perquè estaven a 

punt de celebrar-se les eleccions generals, i entén que el fet que hagin insistit a 

tornar-lo a portar a aquesta cambra demostra que no hi havia aquesta intenció, i sí la 

defensa d’una manera de sentir-se i ser català i espanyol alhora. Justifica la 

presentació de la moció, doncs, perquè aquest darrer mes s’han produït dos fets 

sobrevinguts; d’una banda, d’ençà del debat sobre aquest assumpte en el ple del 

novembre, el 2 de desembre el Tribunal Constitucional va emetre la sentència, 

acordada per unanimitat, segons la qual es declarava inconstitucional i contrària a la 

llei la resolució independentista aprovada pel Parlament de Catalunya; i, d’altra 

banda, el fet que la setmana passada, en la sessió de la Comissió de Presidència, 

Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, no tan sols no es va rebutjar 

la resolució esmentada, sinó que, a instàncies del grup de la CUP, es va expressar el 

ple suport i l’adhesió a la declaració independentista. 

Manifesta que amb aquesta proposició que presenten pretenen deixar sense 

efecte l’acord pres en aquella sessió, entenent que l’Ajuntament ha d’expressar 

clarament la seva contrarietat, no tan sols perquè és una decisió unilateral i per ser 

d’independència, sinó perquè la resolució ha estat declarada il·legal i contrària a dret 

pel TC. 

Finalment, demana votació nominal per a aquesta moció. 

 

El Sr. FORN manifesta que accepten la urgència d’aquesta moció a fi de 

ratificar, una vegada més, el posicionament del grup de CiU i demostrar que una 

majoria d’aquest ajuntament està a favor de la resolució del Parlament de Catalunya 

sobre l’inici del procés de creació de l’Estat català independent. 

Es refereix, també, al fet que en la darrera sessió de la Comissió de 

Presidència van votar a favor, i destaca que avui el grup del PP els dóna novament 

l’oportunitat de manifestar aquesta majoria en el Ple. 

Justifica el vot contrari a la moció, d’entrada, perquè el grup de CiU va 

donar suport a la resolució en comissió i, també, perquè amb aquest text el grup del 

PP pretén anar més enllà d’expressar el seu posicionament contrari al procés de 

transició nacional, que és una posició política absolutament legítima, sinó que 

expressa el rebuig a una decisió que s’ha pres democràticament per majoria en un 

òrgan de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tanmateix, està convençut que el grup del PP tampoc no assolirà avui la 

seva pretensió, perquè novament una majoria del Consistori es manifestarà a favor de 

la resolució del Parlament amb la voluntat clara d’avançar cap a la construcció d’un 

estat propi. 

 

La Sra. SIERRA diu que el món els mira i que es fa un tip de riure perquè, 

després de dos mesos de negociacions i una assemblea de deu hores, encara no s’ha 

pres cap decisió. Felicita els membres de la CUP, per tant, per haver contribuït a la 

fama de poc productius que tenen els espanyols. 

Insisteix que el món els mira i que els veu espanyols. 

Es refereix a l’aprovació, el darrer 9 de novembre, de la declaració d’inici 

d’independència al Parlament de Catalunya, que qualifica d’ensopida en comparació 

a l’èpica dels dies històrics a què els tenen acostumats, i sospita que és perquè no 

s’ho acabaven de creure prou. Observa que tot i que parlaven de desobediència al 

TC, a la primera oportunitat van obeir-lo, i quan la justícia els va requerir van al·legar 

que la declaració era poca cosa més que l’expressió d’un desig. 
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Argumenta aquest escepticisme que acaba d’expressar amb el fet que aquella 

declaració, feta per un govern en funcions, era un esquer per a la CUP per obtenir el 

seu suport a la investidura del president Mas. Tanmateix, a hores d’ara, fa notar que 

la CUP encara ha de desempatar el resultat de la seva darrera assemblea, i recrimina 

a CiU i ERC que hagin deixat la decisió de la investidura en mans dels representants 

del 8% de votants catalans, amb una manera de procedir que, si bé es totalment 

legítima, no és la que vol la majoria de catalans. 

Considera que la declaració del Parlament de Catalunya els ha portat, 

sobretot, a fer un ridícul internacional molt remarcable i a la degradació de les 

institucions democràtiques. 

 

El Sr. BOSCH observa que el grup del PP s’està aficionant als debats 

nacionals, els que denominen debats identitaris, i afirmen que no interessen a ningú. 

Constata, també, el seu menysteniment al respecte institucional i a les decisions dels 

legislatius, malgrat la seva constància en apel·lar a la llei, i els pregunta si consideren 

que no té cap validesa allò que aprova el Parlament de Catalunya, i si, com a 

ajuntament de la capital de Catalunya, no ho han de respectar; en definitiva, si 

consideren que el Parlament de Catalunya és un parlament de fireta. 

Igualment, posa de manifest que el grup del PP també s’està aficionant a 

perdre, tal com li passarà avui en aquesta cambra, i entonarà novament la proclama 

que no ho deixaran estar i que hi tornaran, això davant una majoria sòlida, que, o bé 

és independentista, o bé aposta clarament pel dret a decidir la democràcia al país. 

Lamenta que això no agradi al grup del PP, però li recorda que aquests 

posicionaments representen la majoria real del país. Admet que són plurals i que de 

vegades costa assolir acords, però els acaben prenent i, en aquest cas, afirma que el 

procés és irreversible. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix, en nom del grup del PSC, la interpretació del Sr. 

Fernández Díaz dels motius que els han portat a no apreciar la urgència de la moció, 

que subscriu plenament, i precisa que aquest assumpte ja el van tractar fa ben poc en 

comissió. 

Manifesta que els incomoda utilitzar aquesta cambra per repetir 

posicionaments que ja van deixar ben clars totes les forces polítiques que hi són 

representades; i ratifica que els molesta que en el Ple no es parli de la ciutat i de la 

ciutadania; alhora, recrimina al Govern de l’Estat que hagin arribat a aquesta situació 

perquè ha estat incapaç de gestionar aquest assumpte. 

Per tant, reitera el posicionament del seu grup a favor d’una reforma de la 

Constitució espanyola i d’avançar cap a un estat federal; i ratifica que no són 

favorables ni a desconnectar de l’Estat espanyol, ni de l’estat de dret, per la qual cosa 

donaran suport a la proposició del PP, però estrictament i únicament per deixar ben 

clara la posició que acaba d’expressar. 

 

La Sra. LECHA observa que, per un moment, ha cregut que allò que es 

disposaven a fer en debatre la moció del grup del PP era una valoració de 

l’assemblea de la CUP de diumenge passat. Entén, però, que el grup de Ciutadans 

està molt més còmode en una situació de dictadura o en una democràcia de despatx. 

Addueix que el dia que Ciutadans pugui esgrimir un acte com el d’una 

assemblea en què hi hagi un empat a 1.515 persones després de practicar dotze hores 

de debat democràtic i decidint que no volen “ni Mas ni març”, podrà parlar de 

democràcia i d’assemblearisme. 

Pel que fa a la declaració del Parlament de Catalunya, es remet als 
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arguments que ja han expressat en altres òrgans d’aquest ajuntament, en el sentit que 

es tracta d’una resolució aprovada per aquella cambra, com altres que l’Estat 

espanyol sistemàticament ha prohibit i ha declarat il·legals, entre les quals el Decret 

de pobresa energètica o la Llei d’habitatge. Considera que es va tractar d’una 

declaració de trencament amb un estat castrador a fi d’encetar un camí propi al 

Principat de Catalunya, que confia que aviat s’estengui als Països Catalans. 

Avança, per tant, el vot contrari a la proposició presentada pel grup del PP i 

reitera que sempre estan en disposició de tractar aquest assumpte. 

 

El Sr. PISARELLO manifesta que novament tornaran a votar en contra del 

que qualifica com a fixació obsessiva del PP pel que fa al dret a decidir. Afirma que 

no només no els fa por, sinó que ho consideren un exercici fonamental de llibertat 

d’expressió, ideològica, i que si ara estan discutint-ho és, essencialment, pel bloqueig 

sostingut del PP per una actitud de manca de respecte a la diversitat nacional; un 

intent permanent de confrontació entre els pobles, que malauradament també ha estat 

seguit per formacions com Ciutadans i el PSOE. 

Puntualitza que amb aquest argument no volen dir que estiguin a favor 

políticament de la declaració del Parlament de Catalunya; i recorda que la seva 

formació ha defensat la necessitat de canvis constituents tant a Espanya com a 

Catalunya, però entenen que la proposta unilateral de construir un estat català 

independent no permetrà fer aquests canvis a què s’acaba de referir, que creuen que 

són indispensables per al país, que tot i haver obtingut molts suports no té el suport 

suficient per tirar-la endavant. Afegeix que aquesta actitud exclou molta gent que 

considera que els canvis s’han de vincular a la defensa clara dels drets socials i la 

lluita contra la corrupció, entre altres. 

Igualment, entenen que els resultats de les eleccions generals del 20 de 

desembre han obert un escenari que fa ben poc era un miratge, el de la possibilitat 

real de cercar aliances fraternes amb altres pobles i gents de l’Estat, gràcies, en gran 

part, a l’impuls que es va produir a les perifèries de l’Estat, que ha portat al fet que a 

dia d’avui més de set milions de persones estiguin a favor del dret a decidir amb un 

referèndum a Catalunya. 

Per aquests motius, manifesta que estan orgullosos d’haver contribuït a 

aquest esforç, i tal com van expressar en comissió, insten novament els grups d’ERC 

i la CUP que recuperin la centralitat del dret a l’autodeterminació i que busquin aliats 

creïbles per tirar endavant els canvis constituents que són necessaris. I, sobretot, 

conviden el PSC que no cedeixi al discurs de la confrontació que proclama, per 

exemple, la Sra. Susana Díaz, i que recuperi el millor llegat de Josep Pallach i de 

Pasqual Maragall i de tota la gent socialista que durant la lluita contra el franquisme i 

la transició va considerar que el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya era 

democràtic i irrenunciable, i que no es podia subordinar a cap apel·lació abstracta a la 

legalitat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que no té intenció de valorar 

l’assemblea de la CUP de diumenge passat, tot i que no els sorprèn gens la manera 

com pren les decisions aquesta formació. 

Al Sr. Bosch, li recorda que és una norma bàsica de tot estat democràtic i de 

dret el respecte a la llei i als tribunals, sense el qual no existeix la democràcia. 

Igualment, demana més suport al grup del PSC, i fa avinent que en qüestions 

relatives a la manera d’entendre Catalunya i enfront d’un projecte de Catalunya 

compartit amb la resta d’Espanya han d’anar units i no enfrontats. Li demana que es 

remunti al passat, i que recordi que en l’anterior mandat set dels seus deu regidors 
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abandonaven aquesta cambra quan s’hi defensaven les tesis independentistes. 

Considera que l’alcaldessa hauria d’intervenir en aquest debat avui, de la mateixa 

manera que ho fa en campanya electoral amb el Sr. Pablo Iglesias, on parla de 

Catalunya i del procés independentista; i insisteix a demanar-li que es posicioni com 

a alcaldessa. Entén que, d’una banda, la Sra. Colau vol un referèndum per a 

Catalunya, però, d’altra banda, dóna suport amb el seu vot a declaracions unilaterals 

d’independència; reclama el dret a decidir, però avala decisions del Parlament 

contràries a la llei i que divideixen els catalans i els volen separar de la resta 

d’Espanya. 

