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CONSELL MUNICIPAL
Acords
Acord de la sessió extraordinària de 23 de setembre de 2016
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Dels Grups Municipals de CiU, C’s i PP:
Única. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Reconèixer la necessitat de
millorar l’Ordenança de Terrasses aprovada en data de 20/12/2013 per tal que
aporti les solucions necessàries per garantir l’equilibri d’usos a l’espai públic, la no
aplicació d’aquesta en els terminis establerts i l’aplicació, des del 2015, de manera
arbitrària i sense el consens necessari. 2. Que l’Ajuntament vetlli per aconseguir
efectivament el compliment de l’equilibri entre els usos de les terrasses i l’espai
públic, amb l’objectiu de garantir la qualitat dels espais pels ciutadans i veïns, i
donar suport a l’activitat econòmica dels sectors afectats, perquè puguin oferir als
seus treballadors una ocupació estable i de qualitat. 3. Que el Govern Municipal
impulsi, en el termini màxim d’un mes, canvis i actuacions que donin solució als
problemes ocasionats per l’aplicació de les ordenacions singulars i les distribucions
prèvies, incloent com a mínim: a) modificar el Manual Operatiu per tal d’adaptar-lo
a l’Ordenança de Terrasses. b) modificar la composició de la Comissió Tècnica de
Terrasses, de manera que es garanteixi una major transparència i una participació
equilibrada, permetent que els grups municipals puguin designar tècnics com a
membres de la Comissió. c) aprovar les ordenacions singulars pendents, amb
criteris que, garantint la mobilitat i el descans veïnal, no comportin restriccions
arbitraries i injustificades. d) portar per a la seva aprovació a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, el calendari d’aprovació de les ordenacions
singulars, i e) revisar les Ordenacions Singulars que hagin estat aprovades sense
el necessari consens. 4. Que el Govern Municipal impulsi de manera immediata,
dintre del marc de la Comissió Tècnica, la modificació de l’Ordenança de Terrasses,
incloent procediments per aconseguir el consens efectiu entre veïns i restauradors
directament afectats per les ordenacions singulars, i introduir les modificacions
necessàries de manera acordada a les disposicions de les distàncies contingudes
en els articles 10 i 11.
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COMISSIÓ DE GOVERN
Actes
Acta de la sessió del 8 de setembre del 2016 i aprovada el 15 de setembre
del 2016
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el
dia 8 de setembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària,
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, Laia
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, 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, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell i
Montserrat Ballarín Espuña, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i
Pallarés, que certifica.
Excusen la seva absència l’Ilm. Sr. Tinent d’Alcaldia Gerardo Pisarello Prados i
els Ims. Srs. Regidors Josep Ma. Montaner Martorell i Eloi Badia Casas.
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau i el Comissionat de
Seguretat, Amadeu Recasens i Brunet.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou
hores i trenta minuts.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 28 de juliol de 2016,
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Informes
C) Part Decisòria
a) Propostes d'acord
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 8 de setembre de 2016.
2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, ICAEN i Enginyers de Barcelona per l’organització de la
Fira Expoelèctric 2016, congrés de referència per a la promoció del vehicle elèctric
tant per al sector professional com per a la ciutadania. Facultar el Regidor
d’Empresa i Turisme, Agustí Colom i Cabau, per a la signatura del conveni.
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3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’Agència per a la competitivitat de l’empresa, Acció, per a la realització de l’estudi
de la inversió estrangera a l’àrea de Barcelona i Catalunya, que té com a finalitat
disposar dels elements de judici necessaris per a atreure i captar inversions i
projectes empresarials que generin riquesa, activitat econòmica i ocupació de
qualitat. Designar a Barcelona Activa SAU SPM com a Secretaria tècnica per a
gestionar la licitació per a l’adjudicació de la realització de l’estudi. Facultar el
Segon Tinent d’Alcalde, Jaume Collboni Cuadrado, per a la signatura del conveni.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