Replica que és moment que es posicioni, que s’expressi clarament i que 

manifesti si considera que qualsevol acord a Espanya posterior a les eleccions 

generals entre el PSOE i Podemos ha d’incorporar com a condició ineludible la 

celebració a Catalunya d’un referèndum. I afegeix que el Sr. Collboni també s’hauria 

de posicionar en aquest sentit. 

Reitera que el seu grup considera una absurditat una declaració que, a més 

d’anar contra la llei i el sentit comú, vol dividir els catalans i separar Catalunya de la 

resta d’Espanya i d’Europa, i que això es pretengui fer amb unes majories d’amb 

prou feines el cinquanta per cent al Parlament de Catalunya, encara més exigües del 

que el mateix Estatut preveu per reformar el text de referència a Catalunya. 

Fa notar als qui al·leguen el suport de la ciutadania per tirar endavant la 

declaració del Parlament que aquest darrer mes les coses han canviat, i els partits que 

defensaven la independència a Barcelona amb prou feines representaven el 50% en 

les darreres eleccions catalanes, i que arran de les eleccions generals del 20 de 

desembre ja només són el 30%. 

 

La Sra. RECASENS manifesta que és sobradament coneguda la posició 

d’Unió Democràtica de Catalunya sobre aquest assumpte, tot i que reconeix l’estat 

d’opressió a què se sotmet Catalunya. 

Dit això, entén que el grup del PP demostra molt poca habilitat en reiterar 

aquesta qüestió i reblar el clau entorn d’allò que ja van votar fa ben poc. 

Manifesta que no pot estar en contra del que és la lliure expressió dels 

regidors i regidores en la darrera comissió de Presidència, i per aquest motiu avança 

la seva abstenció. 

 

La Sra. SIERRA reclama una disculpa a la CUP per haver dit que se senten 

més còmodes en una dictadura, tot i que sap que és impossible obtenir-la atès que la 

mateixa alcaldessa i el primer tinent d’alcaldia també els han insultat. 

Tanmateix, es ratifica en la condemna a les dictadures com han fet infinitud 

de vegades. 

 

El Sr. BOSCH observa, quant a l’ideal fraternal que ha expressat el Sr. 

Pisarello, que és ben intencionat però impossible, atès que en el panorama de l’Estat 

espanyol l’única república social imaginable és la catalana. Per tant, els encoratja a 

caminar junts en aquesta direcció. 

Al Sr. Fernández Díaz li recorda el proverbi “la ley es lo que dice el Rey, 

derecho es lo que está bien hecho”. En aquest sentit, el convida a parlar més de drets, 

del de la gent a ser representada, del dret a decidir el seu futur. Precisa que la llei la 

fan els legislatius, i que el Parlament de Catalunya és una cambra legislativa. Entén 

que el PP confon les funcions i, moltes vegades, és més procliu a actuar de sheriff, 

que no pas atenent les lleis emeses per les cambres representatives de la ciutadania. 

La Sra. ANDRÉS agraeix les recomanacions del tinent d’alcaldia als socialistes, però 
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li avança que seran ells qui prendran les seves decisions en un projecte col·lectiu amb 

l’Estat espanyol; alhora, li demana que s’adreci al grup municipal del PSC i no a tots 

els socialistes d’Espanya. 

Quant a la demanda de suport del grup del PP, respon que això és el que 

hauria d’haver fet el Govern de l’Estat per evitar una fractura social importantíssima, 

que no només ve de la mà de l’assumpte català, sinó de la fractura social autèntica, 

de la causada per l’empobriment de les classes treballadores, i de fer lleis sense 

comptar amb ningú. 

Destaca la coherència del seu grup amb el projecte d’un estat federal, que la 

seva formació ha defensat des de sempre. Nega, doncs, que siguin unionistes, sinó 

federalistes i, per tant, no s’inclouen en el projecte del PP d’una Espanya unida, que 

ja han provat. 

 

La Sra. LECHA es pregunta com és que el PP deslegitima la majoria 

absoluta del Parlament de Catalunya per fer la declaració que els ocupa; però, a 

canvi, durant quatre anys el PP, i abans el PSOE, ensorraven la vida de les persones 

amb les seves retallades i pagament de deutes. 

 

El Sr. PISARELLO advoca pel referèndum, la defensa creïble dels drets 

socials i la lluita contra la corrupció, la fraternitat, el respecte per la diversitat i 

processos constituents perquè la gent pugui decidir lliurement el seu futur. 

 

S’APROVA, per unanimitat, la petició de votació nominal. 

 

El Sr. SECRETARI crida per ordre alfabètic els membres de la Corporació 

que, en ser cridats, respondran sí, no o m'abstinc. 

 

Santiago Alonso Beltrán: Sí 

Carmen Andrés Añón: Sí 

Gerard Ardanuy i Mata: No 

Jaume Asens Llodrà: No 

Eloi Badia Casas: No 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí 

María Magdalena Barceló Verea: Sí 

Montserrat Benedí i Altés: No 

Raimond Blasi i Navarro: No 

Alfred Bosch i Pascual: No 

Trini Capdevila i Burniol: No 

Jaume Ciurana i Llevadot: No 

Jaume Collboni i Cuadrado: Sí 

Agustí Colom Cabau: No 

Jordi Coronas i Martorell: No 

Ángeles Esteller Ruedas: Sí 

Teresa Maria Fandos i Payà: No 

Alberto Fernández Díaz: Sí 

Joaquim Forn i Chiariello: No 

Mercè Homs i Molist: No 

Maria José Lecha González: No 

Jordi Martí i Galbis: No 

Carina Mejías Sánchez: Sí 

Daniel Mòdol i Deltell: Sí 
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Josep M. Montaner Martorell: No 

Xavier Mulleras Vinzia: Sí 

Laia Ortiz Castellví: No 

Laura Pérez Castaño: No 

Gala Pin Ferrando: No 

Gerardo Pisarello Prados: No 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: No 

Sònia Recasens i Alsina: M’abstinc 

Maria Rovira i Torrens: No 

Janet Sanz Cid: No 

Sonia Sierra Infante: Sí 

Francisco Sierra López: Sí 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: No 

Mercedes Vidal Lago: No 

Francina Vila i Valls: No 

Ada Colau Ballano: No 

 

Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat 

següent: 12 sís, 27 nos i 1 abstenció. 

 

ES REBUTJA la moció d’urgència en debat. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Prop. 6.- (M1519/1691) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar el Govern de la 

Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei orgànica de millora de la qualitat 

educativa (LOMQE). Segon.- Instar el Parlament —com planteja aquesta ILP— a 

debatre una nova llei del sistema educatiu de Catalunya que derogui l'actual Llei 

d'educació (LEC). Tercer.- Donar suport institucional a aquesta iniciativa 

legislativa popular i facilitar els recursos necessaris per dur-la a terme a la ciutat 

de Barcelona. Quart.- Fer arribar aquest acord a la comissió promotora d'aquesta 

iniciativa legislativa popular. 

 

La Sra. ROVIRA saluda, en començar, els companys i companyes de la 

marea groga presents, que són a qui realment pertocaria presentar aquesta 

proposició que CUP - Capgirem Barcelona es fa seva. 

Precisa que l’Assemblea Groga, que agrupa pares, mares, professorat i 

alumnat, ha impulsat una iniciativa legislativa popular (ILP) a fi que el Parlament 

de Catalunya aprovi una llei del sistema educatiu de Catalunya, sota els principis 

de democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de 

qualitat. Afegeix que la ILP també està motivada perquè tant l’actual Llei 

d’educació de Catalunya (LEC) com la Llei orgànica de millora de la qualitat 

educativa (LOMCE) no garanteixen totalment el dret a l’educació pública des de 

la llar d’infants fins a la universitat. 

Posa de manifest que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de 

titularitat pública i els de titularitat privada i concertada; altrament, entenen que 

l’educació pública ha de treballar per recollir l’ideal pedagògic d’escola catalana i 

per a tothom, exercint el dret de democràcia real en la presa de decisions. Assenyala, 

doncs, que cal recuperar la gestió democràtica real dels centres, instaurant la seva 

autonomia, sense direccions imposades des de fora i amb projectes discutits a 

l’escola. 
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Contràriament, entenen que cada vegada més es propicia un model 

d’educació adreçat a la privatització de la gestió dels centres públics, amb la 

incorporació de convenis amb empreses externes, sobretot en àmbits com 

l’emprenedoria i la innovació. 

Consideren, per tant, que cal entendre la diversitat sense un mur normatiu, 

no només pel que fa a la procedència o l’origen biològic, sinó que inclogui també el 

gènere i les identitats sexuals. Remarca que la presència d’homes i dones ha de ser 

equitativa en els òrgans de coordinació i de decisió, igual que en l’educació infantil i 

primària, en què hi ha d’haver una presència masculina de professionals que a hores 

d’ara és absolutament minoritària. 

Fa notar que els darrers anys els consells escolars dels centres han perdut 

importància com a òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la 

comunitat educativa; i afirma que la ratificació per part dels consells escolars és 

essencial després de les eleccions dels òrgans de govern i de direcció dels centres 

educatius. 

Pel que fa a la dotació de recursos, manifesta que és insuficient per fer 

possible la potenciació dels plans d’entorn i altres actuacions. I afegeix que 

consideren que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap 

de les etapes de l’educació i, per tant, que cal buscar estratègies públiques a fi de 

finançar projectes pedagògics i d’innovació a l’educació primària i secundària, 

projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de beques-salari per 

garantir l’accés als ensenyaments postobligatoris. 

Continua referint-se a la necessitat d’establir mesures adequades de 

conciliació de temps laboral i familiar; que les condicions laborals del professorat 

han de ser dignes, que puguin optar entre la jornada completa o la mitja jornada, i 

puguin renunciar a una dedicació inferior al 50%. Igualment, apunta que els 

processos per formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu han de ser 

transparents i objectius. 

Seguidament, llegeix el text de la proposició transaccionada amb el grup de 

Barcelona en Comú. 

 

El Sr. ARDANUY indica que el seu grup està parcialment d’acord amb la 

proposició, sobretot en el primer punt, en què es parla de la suspensió de l’aplicació 

de la LOMCE, atès que significa un atac frontal a un dels elements que generen un 

consens ampli en el país respecte a la immersió lingüística i a la qualitat del sistema 

educatiu de Catalunya. 

Tanmateix, manifesta que no estan d’acord amb la resta de punts, entre 

altres motius perquè entenen que la LEC és una bona llei, generada mitjançant el 

consens força ampli amb la comunitat educativa. En aquest sentit, admet que 

l’educació és un element que genera controvèrsia política, però en aquest cas, destaca 

que la LEC ha estat una eina que els darrers cinc anys ha ajudat a millorar clarament 

el sistema educatiu a Catalunya; s’han reduït les taxes d’abandonament escolar, s’han 

millorat les taxes de graduació, ha ajudat a implantar d’una manera més efectiva la 

formació professional, i ha contribuït a dignificar la carrera docent. Està d’acord que 

encara s’han d’afrontar molts reptes en aquest terreny, però entén que la LEC encara 

està en una fase inicial i, per tant, que no és convenient derogar-la com planteja la 

ILP a què s’han referit. 

Observa que el Parlament de Catalunya és l’òrgan que ha de debatre la ILP i 

els futurs canvis legislatius en l’àmbit educatiu, i que és evident que un futur estat 

català ha de tenir una llei d’educació, per la qual cosa convida el grup proposant que 

doni suport a la constitució d’un govern de transició que permeti, entre altres coses, 
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debatre assumptes com el que els ocupa. 

Per acabar, manifesta que la legislació educativa a Catalunya té l’element 

nuclear de generar consensos, i que la ILP proposa un canvi de paradigma, en el qual 

hi ha qui no creu, sinó que altrament entenen que una de les virtuts del sistema 

educatiu a Catalunya és, justament, la complementarietat entre les titularitats pública 

i concertada, que ha ajudat a desenvolupar un sistema educatiu que té en la innovació 

i la qualitat els seus valors fonamentals. 

 

La Sra. SIERRA manifesta que Ciutadans està en contra tant de la LOMCE 

com de la LEC, però tanmateix valoren que ambdues lleis han estat aprovades 

democràticament, tot i que cap té el suport majoritari del sector educatiu, malgrat que 

el Sr. Ardanuy digui el contrari. 

En conseqüència, són del parer que aquestes lleis han de poder ser canviades 

a les urnes, i no des de la desobediència. 

Diu que no comparteixen el text íntegre de la ILP, entre altres motius 

perquè, malgrat la denominació “iniciativa legislativa popular per un nou sistema 

educatiu”, entenen que és conservadora, tal com va admetre un dels seus mateixos 

promotors en un debat fet el 16 de setembre passat a la UB, en el qual va manifestar 

que el seu objectiu és retornar a l’estadi previ a l’entrada en vigor de la LEC. 

Addueix que totes les lleis educatives existents fins ara els han portat a uns 

pèssims resultats, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, i que no estan disposats 

a fer passes enrere; i remarca que no veuen en aquesta ILP cap proposta de millora 

concreta pel que fa a les xifres demolidores de fracàs i abandonament escolar 

prematur. Tanmateix, estan plenament d’acord que cal augmentar la dotació 

pressupostària, tot i que alerta que esmerçar més diners per continuar en la mateixa 

línia no és cap solució. 

Observa que la proposició advoca per la derogació de la LEC, mentre la 

formació del grup proposant continua negociant i fent assemblees i consells per 

donar suport al partit que ha fet les retallades més ferotges, especialment en 

l’educació pública. Precisa que segons un informe de la Fundació Jaume Bofill, del 

març del 2014, en què s’analitzen les decisions preses pel departament de la 

consellera Rigau, es posa de manifest que les retallades del govern de CiU anaven 

més enllà del que imposava la crisi econòmica, i segons aquest informe, els 

condicionants de l’economia catalana no poden explicar la magnitud d’un 17% de 

reducció dels recursos en aquest àmbit. 

En aquest sentit, posa en relleu que les escoles en pitjors condicions 

socioeconòmiques són les que més han patit les conseqüències, fins al punt que es 

pot parlar de retallades ideològiques. 

Es refereix seguidament a l’empat de diumenge passat a l’assemblea de la 

CUP que, malgrat tot, continua deixant la porta oberta al partit de les retallades. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ defineix com a nefasta la LOMCE, coneguda també com a Llei 

Wert, per a l’educació a Catalunya, que té el mèrit d’haver posat d’acord tota 

l’oposició contra la majoria absoluta del PP, i el compromís de derogar-la tan bon 

punt deixés de governar. 

Així, doncs, destaca que sembla que ha arribat el moment després de les 

eleccions generals del 20 de desembre, i que el panorama de resultats dóna 

l’oportunitat de complir la derogació. 

Recorda, doncs, el compromís contret, i diu que confien que tant a 

Catalunya com a l’Estat espanyol es deixi d’aplicar la LOMCE i sigui substituïda per 

una llei d’educació que tingui el consens de tot el sistema educatiu. Remarca que 
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aquesta llei ha simbolitzat com cap altra el tarannà impositiu del govern del PP, així 

com la incapacitat del ministre Wert de buscar consensos en matèria d’educació. 

Recrimina el menyspreu de la LOMCE per la comunitat educativa, i que mai no ha 

tingut en compte els interlocutors socials i polítics, als antípodes del que es va fer a 

Catalunya amb el Pacte Nacional d’Educació. 

Continua referint-se a la invasió que suposa aquesta llei en la competència 

d’ensenyament, que fins i tot reconeix l’ordenament constitucional espanyol al 

Govern de la Generalitat; instrumentalitza les legítimes aspiracions de millora del 

sistema educatiu aprofitant per imposar una contrareforma segregadora i 

intervencionista, que a més resulta inútil per resoldre els problemes reals de 

l’educació. 

Destaca que la llei esmentada conculca el principi d’igualtat d’oportunitats 

en produir la segregació prematura, permetent la publicació de rànquings i afavorint 

l’exclusió de l’alumnat amb dificultats. Afegeix que promou un sistema de revàlides 

amb efectes punitius en comptes de formatius; devalua la formació professional en 

restar-li tot l’impuls i suport; organitza una classificació d’assignatures arbitrària, 

amb una ordenació acadèmica incongruent i antipedagògica, que exclou del 

currículum àrees formatives com l’educació per la ciutadania i altres 

d’imprescindibles per a la formació integral de l’alumnat. 

Remarca, igualment, que la llei nega la diversitat lingüística a Catalunya, i 

atempta contra el model d’immersió fonamental per a la cohesió social i la 

convivència lingüística del país. 

Conclou, per tant, que la LOMCE malmet l’equitat del sistema educatiu 

públic sense millorar-ne la qualitat; instal·la un model elitista, economicista i impropi 

d’un estat aconfessional; que ignora interessadament les desigualtats socials, i que 

dinamita l’escola inclusiva i comprensiva. 

Per tot plegat, avança que el vot del grup d’ERC serà favorable, i remarca 

que donen suport a la ILC, també a les esmenes transaccionals de Barcelona en 

Comú, així com la necessitat de debatre a fons la LEC. 

Acaba citant i ratificant en nom d’ERC les paraules que el diputat Joan 

Tardà va dirigir al ministre Wert: “Hem decidit estar al costat de les famílies, del 

col·lectiu de professors, dels qui defensen la llengua catalana, dels qui volen una 

escola millor, més justa, més inclusiva, menys sectària, i efectivament laica.” 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que el Ple ha expressat diverses vegades durant el 

mandat passat el rebuig a la LOMCE, tal com ha fet també el Consell Escolar 

Municipal. Justifica el refús a la llei perquè va en contra del model d’immersió 

lingüística, aposta per un model competitiu dins l’educació i és segregadora, 

recentralitzadora, privatitzadora i, sobretot, adoctrinadora. 

En conseqüència, subscriu plenament la derogació immediata de la LOMCE 

i posar-se a treballar en una llei que, realment, cregui en l’educació com a eina per a 

la igualtat entre les persones. Expressa, per tant, l’acord amb la proposició de la CUP 

transaccionada amb el Govern. I afegeix que el seu grup també dóna suport a la ILP, 

atès que la consideren una opció per a la plena participació de la ciutadania. 

Quant a la revisió de la LEC i de totes les altres lleis d’educació, tal com 

s’ha posat de manifest arran de la LOMCE, assenyala que no només ha de tenir 

consens polític, sinó també social. Per aquest motiu, consideren que una ILP a favor 

de revisar-la és la via per generar més consens social. 

Fa avinent que si s’arriba a fer una nova llei d’Educació a Catalunya hauria 

d’abastar dels 0 als 18 anys, i que l’escola bressol fos considerada una etapa 

educativa a fi d’obtenir el compromís de totes les administracions de sostenir-la 
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econòmicament i que no passi com fins ara amb la Generalitat, que se n’ha desentès 

completament considerant que no era un dret universal de tots els infants de 

Catalunya. 

Finalment, fa un reconeixement de l’escola concertada, que valoren com a 

complementària de la pública; destaca que actualment les places de concertada i 

pública estan en una proporció del 50% a Barcelona, i del 60% contra 40% a la resta 

de Catalunya. Admet, no obstant això, que cal millorar el règim de concert, i que la 

concertada ha d’anar en reversió a favor de l’escola pública i de qualitat. 

 

La Sra. ESTELLER posa de manifest la sorpresa del seu grup pel fet que la 

CUP demani a aquest Plenari instar el Govern de la Generalitat, ja que darrerament 

tot fa pensar que en té la clau. Igualment, no entenen que defensi una reforma 

educativa amb el simplisme que ho fa i amb manca de coneixement del marc 

legislatiu, una mancança que també atribueix a altres grups que l’han precedida en la 

seva intervenció. En aquest sentit, els convida a llegir-se la llei i a posar de manifest 

quins són els articles que impedeixen millorar la qualitat educativa. 

Destaca que la LOMCE té com a objectiu la millora de la qualitat educativa 

i resol tots els defectes, millora el rendiment escolar i adapta els continguts a les 

noves necessitats socials a fi que l’alumnat tingui les màximes oportunitats laborals 

futures. Afegeix que també incentiva l’esforç i millorar el mèrit i el rendiment. 

Alhora, nega que vagi en contra del català, sinó que permet que els pares puguin triar 

la llengua d’escolarització dels seus fills, i es garanteix que puguin fer-ho en castellà. 

Igualment, assegura l’aprenentatge d’idiomes estrangers, i els dóna molt més 

protagonisme que no havien tingut fins ara; potencia la formació professional dual; 

enforteix l’autonomia dels centres, i, per tant, atorga més protagonisme als pares 

perquè puguin escollir quina mena d’educació volen, i recrimina que es vulgui 

impedir aquesta llibertat. 

Seguidament, enumera els resultats obtinguts per l’aplicació de la LOMCE, 

que només en un any, i sense haver entrat en vigor la seva totalitat, ha millorat 

l’índex de fracàs escolar en sis punts, que ha passat del 26,3% durant el govern 

socialista, amb una llei fracassada que restava oportunitats als alumnes, al 20% 

durant el mandat actual; igualment, la nota mitjana ha passat del 6,8 al 7,4, i la taxa 

de rendiment ha augmentat del 72% al 76%. 

Diu que no sap si allò que pretenen, doncs, és que Europa els torni a cridar 

l’atenció perquè no s’assoleixen els coneixements bàsics, i entén que tal vegada 

volen que, sobre la base de l’adoctrinament, es faci una educació sectària i política, 

que considera condemnada al fracàs. 

Defensa rotundament la LOMCE, considerant que no poden penalitzar els 

alumnes amb la fractura que pretenen imposar, i en conseqüència avança el vot 

contrari a la proposició. La Sra. ORTIZ comparteix, en nom del Govern, que 

l’educació és un instrument de lluita contra les desigualtats i una eina clau en el 

desenvolupament d’una ciutadania lliure, sobirana i cohesionada. 

Subscriu que per posar l’educació en el centre de l’agenda política cal, entre 

altres coses, una bona legislació, però també un bon finançament. Per tant, creu que 

és evident que només amb un canvi de marc regulador no aconseguiran tot el que 

està pendent, com ara acabar amb la segregació a les escoles, la precarietat, 

l’increment dels costos per accedir a l’educació de qualitat entre 0 i 18 anys; i, en 

aquest sentit, també es refereix a l’accés a l’educació superior. 