4. Prorrogar, de mutu acord, el termini de vigència del contracte núm.
13002193 que té per objecte la gestió de l’equipament integral Meridiana ubicat a
l’avinguda de la Meridiana núm. 197 de Barcelona, durant el termini comprès entre
l’1 de novembre de 2016 i el 31 de desembre de 2016, adjudicat el 10 de
setembre de 2013, a Clece, SA, d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del plec
de clàusules administratives particulars, i atesa la conformitat del contractista,
d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 278 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, per un import de 210.122,43 euros, IVA inclòs. Aprovar la revisió
de preus de l’esmentat contracte d’acord amb la clàusula 17 de plec de clàusules
administratives particulars, que comporta una minoració de 333,04 euros, IVA
inclòs, la qual cosa implica que, a partir del dia 1 de novembre de 2016, els preus
unitaris d’aplicació seran els que es detallen a continuació: Preu/mes servei
d’allotjament nocturn i atenció socioeducativa i sanitària: 53.744,47 euros, IVA no
inclòs. Preu unitari servei de manutenció i higiene nocturna i matinal: 8,8879
euros, IVA no inclòs. Preu unitari servei d’alimentació al migdia: 7,5454 euros, IVA
no inclòs. Preu unitari servei d’higiene diürn: 8,3421 euros, IVA no inclòs. Bossa de
despeses per a necessitats peremptòries: 2.393,28 euros, IVA no inclòs. Autoritzar
i disposar, a favor de Clece, SA, amb NIF núm. A80364243, la despesa de
l’esmentat contracte per un import de 209.789,39 euros, IVA inclòs, amb càrrec al
Pressupost i Partida indicats en el document comptable. Requerir l’adjudicatari per
tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències
del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (pg de Sant Joan
núm. 75, 9è).
5. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 25.2 del Plec de clàusules
administratives particulars, la modificació del contracte número 14002387 que té
per objecte la gestió i l’administració de la residència assistida municipal Francesc
Layret, de conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel Departament de
Gent Gran de 28 de juliol de 2016, consistent en el trasllat dels usuaris, dels seus
estris i de tot el parament de la residència del centre residencial cedit al centre
residencial municipal Francesc Layret una vegada finalitzada la corresponent
adequació, que suposa un increment de l’import en 24.341,12 euros, IVA inclòs,
durant l’any 2016 i l’augment de tres places del servei de gestió de la residència al
nou centre adequat Francesc Layret, la qual cosa suposa un increment en
12.484,13 euros, IVA inclòs, durant l’any 2016 i de 49.936,52 euros, IVA inclòs,
durant l’any 2017. Ampliar l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat
contracte per un import de 86.761,77 euros, IVA inclòs (dels quals 80.604,24
euros corresponen al preu net i els restants 6.157,53 euros corresponen a l’IVA) a
favor de “Instituto de Gestión Sanitaria S.A. y Asociación Edad Dorada Mensajeros
de la Paz, Unió Temporal d’Empreses, en anagrama “UTE Residencia Francesc
Layret”, amb NIF núm. U66355637, per acord de la Comissió de Govern de 17 de
setembre de 2014, amb càrrec al/s Pressupost/os i Partida/es indicades en el
document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos corresponents; requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la
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garantia definitiva per un import de 4.030,21 euros; i comparegui per formalitzar
la modificació del contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics
de l’Àrea de Drets Socials (Pg de Sant Joan núm. 75 9è).