Afegeix que a aquests aspectes també s’hi suma la manera com s’apliquen 

les lleis, atès que alguns articles es deixen d’aplicar per voluntat política. 

Entén que tots els grups del Ple, tret del PP, estan d’acord que la LOMCE és 
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l’exemple d’una llei simplista ideològicament i elitista; està feta contra l’equitat, 

contra el sentit mínim de la democratització a les escoles, que atempta contra la 

diversitat cultural i lingüística. En conseqüència, mostra el convenciment que cal 

promoure la seva suspensió, però també un canvi ara que hi ha una majoria 

alternativa al Congrés dels Diputats. 

Continua dient que també paga la pena donar suport a la voluntat de 

modificar la LEC, que no té el consens de la comunitat educativa i que va trencar el 

consens més ampli del Pacte Nacional per l’Educació. Creuen que cal modificar-la 

perquè un dels objectius clau és posar fi a un sistema segregador, i que tots els 

centres finançats amb fons públics compleixin l’objectiu de servei públic. No obstant 

això, indica que no comparteixen el cent per cent el contingut de la ILP, i creuen que, 

sobretot, cal instar la Generalitat que es responsabilitzi de l’educació dels 0 als 18 

anys, i que per això cal voluntat política. En aquest sentit, recorda que l’Ajuntament 

de Barcelona garanteix una xarxa pública d’escolarització de 0 a 3 anys i el 

finançament de beques menjador, que és un cost educatiu que la Generalitat no té en 

compte. 

 

La Sra. ROVIRA celebra que diversos grups hagin anunciat el vot favorable 

a la proposició, alhora que manifesta que no li sorprèn gens el posicionament dels 

grups que creuen en l’educació privada com un pilar fonamental en l’ensenyament. 

Es ratifica en la defensa de l’educació pública i de qualitat, en què els 

processos s’han de fer des de baix, com és el cas de la ILP en què han participat les 

AMPA i els sindicats, que s’han posat d’acord per tirar-la endavant. Per tant, 

considera un absolut menysteniment que la Sra. Esteller afirmi que parlen amb 

desconeixement, i fa notar que els seus arguments són diametralment oposats als 

esgrimits per la resta de grups del Consistori. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ aposta decididament per l’escola pública, laica i 

gratuïta, fins i tot en l’àmbit de l’educació universitària, tal com acaba d’aconseguir 

la república de Xile, que voldrien assolir per a Catalunya en un període de deu o 

quinze anys, i que implica un debat en profunditat de l’actual LEC. 

 

La Sra. ANDRÉS recomana a la Sra. Esteller que avaluï les seves 

afirmacions sobre la qualitat i les bondats de la LOMCE en una aula d’escola 

pública de Catalunya. I afegeix que confia que aquesta sigui la primera i última 

llei d’educació del PP. S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat 

amb divuit vots en contra —emesos pels Srs. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí 

i Blasi i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, pels Srs. Sierra i Alonso i les 

Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleres i la Sra. 

Esteller—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del Consistori presents 

a la sessió amb el text transaccionat següent: 

 

El Plenari del Consell Municipal acorda: 

Primer- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui 

l’aplicació de la Llei orgànica 8/2013 de millora de la qualitat educativa 

(LOMQE), així com instar el Congrés dels Diputats a derogar-la tan bon punt es 

constitueixi. 

Segon- Instar el Parlament de Catalunya que debati una nova llei 

d’educació de Catalunya amb la participació del conjunt de la comunitat educativa 

amb l’objectiu de promoure un servei públic educatiu de qualitat. 

Tercer- Donar suport a les iniciatives legislatives populars, així com la 
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ILP d’educació, ja que obren el debat per promoure una nova llei d’educació per a 

Catalunya, i facilitar els recursos necessaris perquè els diversos sectors de la 

comunitat educativa de Barcelona participin activament en els debats. 

Quart- Fer arribar aquest acord a les comissions promotores d’iniciatives 

legislatives populars existents sobre educació, així com als representants i els 

interlocutors de la comunitat educativa de Barcelona. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Prec 1.- (M1519/1701) Que l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb les entitats ciutadanes 

que donen suport al Compromís de Barcelona pel Clima, impulsi un nou pacte per 

la ciutat autosuficient i es comprometi a elaborar en els propers sis mesos un pla 

d'autosuficiència energètica amb horitzó 2050, garantint les inversions i els 

projectes necessaris per mantenir aquesta ambiciosa política en els propers anys. 

 

El Sr. TRIAS valora positivament la participació de l’alcaldessa a la 

cimera del clima celebrada recentment a París, on va manifestar el compromís de 

Barcelona pel clima. Considera que cal continuar mantenint el lideratge de la 

ciutat en la lluita contra el canvi climàtic, motiu pel qual presenten el prec, que 

formula. 

 

La Sra. ALCADESSA ratifica que per al Govern municipal la lluita 

contra el canvi climàtic és una prioritat i, en conseqüència, totes aquelles 

polítiques que facin possible una transició energètica a Barcelona. Entén que ha 

quedat palès, també, que van saber llegir la importància històrica de la COP21 del 

2015, motiu pel qual han volgut que la ciutadania empenyés per un acord global 

mitjançant un procés ciutadà obert que va concloure amb la presentació del 

Compromís de Barcelona pel Clima, en el qual van participar activament, també, 

tots els grups municipals, atès que es tracta d’una fita de ciutat i no d’una 

formació política. 

Indica que juntament amb la ciutadania s’ha impulsat aquest compromís a la 

cimera, i destaca que hi van participar més de vuit-centes entitats i la bona 

acollida que va tenir a la COP21 de París en una trobada en què van participar 

prop d’un miler d’ajuntaments d’arreu del món. 

En conseqüència, avança que estan plenament d’acord amb el contingut 

del prec, que està en sintonia absoluta amb les prioritats que han expressat. 

 

El Sr. TRIAS agraeix l’acceptació del prec i es refereix al fet que el 2050 

es calcula que el 75% de la població mundial viurà a les ciutats, que tenen un 

paper importantíssim en la lluita contra el canvi climàtic i que han de liderar-lo 

amb l’impuls del vehicle elèctric, la instal·lació de xarxes de fred i calor o la 

creació d’un operador energètic municipal, entre altres actuacions. 

Creu que Barcelona està en condicions de ser la primera ciutat del sud 

d’Europa a aprovar un pla de ciutat autosuficient, que prevegi noves mesures a 

favor de la sostenibilitat i l’autosuficiència energètica;  fomentar nous serveis i 

noves empreses en sectors com l’energia verda i les smartcities. Tanmateix, està 

convençut que això ho han de fer amb la col·laboració de tothom, motiu pel qual 
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proposen el pacte de ciutat per dur a terme aquest seguit de mesures, en què 

participin els grups polítics municipals i les entitats ciutadanes. 

Es posiciona a favor, doncs, d’una ciutat autosuficient, de barris 

productius a velocitat humana en una ciutat hiperconnectada i amb zero emissions. 

 

La Sra. ALCALDESSA remarca la sintonia del prec amb allò que ja s’ha 

aprovat en el marc del compromís pel clima a què s’ha referit, consensuat amb els 

grups municipals i les entitats. Això no obstant, admet que hi ha aspectes que no 

depenen exclusivament de l’àmbit local, entre els quals els canvis legislatius, com 

ara el Reial decret 900/215, de 9 d’octubre, de regulació de l’autoconsum 

energètic, que consideren que caldria derogar perquè només serveix per afavorir 

els interessos del lobby elèctric i dificulta la transició energètica que defensen, que 

implica clarament les energies renovables. 

En aquesta línia, avança que un dels aspectes que va quedar molt clar a la 

cimera de París és que davant la lentitud dels estats per arribar a acords 

transcendentals quant a la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats, que en gran 

part són el nucli del problema, han d’assumir el protagonisme en la cerca de les 

solucions. 

 

Prec 2.- (M1519/1702) Que es convoqui en el termini més breu possible la Taula Permanent 

d'Avaluació i Seguiment del Pla de Xoc contra l'Atur Juvenil. 

 

El Sr. BLASI indica que l’atur juvenil, així com el conjunt de problemes 

que se’n deriven, va donar lloc a un ple extraordinari i a l’aprovació de creació 

d’un pla i una taula de xoc per combatre’l i seguir les polítiques i actuacions que 

se’n deriven. Precisa que la taula va quedar circumscrita a la Taula Barcelona 

Creixement, amb vocació de transversalitat i de participació de tots els agents 

implicats; igualment, destaca que la coordinació i el lideratge es va cedir a la 

Regidoria d’Adolescència i Joventut, desapareguda a dia d’avui. 

Posa de manifest que ha transcorregut gairebé un any d’ençà de la darrera 

convocatòria de la taula, i sis mesos des que es va iniciar la nova legislatura, així 

com que, malgrat la millora de les dades en l’atur juvenil, queda molta feina per 

fer, sense que s’hagi assolit el lideratge necessari per continuar impulsant el pla de 

xoc esmentat, motiu pel qual justifica la presentació del prec. El Sr. COLOM diu 

que accepten el prec i anuncia la convocatòria, al més aviat possible, de la taula de 

seguiment en el marc de treball conjunt amb les regidories de Cicle de Vida i 

d’Ocupació. 

 

El Sr. BLASI, després d’agrair l’acceptació del prec, es refereix al fet que 

tots els grups de l’oposició demanaven el lideratge de les polítiques de joventut a 

l’Alcaldia o, si més no, el manteniment d’una regidoria de Joventut. Dit això, 

aprofita per felicitar la nova directora de Joventut, que assumirà el lideratge tècnic 

d’aquest àmbit, malgrat que no hi haurà lideratge polític. 

Observa que ara podran comprovar la transversalitat de les polítiques per 

combatre el fracàs escolar i l’atur juvenil, i eliminar les incògnites quant a la 

transparència en el lideratge del pla de xoc esmentat a fi de fomentar l’ocupació i 

la inserció social, així com la possibilitat de desenvolupar el pla de garantia 

juvenil. 

Lamenta, tanmateix, que hagin transcorregut sis mesos de mandat sense 

que s’hagi concretat res quant al pla de xoc. 
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El Sr. COLOM respon que durant aquests sis mesos han treballat amb les 

diverses entitats juvenils i s’han reunit amb els sindicats, que els han informat que 

les reunions que havien mantingut amb el govern anterior respecte a la taula de 

seguiment no havien estat satisfactòries, i destaca que tots estaven d'acord que les 

mesures no eren realment efectives. 

Confirma que, a banda d’aquestes reunions, han tirat endavant plans 

d’ocupació, cent places dels quals estan adreçades als joves, treballant contra la 

precarietat laboral i a favor de salaris dignes. Precisa, en aquest sentit, que fa pocs 

dies l’alcaldessa, com a presidenta del Consell de Turisme, va signar un acord de 

compromís per la millora de les condicions laborals en els sectors turístics. 

Indica que, altrament, el nou govern procurarà ser molt més actiu i 

efectiu, i aprofita per recordar que el 2015 la taula només es va reunir una sola 

vegada. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Prec 3.- (M1519/1698) Que en compliment del disposat per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, consti en el web de 

l'Ajuntament, a més dels sous i declaracions de béns, les dietes o qualsevol altre 

emolument o pagament en espècie per part dels membres de la Corporació. 

 

La Sra. MEJÍAS assenyala que va ser ponent de la Llei de transparència, 

que incorpora, a més de les mesures de transparència, codis de bones pràctiques 

per a la gestió dels governs municipals. Justifica aquesta precisió per posar de 

manifest que el seu grup ha constatat algunes dificultats a l’hora d’accedir a 

determinada informació pública d’aquest ajuntament, que hauria de ser oberta i 

estar a disposició de tothom. 

Per aquest motiu, sol·liciten a l’Alcaldia que s’incorporin al web 

municipal, a banda de les declaracions de béns i salaris dels membres del 

Consistori, altres informacions com ara les dietes o altres cobraments pel fet de 

pertànyer a altres entitats municipals. Afegeix que amb aquest prec també 

reclamen més diligència a l’hora de respondre qüestions plantejades pels grups 

municipals, palesant una bona predisposició a la transparència. La Sra. 

ALCALDESSA defensa el ferm compromís de l’Ajuntament amb la transparència 

i l’absoluta determinació en l’aplicació de la nova legislació en aquest sentit. Es 

remet al fet que el Govern municipal avui mateix ha presentat la mesura de govern 

de la creació de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques; alhora, puntualitza 

que el 24 de desembre es va publicar el portal de Transparència, on apareix 

informació sobre els barems de dietes que perceben els alts càrrecs municipals, i 

afegeix que a partir del 2016 està previst publicar trimestralment els costos 

desglossats d’aquestes dietes, tal com demana el grup de Ciutadans, i la 

informació prèviament revisada per l’Oficina de Transparència. 

En conseqüència, anuncia que accepten el prec, atès que coincideix amb 

allò que defensen, llevat que en el prec es fa referència a pagaments en espècie, 

que no existeixen, i recorda que estan prohibits per llei. 

 

La Sra. MEJÍAS ratifica l’afirmació que aquesta mena de pagament 

existeix, i pregunta a l’alcaldessa com s’explica que el primer tinent d’alcaldia 

pagui en un restaurant amb una targeta de visita, fet del qual s’han assabentat per 

la premsa. 

Considera, per tant, que no es tracta només d’anunciar l’honestedat sinó 
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d’exercir-la. En aquest sentit, assenyala que durant la darrera campanya electoral 

la Sra. Colau ha actuat com a alcaldessa en mítings, en els quals l’ha situada a ella 

en el centre de les seves crítiques i també altres formacions polítiques amb un 

seguit de qualificatius que considera totalment impropis d’una persona que ostenta 

el càrrec d’alcaldessa de Barcelona. 

Remarca que no caure en actituds com la que acaba de descriure també 

entra en l’àmbit de les bones pràctiques i d’estil. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que si parlen de bones pràctiques estaria 

molt bé que la Sra. Mejías deixés de difamar el Govern municipal en general, i en 

concret el Sr. Pisarello; alhora que fa notar que l’activitat de la regidora en les 

xarxes socials l’ha portada, fins i tot, a retuitejar comentaris racistes i xenòfobs 

susceptibles de ser portats als tribunals. 

Quant al comentari concret sobre el pagament en un restaurant amb una 

targeta de visita per part del primer tinent d’alcaldia, fa notar que en exercici de 

les seves funcions està obligat, en moltes ocasions, a fer dinars de feina, com pot 

fer qualsevol altre membre d’aquest Ple. I recorda que hi ha despeses que estan 

previstes per a aquest concepte i que són liquidades amb absoluta transparència. 

Afegeix que el Govern municipal ha donat consignes de màxima austeritat, i 

precisa que en un dinar de feina es menja en règim de menú, cosa que suposa una 

reducció de despesa respecte a governs anteriors que ben aviat sortirà publicada. 

Convida la Sra. Mejías, per tant, que deixi de difamar i que apliqui a la 

seva formació els criteris de transparència, atès que en el web de Ciutadans de 

Barcelona no hi consta ni el seu sou ni les dietes que els seus regidors cobren de 

les entitats municipals com l’Àrea Metropolitana o TMB. 

 

Del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prec 4.- (M1519/1695) Que el Govern municipal concreti, en un termini de quatre 

mesos, un pla d'implementació d'escales mecàniques o ascensors per tal de millorar 

l'accessibilitat i la qualitat de vida dels barris de la ciutat amb una pendent més 

pronunciada, prioritzant especialment els que combinen aquesta condició física 

amb una elevada densitat poblacional. 

 

El Sr. CORONAS enceta la seva intervenció mostrant un mapa de la 

ciutat en què s’observa la seva orografia complexa. Precisa que hi ha barris que 

arriben a pendents d'entre el 20% i el 25% de mitjana i, en alguns casos, 

sobrepassen aquests percentatges com a Can Baró, Canyelles, les Roquetes, la 

Trinitat Nova, Torre Baró, el Coll o la Teixonera, on a la manca d’accessibilitat 

s'hi suma que el transport públic està molt menys estès que a les zones amb un 

pendent inferior al 5%, de manera que en alguns casos no arriba a aquests barris 

de muntanya, que combinen els pendents pronunciats amb una gran densitat de 

població, i la renda per càpita més baixa. 

Recorda les reivindicacions històriques dels veïns de Ciutat Meridiana, 

que reclamen escales per accedir al carrer de Perafita i de mecàniques per salvar el 

desnivell del carrer de les Agudes; residents al barri de Can Baró, que demanen un 

informe tècnic que confirmi la impossibilitat d’instal·lar escales mecàniques al 

passatge del Dipòsit, com històricament se’ls ha dit, i que estan convençuts que és 

possible si s’amplia la inversió. 

En conseqüència, es pregunten si s’està plantejant la possibilitat de fer un 

procés participatiu a fi de decidir quines són les prioritats en aquests territoris, 
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motiu pel qual formulen el present prec. 

 

La Sra. SANZ anuncia que accepten el prec, conscients com són de 

l’orografia diversa de la ciutat, que en aquests barris esmentats coincideix amb 

altres desigualtats. Per tant, confirma que ja treballen en la millora de 

l’accessibilitat, que consideren una prioritat, alhora que promouen un debat en 

profunditat sobre l’encaix d’aquests barris de muntanya, no només amb el parc 

natural de Collserola, sinó també amb la ciutat. 

Precisa que estan en fase d’estudi per determinar les necessitats presents i 

futures d’aquests barris pel que fa a la instal·lació d’escales i ascensors, en funció 

també de la densitat de població i de les dificultats d’accés; i també valoren la 

necessitat d’emmarcar aquests estudis de present i de futur en plans d’abast més 

global com ara plans d’accessibilitat i plans de barri, de manera que no siguin 

actuacions aïllades. 

Considera, però, que Barcelona és una ciutat força accessible en 

comparació amb altres i que té molta feina feta en aquest sentit com ara les 

vuitanta escales mecàniques i els quaranta-un ascensors instal·lats als barris 

d’aquestes característiques. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec i reconeix la feina prèvia 

que ja s’ha fet en aquests territoris urbans. Igualment, convida els regidors i 

regidores de districte, especialment la Sra. Sanz com a regidora de Nou Barris i la 

Sra. Vidal, que ho és d’Horta-Guinardó, que tinguin en compte aquestes prioritats 

i que no s’esgrimeixin excuses tècniques per impedir la instal·lació d’escales 

mecàniques en aquests barris densament poblats. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Prec 5.- (M1519/1705) Que el Govern municipal encarregui immediatament al 

Patronat Municipal de l'Habitatge la construcció dels habitatges públics en el sòl 

municipal disponibles a la plaça de les Glòries, d'acord amb el resultat del concurs 

que el mateix Patronat va resoldre l'any 2009 i el pla urbanístic que es va aprovar 

a aquest efecte l'any 2011, evitant qualsevol endarreriment que pugui produir un 

nou concurs, amb la redacció d'un nou pla urbanístic, tenint en compte la situació 

d'emergència habitacional que viu la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. MÒDOL es refereix a la pretensió del Govern municipal de fer un 

concurs internacional per fer habitatge públic en una pastilla de la plaça de les 

Glòries, amb la qual cosa el seu grup discrepa, sobretot tenint en compte que no 

s’adiu amb els arguments que empra el Govern pel que fa al sensellarisme i 

l’emergència habitacional. 

 

La Sra. ALCALDESSA replica que mai no frivolitzarien en un aspecte 

tan essencial com l’habitatge públic, que consideren una prioritat absoluta. 

Precisa, en aquest sentit, que a banda dels habitatges esmentats estan 

recuperant centenars de pisos buits en mans d’entitats financeres a fi d’ampliar el 

parc d’habitatge social amb una rapidesa com mai no s’havia vist. Pel que fa 

concretament a Glòries, on ja s’havia fet el concurs per a la construcció de 1.500 

habitatges, recorda que la tipologia no s’adequa a l’entorn i ha provocat rebuig 

veïnal, de manera que consideren que la polèmica generada requereix una 

resposta. 
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Per tant, indica que accepten parcialment el prec en el sentit que volen 

que aquests habitatges es facin al més aviat possible, però assenyala que cal fer 

amb la màxima diligència un concurs a fi d’adaptar millor la construcció a 

l’entorn. 

 

El Sr. MÒDOL fa avinent que ha estat deu anys treballant en el disseny 

de la plaça de les Glòries, que s’ha reunit amb els veïns per pactar volumetries i 

que ha estat present en la signatura de l’acord per Glòries. En conseqüència, diu 

que discrepa amb els arguments de l’alcaldessa, atès que s’havia assolit el consens 

veïnal, el projecte encarregat i el concurs deliberat, i es posa a la seva disposició 

per aclarir qualsevol aspecte en aquest cas. 

 

La Sra. ALCALDESSA agraeix la predisposició a la col·laboració 

expressada pel regidor i valora el seu coneixement del cas. Precisa, de tota 

manera, que la informació de què disposa és que el plantejament d’un concurs 

internacional, dirigit pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el suport del 

Patronat Municipal de l’Habitatge, no ha de suposar un retard en l’execució de les 

obres. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular 

 

Prec 6.- (M1519/1689) Que el Govern municipal convoqui immediatament i de forma 

extraordinària el Consell Ciutadà en cadascun dels districtes. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que les normes reguladores dels 

districtes estableixen que els consells ciutadans s’han de convocar per debatre 

acords de barri, sectorials i de ciutat, amb una periodicitat ordinària d’almenys 

dues vegades a l’any. 

Tanmateix, els ciutadans dels únics districtes que havien estat convocats, les 

Corts, Sant Andreu o Sant Martí, van ser desconvocats a posteriori. Per aquest motiu, 

demanen que se’ls convoqui amb immediatesa. La Sra. ALCALDESSA admet que ja 

s’haurien d’haver convocat els consells territorials i, per tant, accepten el prec, i 

avança que ho faran durant el mes de gener per via d’urgència. Dit això, precisa que 

la qüestió específica d’aquests consells és obrir a la ciutadania la possibilitat de 

debatre els pressupostos i el PAM, i afirma que, contra la seva voluntat, s’ha allargat 

el termini de discussió dels pressupostos, que pretenien fer per al desembre però que 

no ha estat possible. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ assenyala que en anteriors mandats, tot i no 

haver-hi aprovació de pressupostos, els consells es convocaven. Per tant, considera 

que en aquest cas es demostra menyspreu a la participació ciutadana, malgrat que el 

govern actual digui que, per damunt de tot, vol escoltar la veu d’entitats i de veïns, 

però que silencia quan els convé. 