6. Adjudicar el contracte núm. 16001338, que té per objecte la prestació del
Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària públics i
concertats de la ciutat així com la gestió del programa de formació dels
professionals que realitzen el servei, per un import de 608.288,80 euros, IVA
exempt (400,19 euros per cada punt JIP/mes), a partir de l’1 de setembre de 2016
o altrament el que es fixi en la formalització del contracte si és posterior, i fins al
31 d’agost de 2018, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l’expedient a Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació
en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés), amb NIF núm. R5800395E, i d’acord amb la
seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable per
un import de 608.288,80 euros, IVA exempt. Requerir l’adjudicatari per a la
formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió. Donar compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
7. Convocar el “Premi Ignasi Fina de Salut Laboral” corresponent a l'any 2016.
Obrir el termini de presentació de treballs que optin a l'esmentat Premi, que
plantegin intervencions per la prevenció dels factors de riscos psicosocials, que
afecten tant a la salut dels treballadors/es com al desenvolupament del seu treball,
per un termini d’un mes a partir del dia de la seva publicació. Autoritzar la despesa
de 6.000,00 euros, que anirà amb càrrec a la partida 0201-48101-31111 del
pressupost de l'any 2016, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi.
Publicar la convocatòria corresponent a 2016 del “Premi Ignasi Fina de Salut
Laboral” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
8. Aprovar inicialment les Bases del concurs de cartells dels festivals per a joves
Brot, Visualsound i Rough Diamonds. Sotmetre a informació pública les
esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals; 48.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya. Tenir per aprovades definitivament
aquestes bases generals, sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el
període d’informació pública. Convocar el concurs de cartells dels festivals per a
joves Brot, Visualsound i Rough Diamonds, amb els premis següents: Premi jurat a
la millor obra presentada pel Festival Brot, dotat amb 750 euros, Premi jurat a la
millor obra presentada pel Festival Barcelona VisualSound, dotat amb 750 euros i
Premi jurat a la millor obra presentada pel Festival Rough Diamonds, dotat amb
750 euros. Establir un termini de presentació de sol·licituds de 30 dies naturals, a
partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. Autoritzar la despesa de
2.250,00 euros amb càrrec a la partida 0201 48101 23221, del pressupost de l'any
2016; i ordenar la publicació de les bases i la convocatòria del Concurs de cartells
dels festivals per a joves Brot, Visualsound i Rough Diamonds al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona.
9. Aprovar el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
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l’Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat, i els seus Annexos per tal d’establir els
eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes
d’avaluació i el finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la
gestió dels serveis.
10. Incorporar la Sra. Marina Cots Fontanet, educadora de l'escola bressol
Caspolino, a l'Annex de l'Acord de la Comissió de Govern de 21 de juliol de 2016,
com a personal a subrogar a l'Ajuntament de Barcelona a través de l'IMEB amb
efectes 1 de setembre de 2016, amb les mateixes condicions i règim jurídic que la
resta de personal subrogat. Per raons d´interès públic fonamentat en l´informe de
la direcció de centres educatius municipals de 30 d'agost de 2016; assignar
l'educadora Marina Cots Fontanet a la nova escola bressol municipal Petit Univers.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
11. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Fundació Àmbit
Prevenció, amb NIF G65009235, per a l’execució del projecte “Intervenció en
urgències intermèdies i inclusió social”, per contribuir a la millora de la qualitat de
vida i fomentar l’autonomia de les dones que exerceixen el treball sexual,
especialment d’aquells col·lectius més vulnerables amb alt risc d’exclusió social,
que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un
import de 40.216,14 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per
raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient.
Autoritzar i disposar a favor de Fundació Àmbit Prevenció, amb NIF G65009235, la
despesa total de 40.216,14 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23172 del
pressupost de l’any 2016 del Departament de Feminismes i LGTBI, import total
equivalent al 54,46% del cost total del projecte (73.845,28 euros). Requerir
l’entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos presenti
la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del
conveni. Facultar la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora de Feminismes i
LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells
documents que se’n derivin.