Compara aquesta manera de fer amb la màxima del Despotisme Il·lustrat 

“tot per al poble però sense el poble”, i qualifica l’actitud del Govern de 

neodespotisme aplicat a les polítiques municipals. Assegura que estan comprovant 

com entén la participació ciutadana, i remarca que ha ignorat l’única consulta que 

s’ha convocat, la de la Diagonal, i imposa el seus criteris. I que aquelles consultes 

que es va comprometre a fer, entre les quals sobre l'adhesió de Barcelona a 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), la relativa a l’elecció de la 

síndica de greuges, o amb relació a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 



Ref.: CP 

17/15 V: 

22/01/16 

PÀG. 75  

2026 no s’han fet. 

Considera, doncs, que el Govern municipal està manipulant la participació 

ciutadana fent, en comptes de consultes, enquestes selectives com han pogut 

comprovar en el cas de la Colònia Castells o l’Illa Germanetes, també pel que fa als 

horaris de les zones turístiques comercials, o quan no es respecten els processos 

participatius que s’han fet amb anterioritat consensuats amb entitats veïnals com han 

estat els de Transformadors, Paral·lel o Glòries. Afegeix que també privatitza la 

gestió d’aquestes enquestes en empreses afins i vinculades amb el Govern, o la 

usurpació de les funcions dels regidors en els consells de districte. 

Conclou, per tant, que el Govern aplica el neodespotisme municipal i 

l’alcaldessa s’està convertint en la Robespierre de l’Administració. 

 

La Sra. ALCALDESSA addueix que els qualificatius emprats pel regidor 

són dignes d’optar a un premi, i li assegura que no vol caure en les seves 

provocacions. 

Feta aquesta observació, diu que sap que cal millorar molt la participació 

ciutadana, però també que han manifestat que consideren que hi ha un excés d’òrgans 

de participació que, finalment, s’han revelat ineficaços perquè la ciutadania pugui 

participar, fiscalitzar o decidir; en conseqüència, entenen que cal una racionalització 

en la qual està treballant la regidoria de Participació, i remarca que és una feina que 

no es fa en quatre dies, sinó a mitjà termini. 

Pel que fa a l’acusació de menysteniment de la participació ciutadana, 

recorda al Sr. Fernández Díaz el seguit de consultes que no es van realitzar durant 

el mandat anterior perquè el grup del PP va donar suport al Govern per evitar-les, 

entre les quals la de la marina de luxe del Port Vell, el Pla Paral·lel o el Pla d’usos 

de Ciutat Vella. Continua dient que la formació del regidor els posa molt fàcil 

rebatre aquesta acusació, i li recorda la Llei mordassa o el bloqueig del dret a 

decidir quan milions de persones reclamen una cosa tan pacífica i democràtica 

com un referèndum. Confirma, doncs, que estan disposats a millorar molts 

aspectes de la participació ciutadana i la racionalització dels àmbits de consulta, 

així com treballar en la millora del reglament de Participació Ciutadana, pendent 

d’aprovació. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 1.- (M1519/1699) En quina situació es troba el projecte del Museu de l'Ermitage i quina és 

la implicació del Govern municipal en aquest museu? 

 

La Sra. SIERRA es refereix a l’entrevista, del 19 de desembre passat, a 

Joan Segalés, director de la companyia teatral Vol-Ras, en què a la pregunta de 

què pensava del pla cultural de Barcelona en Comú a l’Ajuntament de Barcelona 

va respondre que no en pensava res perquè no el coneixien, i que en sis mesos de 

govern els representants municipals no s’havien plantejat encara què volen fer 

amb la cultura. I afegia la conclusió que la cultura no importava a l’Ajuntament. 

Utilitza aquest exemple per manifestar que per a Ciutadans la cultura en 

té molta, d’importància, per la qual cosa consideren prioritari que el Govern doni 

explicacions sobre l’estat actual i la situació real del projecte d’obertura d’una seu 

del Museu de l’Ermitage a Barcelona. 

Remarca que la consecució d’aquesta seu aportaria a la ciutat una 
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proposta museística de gran abast, i confirma que les informacions sobre el 

projecte parlen de nombroses localitzacions possibles, entre les quals l’edifici de 

l’antiga Foneria de Canons, un espai proper a l’hotel Vela, l’edifici de Duanes o 

un edifici de nova planta al port. Assenyala que la justificació d’aquestes 

ubicacions és que els creueristes tindrien un lloc proper per visitar. Altrament, diu 

que el seu grup és del parer que la instal·lació ha d’estar pensada per a la 

ciutadania, i que els centres d’interès cultural estiguin estesos per tota la ciutat i no 

en emplaçaments saturats pel turisme. 

Destaca la importància del projecte de l’Ermitage, cobejat per moltes 

ciutats, i que Barcelona no es pot permetre el luxe de perdre; alhora, alerta que el 

projecte no es pot eternitzar com passa amb altres equipaments com la Biblioteca 

Provincial o el Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme, motiu pel qual formulen 

aquesta pregunta. 

 

El Sr. ASENS agraeix l’interès de la regidora per aquesta qüestió, però li 

recomana que la propera vegada inclogui totes les preguntes que formula en 

l’enunciat, atès que n’ha anat afegint de noves durant la seva intervenció. 

Dit això, respon que han pogut parlar d’aquest assumpte amb el conseller 

de Cultura i també amb el responsable de l’anterior govern municipal, i recorda 

que el projecte es remunta al 2013. Manifesta que per al Govern no es tracta d’una 

prioritat, cosa que no significa que no hi estigui interessat, tot i que ara no tenen 

intenció de contribuir-hi econòmicament per dos motius; d’una banda, perquè com 

ja va manifestar l’alcalde Trias es tracta d’una iniciativa privada i, d’altra banda, 

per la situació en què estan molts equipaments culturals a la ciutat i al país, molts 

dels quals en situació d’asfíxia financera per les retallades del fons que hi aporta 

la Generalitat i, sobretot, l’Estat. Afegeix que han pogut copsar que el sector 

museístic no veu amb bons ulls que l’Administració municipal dediqui esforços i 

recursos a aquesta iniciativa. Insisteix, però, que això no significa que el projecte 

no els interessi, tal com demostra el fet que en la darrera reunió que van fer amb 

els promotors els van plantejar un enfocament diferent, i més que una franquícia 

de l’Ermitage de Sant Petersburg, van considerar que resulta més interessant 

combinar la metodologia museística de relacionar art i ciència, que s’allunya 

d’aquesta primera idea. 

 

Del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Preg. 2.- (M1519/1696) Quins nous criteris de tarificació social ha aplicat l'Ajuntament en l'exercici 

2016 a l'hora de determinar els preus públics? 

 

El Sr. BOSCH formula la pregunta. 

 

La Sra. ALCALDESSA indica que hi ha hagut una congelació general 

dels preus públics, i que s’ha fet algun esforç puntual pel que fa als serveis bàsics 

com són el transport públic o les escoles bressol, però entén que és evident que 

s’ha de fer més, tasca que pensen abordar els propers exercicis. 

Precisa que l’impacte de la tarificació social per a l’exercici del 2016, 

entesa com la part del cost total no assumit per l’usuari, ja sigui mitjançant 

bonificacions o descomptes, implica 106,5 milions d’euros. 

 

El Sr. BOSCH agraeix la informació i la declaració d’intencions, de la 

mateixa manera que entén que la ciutadania agraeix la congelació dels preus 
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públics. 

Observa que a banda de la tarificació social del transport públic, que no 

s’inclou en els preus públics, no n’han sabut veure cap altra de nova, de manera 

que pregunta quina tarificació social nova s’ha aplicat a algun dels preus públics. 

Puntualitza que allò que realment voldrien saber és si la ciutadania ha 

notat algun canvi respecte a mandats anteriors pel que fa als preus públics, i 

remarca que la tarificació social, ara com ara, només pertany al programa electoral 

de Barcelona en Comú, i demana a l’alcaldessa que la defensi i l’apliqui, alhora 

que li expressa la seva voluntat de col·laboració. 

 

La Sra. ALCALDESSA recorda que la tarificació social actual prové 

d’anteriors mandats, i que no va tenir gaire recorregut durant la legislatura 

passada. Manifesta que el nou govern ha arribat tard per fer una revisió en 

profunditat d’aquest aspecte per a l’exercici vinent; tanmateix, assegura que de 

cara al 2017 treballaran perquè hi hagi novetats significatives en la tarificació 

social. Aprofita per informar que l’Institut Barcelona Esports ja treballa en les 

tarifes de les instal·lacions esportives, incorporant criteris de renda o de família 

nombrosa i monoparental; o que es preveu crear un grup de treball de centres 

cívics a fi d’unificar criteris de tarificació social a escala de ciutat. 

 

Del Grup Municipal Socialista 

 

Preg. 3.- (M1519/1709) Quin és el grau d'execució de les mesures sobre 

turisme anunciades pel Govern el dia 5 d'agost de 2015 amb relació al nombre de 

pisos turístics il·legals que han estat denunciats per part de turistes i al nombre de 

veïns que estan interessats a cedir un pis turístic il·legal per a ús social? La Sra. 

BALLARÍN es refereix al fet que el darrer 5 d’agost el Sr. Pisarello i la Sra. Pin van 

anunciar una prova pilot per lluitar contra la proliferació dels habitatges d’ús turístic 

il·legals a Ciutat Vella, un assumpte que preocupa molts veïns i veïnes, sobretot del 

barri de la Barceloneta. Precisa que van presentar tres mesures que incloïen, d’una 

banda, instar els propietaris d’apartaments turístics a cedir-los com a pisos socials, 

amb la condonació del 80% de la sanció imposada; requerir i sancionar les 

plataformes digitals que oferissin habitatges turístics sense registrar, i una campanya 

de comunicació adreçada als turistes perquè denunciessin els apartaments il·legals on 

s’havien allotjat a fi de col·laborar amb l’Administració en la seva detecció. 

Continua explicant que al setembre la Sra. Pin els va informar en comissió 

que al desembre es faria una avaluació de la prova pilot, tot i que avui, a 29 de 

desembre, encara no els n’han dit res, i tan sols saben que s’havien iniciat expedients 

pel que fa a les plataformes digitals. En conseqüència, la pregunta que formulen es 

refereix a les mesures u i tres de la prova pilot. 

 

La Sra. PIN respon que en comissió, com a resposta a la mateixa pregunta, 

van reconèixer que s’havien precipitat en dir que podrien presentar l’avaluació de la 

prova pilot al desembre, atès que a dia d’avui encara estan en fase de localització dels 

propietaris dels habitatges d’ús turístic il·legals, sis dels quals ja s’han interessat en la 

proposta de destinar-los a habitatge social, mentre que la gran majoria ha manifestat 

que volen esgotar totes les possibilitats de recurs a fi de poder continuar disposant de 

l’habitatge. Per tant, assenyala que han d’esperar que conclogui el tràmit en marxa. 

Afegeix que la prova pilot no incloïa només les tres mesures esmentades per 

la regidora, sinó també la instal·lació de plaques distintives als apartaments turístics 

legals. Considera, igualment, que la mesura de sancionar les plataformes digitals ha 
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de permetre actuar amb més rapidesa en la detecció d’habitatges il·legals i, de retruc, 

que les mateixes plataformes els retirin de la seva informació. I afegeix que s’han 

produït sis denúncies per part de turistes. 

Posa de manifest que per a la implantació d’aquestes mesures no disposen 

d'un pressupost extraordinari, per la qual cosa s’inscriuen en el funcionament 

ordinari de l’Administració. 

I, finalment, precisa que han facilitat 986 expedients de titulars dels 

habitatges a l’Agència Tributària perquè en faci el seguiment. 

 

La Sra. BALLARÍN agraeix a la regidora el reconeixement parcial del seu 

fracàs, atès que de les tres mesures només se n’ha aplicat una, i amb una certa 

parsimònia. En aquest sentit, assenyala que a l’agost les plataformes digitals no van 

rebre cap mena de requeriment, que no es va enviar fins ben avançat el setembre. 

Igualment, fa notar que pel que fa a la cessió de pisos il·legals per a ús social no s’ha 

concretat el nombre de propietaris interessats, i considera que aquesta mesura no és 

cap model d’una bona gestió pública. 

Amb referència a les denúncies dels apartaments il·legals per part dels 

turistes valora que tampoc no ha reeixit, i considera que no és la seva tasca dedicar-se 

a fer de policies o d’inspectors. 

 

La Sra. PIN precisa que les plataformes digitals sancionades són Airbnb i Booking 

i, de la resta, tres ja han rebut requeriment i algunes han presentat al·legacions. Del 

Grup Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 4.- (M1519/1690) Quants desnonaments s'han produït en habitatges del Patronat Municipal 

de l'Habitatge durant el segon semestre de 2015? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recorda que ara com ara no s’ha complert la 

promesa de l’alcaldessa, d’ara fa pocs mesos, que Barcelona seria una ciutat lliure 

de desnonaments. Altrament, posa de manifest que continuen, fins i tot en pisos 

del Patronat Municipal de l’Habitatge, fet que motiva la seva pregunta. 

 

El Sr. MONTANER indica que la major part de desnonaments a 

Barcelona s’han resolt o s’han ajornat. Pel que fa als del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, entre el 13 de juny i el 30 de novembre, precisa que se n’han produït 

dotze, tots en pisos ja buits; indica que deu casos han estat per manca de pagament 

del lloguer, un per resolució per defunció i un altre perquè no hi havia dret a 

subrogació. 

Observa que tradicionalment en aquests casos s’avisava els llogaters que 

no pagaven el lloguer amb cartes que se’ls enviaven mensualment, i quan havien 

transcorregut sis mesos sense resposta es procedia al llançament. Recorda que el 

novembre de 2014 es va crear un servei de mediació i prevenció d’habitatge 

públic que intervenia en el quart mes d’impagament, i atès que aquest sistema es 

va revelar insuficient, a partir del juny d’enguany s’ha activat amb la col·laboració 

dels serveis socials a fi de cercar acords amb les famílies llogateres i arribar a 

solucions que evitin l’inici del procediment judicial. Concreta que del juny ençà 

s’ha intervingut en els casos de cinquanta-quatre famílies en aquesta situació, amb 

dotze de les quals s’ha arribat a un acord, mentre que la resta de casos encara 

estan en procés d’anàlisi. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ puntualitza que si dels dotze pisos desnonats 
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deu estaven buits era per l’impagament del lloguer per part de les persones que els 

habitaven. Entén, per tant, que d’acord amb allò que defensa el Govern municipal, 

no s’hauria d’haver arribat a aquesta situació, i fa notar que els dotze 

desnonaments del Patronat en cinc mesos suposen el mateix percentatge que en 

exercicis i governs anteriors, amb la particularitat que el govern actual es va 

comprometre que a Barcelona no es produiria cap desnonament. I fa avinent que 

durant el mandat passat el grup d’ICV-EUiA, ara integrant del Govern, va 

recriminar en aquesta cambra els desnonaments del Patronat i acusava el Govern 

de manca de sensibilitat. 

Replica que són aquests desnonaments els que s’haurien d’acabar, i no 

pas els d’ocupes d’edificis públics, com és el cas de Transformadors, on 

impedeixen la seva utilització com a casal de gent gran; o l’expropiació de 

l’edifici del carrer Dalmases, per un nyap del tripartit municipal, que costarà a 

Barcelona quinze milions d’euros que s’haurien pogut destinar a promoure 

habitatge social. 

Finalment, recorda que tots els habitatges que s’estan adquirint a entitats 

financeres, algunes de les quals rescatades, també van ser desnonats en el seu 

moment i, per tant, considera que s’hauria de rescabalar les famílies que hi 

habitaven. 

 

El Sr. MONTANER puntualitza que les ocupacions a què s’ha referit el 

regidor no són d’habitatge, i reitera que en els dotze casos en què el Patronat ha 

procedit al desnonament els habitants ja no hi eren. Seguidament, i a fi de 

desmentir que les xifres de desnonaments no han variat respecte a mandats 

anteriors, precisa que els mesos de setembre, octubre i novembre hi ha hagut 372 

procediments, 134 dels quals s’han resolt, se n’han ajornat 162, s’ha trobat una 

solució temporal per a 22, no disposen d'informació de 33 casos, i s’han executat 

13 llançaments i 8 s’han resolt amb habitatges d’emergència, amb ajut al lloguer i 

amb lloguer social. 

Remarca, doncs, que si bé no han posat fi als desnonaments, el 

percentatge ha disminuït molt representativament. 

 

Del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona 

 

Preg. 5- (M1519/1692) Quina és la postura de la Comissió de Govern, i en especial del Sr. Gerardo 

Pisarello, tinent d'alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica, sobre 

aquestes declaracions? Té voluntat de reprovar públicament la Sra. Tintoré? La 

Comissió de Govern prendrà mesures arran d'aquestes declaracions? 

 

La Sra. LECHA es refereix a la vintena Trobada d’Economia a S'Agaró, 

el 28 de novembre, en el transcurs de la qual la Sra. Tintoré, directora general de 

Barcelona Activa, va afirmar que l’existència de representació legal dels 

treballadors i treballadores de les empreses a partir de cinquanta persones de 

plantilla significa una dificultat per al seu creixement. 

Dit això, expressa la preocupació del seu grup pel fet que una persona 

que ostenta aquest càrrec qüestioni l’existència dels comitès d’empresa amb 

l’argument que són una barrera per al desenvolupament del mercat laboral. 

Lamenta, doncs, que la representant d’un ens públic manifesti una postura gens 

neutral sobre la matèria que gestiona, atès que Barcelona Activa treballa pel 

foment de l’ocupació. 

Aprofita per destacar que el sindicats —uns més que altres— han 
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treballat intensament per garantir el respecte als drets de les persones 

treballadores, entre els quals la jornada laboral de vuit hores. Per tant, consideren 

insultants les paraules de la Sra. Tintoré i una falta de respecte greu als 

treballadores i treballadores que han participat en les darreres vagues generals, i 

que n’han patit les conseqüències. 

Remarca que són les persones organitzades les que han lluitat pel dret 

dels treballadors i treballadores i no pas les empreses, i encara menys la Sra. 

Tintoré. Tot seguit formula la pregunta arran de les declaracions esmentades. 

 

El Sr. PISARELLO observa que les declaracions de la Sra. Tintoré a què 

s’ha referit la regidora estan extretes d’una edició del telenotícies del vespre de 

dissabte passat i, per tant, no han pogut accedir al conjunt de les intervencions ni 

en el context en què es van fer les declaracions esmentades. Entén que es podria 

tractar d’una opinió personal d’una funcionària municipal, emparada per la 

llibertat d’expressió. Tanmateix, manifesta que en el moment en què van tenir 

notícia de les declaracions —de les quals desconeix el context— el conseller 

delegat de Barcelona Activa va emetre una nota interna d’aclariment adreçada a 

tots els directors i treballadors de l’empresa per aclarir que l’expressada per la Sra. 

Tintoré no era la línia estratègica del Govern, que fa una defensa ferma dels drets 

socials i sindicals de tots els treballadors i treballadores. 

Puntualitza que Barcelona Activa té un conseller delegat, i que la Sra. Tintoré és 

funcionària municipal amb un càrrec directiu, i afegeix que l’ens està en procés de 

reestructuració interna, que entre altres coses ha comportat el nomenament d’un 

comissionat d’Economia Social i Solidària, i que ja han presentat als seus 

treballadors les línies estratègiques del Govern, en què preval la defensa dels drets 

socials i sindicals tal com demostra que d’ençà de l’octubre al Consell 

d’Administració hi participen membres dels comitès d’empresa que hi assisteixen 

en qualitat d’observadors. 

 

La Sra. LECHA demana al tinent d’alcaldia si els pot proporcionar tota 

aquesta informació per escrit, i pregunta quina responsabilitat té la Sra. Tintoré a 

Barcelona Activa. 

 

El Sr. PISARELLO repeteix que actualment és funcionària municipal 

amb un càrrec directiu, i ja no és directora general de Barcelona Activa arran del 

procés de reorganització i reestructuració interna endegat, que ha comportat també 

la convocatòria de concursos públics oberts per cobrir diversos càrrecs. 

 

Preg. 6.- (M1519/1693) En cas que l'Ajuntament no arribi a un acord amb la promotora Cel Obert 

per l'adquisició de l'àmbit afectat del PMU per a l'ordenació de l'edificació de la 

parcel·la a la plaça de la Sagrada Família, núm. 12 i de la creació d'un nou interior 

d'illa, estaria disposat aquest equip de govern a optar per altres vies com 

l'expropiació per raó de la utilitat pública o d'interès social de l'espai? 

 

La Sra. ROVIRA indica que durant el 2015 les entitats de Sagrada 

Família i el veïnat organitzat en la plataforma “Recuperem el Niza” han lluitat per, 

d’entrada, evitar l’enderrocament de l’emblemàtic cinema Niza i la construcció en 

la seva ubicació d’un gran supermercat de la cadena Mercadona. Remarca que la 

mobilització veïnal ha fet que Mercadona s’ho pensés dues vegades, tot i que 

encara no s’ha produït una declaració pública de renúncia al projecte. 

Assenyala que, paral·lelament, el procés participatiu endegat per la 
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plataforma esmentada ha palesat la voluntat del barri de recuperar aquest espai i 

transformar-lo en un ateneu o un centre cívic. Afegeix que consideren totalment 

exorbitant l’oferiment a l’Ajuntament de dotze milions d’euros per part de la 

promotora Cel Obert, i avança que esperen la taxació del valor real de l’espai fixat 

pel Departament de Patrimoni d’aquest ajuntament. 

Feta aquesta exposició de motius, formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ indica que la parcel·la actualment ocupada pel cinema 

Niza està regulada per un pla de millora urbana per a l’ordenació de l’edificació 

en l’entorn de la plaça de la Sagrada Família, número 12 i del carrer Rosselló, 

372, així com la recuperació d’un nou interior d’illa públic, aprovat definitivament 

el 25 de juliol de 2014. 

Precisa que la qualificació urbanística de l’entorn —habitatge, comerç o 

equipaments privats— impedeix la via de l’expropiació, atès que no es tracta d’un 

sistema, que inclou tot allò que no és aprofitable econòmicament i en què 

l’Administració té la capacitat d’expropiar zones verdes o viaris. Indica, per tant, 

que per poder dur a terme les vies proposades caldria canviar la qualificació del 

sòl amb una modificació de PGM. 

Tanmateix, assenyala que el que planteja el Govern municipal és que des 

del Districte, i en col·laboració amb les entitats veïnals i socials, es decideixi si 

una expropiació, que podria oscil·lar entorn dels vint-i-cinc milions d’euros, és la 

millor inversió social per al barri. La Sra. ROVIRA manifesta que la plataforma 

no ha rebut resposta a algunes de les seves demandes en la reivindicació històrica 

d’aquest espai. Insisteix que es tracta d’una necessitat real per a l’Eixample, 

concretament per al barri de la Sagrada Família. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

 

MOCIONS 

 

Moció 1.-(20150856) APROVAR l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona relatiu al finançament, execució, i 

adscripció de les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar, aprovat pel Plenari del 

Consell Municipal el 31 d’octubre de 2014, i signat en data 3 de novembre de 

2014. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 4.000.000,00 

euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 

favor del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb NIF S0800471E, per fer 

front a l’addenda esmentada. FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona per a la formalització de l’addenda al conveni. 

 

La Sra. ORTIZ explica que es tracta de l’aprovació de l’addenda amb el 

Consorci Parc Mar Salut a fi d’autoritzar la despesa per acabar les obres 

d’ampliació de l’Hospital del Mar, que van començar el 2008 i es van aturar el 

2010. 

Precisa que l’Ajuntament ha fet una aportació final de 34 milions 

d’euros, de manera que es podran acabar les instal·lacions del servei de 

ginecologia i obstetrícia, així com altres equipaments i instal·lacions per posar en 

servei l’obra, entre les quals urgències, l’hospital de dia i radioteràpia. 

 

La Sra. RECASENS avança el vot favorable del seu grup a la 
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modificació de crèdit, que implica la transferència de 34 milions d’euros, trenta 

dels quals es van posar durant el mandat anterior i ara quatre més també previstos 

en l’addenda. 

Posa de manifest que aquesta xifra forma part d’una modificació de 

crèdit de 101 milions d’euros, sobre l’estat d’execució de la qual van preguntar en 

comissió, i remarca que se’ls va respondre amb ambigüitat i fins i tot erròniament. 

Per tant, celebra que aquests 34 milions tinguin una destinació clara i concreta. 

 

El Sr. ALONSO diu que el seu grup defensa una sanitat pública i de 

qualitat que, malauradament, no rebien els veïns de Ciutat Vella i de Sant Martí a 

l’Hospital del Mar per manca de recursos i de deficiències en les instal·lacions, 

especialment al servei d’urgències, i això provoca la desviació de pacients a 

l’Hospital de l’Esperança. 

Diu que confien que amb aquesta aprovació de pressupost es puguin 

desenvolupar les obres necessàries per resoldre totes aquestes deficiències i que 

millori la qualitat del servei que dóna aquest hospital. 

 

El Sr. CORONAS avança el suport del seu grup a aquest expedient, entenent que 

en el cas que hi hagi disponibilitat econòmica a les arques de l’Ajuntament s’ha de 

posar a disposició de la ciutadania, sense que hi tingui res a veure qui en té la 

titularitat. Per tant, estan a favor que es destinin més diners per acabar les obres de 

l’Hospital del Mar, un centre de referència que recull molta demanda sanitària. 

 

El Sr. COLLBONI recorda que aquesta aprovació va ser una de les 

condicions que va posar el Grup Socialista per destinar el superàvit de cent 

milions. Remarca, però, que han fet una excepció en donar suport a destinar 

aquests diners a una matèria que no és estrictament municipal, sinó que ho és 

consorciadament amb la Generalitat. Precisa, doncs, que autoritzen de manera 

excepcional que diners que hauria de posar la Generalitat els posi aquest 

ajuntament, i que ho fan perquè consideren que el dret a la salut i el dret a 

l’educació són les dues úniques excepcions que, al seu parer, requereixen que s’hi 

destinin diners que són competència pròpia de l’Ajuntament. 

 

El Sr. MULLERAS destaca que les obres de l’Hospital del Mar van ser 

paralitzades el desembre de 2010 pel Govern tripartit de la Generalitat, format per 

PSC, ERC i ICV-EUiA, aquesta darrera formació sòcia fundadora de Barcelona 

en Comú. Recorda, igualment, que transcorreguts quatre anys de la paralització el 

seu grup va posar la seva influència al servei d’aquest centre sanitari pactant amb 

el govern municipal anterior una inversió de trenta milions d’euros per 

desbloquejar les obres. Afegeix que també van incloure en el pacte la composició 

d’una comissió mixta de seguiment que ha d’establir les prioritats d’inversió de 

l’hospital, i que ara demana els quatre milions addicionals als trenta aprovats el 

2014. 

Per tant, i mentre esperen el reconeixement del deute per part de la 

Generalitat, el seu grup dóna ple suport a l’aprovació de destinar aquests quatre 

milions més. 

 

La Sra. LECHA, després d’anunciar el vot a favor del seu grup, es felicita 

perquè, finalment, es puguin acabar les obres. 

Dit això, recorda que la participació de l’Ajuntament en el Consorci Mar 

Parc de Salut i en el mateix Consorci Sanitari de Barcelona no és només per 
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executar obres, sinó per seguir la línia política marcada. En aquest sentit, reclama 

que la implicació en el Parc de Salut i en el Consorci comporti una exigència 

perquè la sanitat sigui realment pública, no retallada i universal. 

 

La Sra. ORTIZ confirma que la comissionada de Salut està treballant des 

del primer moment en el marc dels consorcis en què està present l’Ajuntament per 

defensar i garantir el dret a la salut i un sistema públic de qualitat, i que s’ha 

palesat, negociat amb la Generalitat, amb el rescat d’alguns CAP o en la qualitat 

del servei. 

Manifesta que creuen en la inversió en aquests equipaments, però també 

en el reconeixement de la manca d’inversió per part de la Generalitat els darrers 

anys. Puntualitza que els recursos són del conjunt de la ciutadania, i han de servir 

per invertir en equipaments i serveis; i afegeix que també voldrien que els 

impostos que es paguen a la Generalitat revertissin en major proporció a 

Barcelona, que és qui rep menys finançament per a determinats serveis. 

 

S’APROVA, per unanimitat, aquesta moció, la urgència de la qual fou 

declarada per la Junta de Portaveus. 

 

Moció 2.-  D’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i amb la Llei 48/2015, de 

29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, i tenint en 

compte els informes de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la 

Intervenció General, es proposa: APROVAR que la plantilla del personal eventual 

de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2016 serà de 112 places. 

 

S’APROVA aquesta moció amb l’abstenció dels Srs. Sierra i Alonso i les 

Sres. Mejías, Sierra i Barceló, i el vot en contra de les Sres. Lecha i Rovira, 

després d’haver-se declarat la urgència amb el vot en contra de les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

Moció 3.-  DESIGNAR la Ima. Sra. Angeles Esteller Ruedas representant de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona en substitució de l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia. 

 

S’APROVA aquesta moció amb l’abstenció de les Sres. Lecha i Rovira, 

després d’haver-se declarat la urgència amb el vot en contra de les Sres. Lecha i 

Rovira. 

 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

Única.-  L’empobriment dels barcelonins i barcelonines durant els darrers set anys 

de crisi ha comportat un increment de les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió 

social, especialment als barris i grups de persones més pobres. La pobresa 

econòmica, l’atur i la precarietat laboral, les traves per accedir a un habitatge 

digne o la seva pèrdua, les dificultats d’accés als serveis sanitaris o la pèrdua de la 

seva qualitat, la desigualtat en l’accés a l’educació, i la formació, entre molts 

altres factors, han estès l’exclusió social i han fet la nostra ciutat més desigual i 

injusta. 

Barcelona ha de fer front urgentment a l’emergència social i habitacional. 
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Concretament l’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les problemàtiques 

més greus per a moltes famílies, visquin o no en situació de pobresa. Les ordres de 

desnonaments i llançaments als nostres barris no ha disminuït, la qual cosa 

comporta que moltes famílies i persones necessiten un habitatge d’emergència de 

forma urgent, però el parc d’habitatge públic i social de Barcelona és 

malauradament insuficient per fer front a aquesta necessitat. 

Ens trobem, doncs, amb una situació excepcional i, per aquest motiu, cal 

implicar decididament les entitats financeres i gran tenidors d’habitatge per trobar-hi 

solucions. Com s’ha referit des de diferents espais tant polítics com socials, disposar 

d’un parc suficient de lloguer públic i social assequible és una mesura que permetria 

pal·liar l’emergència. Per això, volem apel·lar a la responsabilitat social dels grans 

tenidors d’habitatge (entitats financeres i filials immobiliàries, SAREB, Fons 

d’Inversió, entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració 

bancària i entitats immobiliàries) de la nostra ciutat perquè mobilitzin el mercat 

privat d’habitatges buits que tenen a la ciutat o que en facin la seva cessió a 

l’Ajuntament de Barcelona, prenent com a referència la Llei de mesures urgents per 

fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, que des de la 

perspectiva del respecte als drets humans estableix les mesures que s’han d’adoptar 

per tal de mitigar aquesta greu situació d’emergència. D’acord amb el que 

estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament orgànic municipal, 

l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu posicionament i aprovar la 

declaració institucional següent: 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

1. Exigir a totes les administracions públiques i judicials el 

desenvolupament i l’efectivitat de la Llei de mesures urgents per fer front a 

l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, així com la resta de la legislació 

vigent a Catalunya sobre la funció social de l’habitatge. Donant compliment a les 

mesures que permetin desenvolupar una moratòria en seu judicial en l’execució de 

desnonament per un període mínim de 3 anys per a persones i unitats familiars en 

situació de vulnerabilitat, així com procedir a l’oferta de lloguer social en els casos 

determinats per la legislació vigent. 

2. Exigir a les entitats financeres i grans tenidors d’habitatge la mobilització 

del parc privat de pisos buits que es troben a les seves mans oferint-los en modalitat 

de lloguer social, sense necessitat que els habitatges estiguin buits des de fa dos anys. 

3. Exigir a les entitats financeres i grans tenidors, en cas que no es produeixi 

la mobilització, la cessió dels habitatges de la seva propietat al Patronat Municipal de 

l’Habitatge durant un període mínim de 10 anys. Cessió que podrà ser gratuïta o 

onerosa per ambdues parts, en funció de l’estat i la localització de cada habitatge, 

així com el treball social i la inserció laboral que hagi de dur a terme l’Administració. 

 

S’APROVA aquesta declaració institucional que ha estat llegida per la Sra. 

Ortiz amb el posicionament favorable de tots els grups municipals excepte el del 

Partit Popular. 

 

La Sra. ALCALDESSA tanca la sessió desitjant una bona entrada d’any a 

tots els presents, que vol que estigui marcat pel canvi, el diàleg i el consens. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a 

les setze hores. 