12. Declarar la successió d’empresa en data 1 d’octubre de 2016 i, per tant,
procedir a la subrogació del personal de l'empresa adjudicatària dels serveis que
consten en l’annex 1 del present acord, a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb
el que preveu l’art. 44 de l’Estatut dels Treballadors i l’art. 1, apartat 1c) de la
Directiva 23/2001/CE, tot garantint l’adopció de totes aquelles mesures que es
considerin procedents per vetllar pel respecte als drets bàsics dels treballadors i
treballadores que presten el servei actualment. Determinar que el règim jurídic
aplicable a aquest personal de l’annex 1 del present acord comporta la subrogació
en els drets i obligacions laborals i de seguretat social de l’adjudicatària a
l’Ajuntament de Barcelona i, en general, de totes les obligacions en matèria de
protecció social complementària que hagi adquirit l’empresari cedent, en especial
el reconeixement de l’aplicació del Conveni Col·lectiu d’Acció Social amb infants,
joves, famílies i d’altres en situació de risc. Fixar que el personal amb contracte
laboral de caràcter indefinit a l’empresa adjudicatària cedent s’incorporarà, com a
conseqüència de la referida subrogació de personal, a l’Ajuntament de Barcelona
com a personal indefinit, tot subsistint els corresponents contractes laborals però
quedant limitada la seva incorporació a l’Ajuntament de Barcelona als llocs de
treball dels serveis PIAD i SARA. Declarar que el fet que el personal subrogat, que
té la condició d’indefinit a l’empresa adjudicatària cedent, s’incorpori a
l’Ajuntament de Barcelona amb la mateixa condició que ostentava en l’empresa
cedent, no confereix a aquest personal la condició d’empleat públic o d’empleat del
sector públic, que només es pot adquirir a través de un procediment selectiu
fonamentat en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat; i, per tant, establir que
l’adquisició de la condició d’empleat públic per part del referit personal resta
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condicionada a la superació del procés selectiu corresponent, fonamentat en tot
cas en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, prèvia oferta
pública, per accedir als llocs de la categoria funcionarial que els correspongui
d’acord amb la disposició transitòria segona de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
declarant que, en el cas que el referit personal no superés el procés selectiu
corresponent, es donarien els requisits per a procedir a l’extinció de la relació
laboral objecte de la present subrogació. A tots els efectes per al personal subrogat
es considerà l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats en
l’administració. Establir que, en cas que hi hagi personal amb contractes temporals
amb data de finalització determinada, vinculada a una substitució, que estiguin en
vigor en el moment de la transmissió (duració determinada per obra o servei
determinat, per eventuals circumstàncies de la producció o per interinitat, etc),
aquests s’extingiran segons l’establert en els respectius contractes, sense perjudici
de la consideració de l’antiguitat acumulada a efectes de mèrits o serveis prestats
en l’administració.
Districte d'Horta-Guinardó
13. Rectificar, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, l’error material detectat en l’annex núm. 6 del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de gestió de serveis
públics en la modalitat de concessió del Complex Esportiu Municipal Teixonera Vall
d’Hebron (16C00017) referit a la relació de personal facilitada pel concessionari
que en l’actualitat presta serveis en l’esmentat centre atès que en la relació hi
consta incorporat un director comercial que no procedeix. Ampliar amb 15 dies
naturals el termini màxim perquè els licitadors puguin presentar les seves
proposicions, a comptar des del dia següent de la publicació d’aquesta esmena en
el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) o en el perfil del contractant
(https://contractaciopublica.gencat.cat) i notificar aquest acord als possibles
licitadors que ja hagin formulat les seves ofertes.
Districte de Nou Barris
14. Aprovar el conveni de gestió cívica de les activitats a l'equipament municipal
Masia de la Guineueta, ubicat a la plaça Ca n’Ensenya, 4. Autoritzar i disposar a
favor de La Masia de la Guineueta, Associació de lleure, amb NIF G60433364, la
despesa per un import total de 261.433,32 euros, essent l'import de 33.549,56
euros per l'any 2016, l'import de 113.941,88 euros per l'any 2017 i l'import de
113.941,88 euros per l'any 2018, amb càrrec a la partida pressupostària 4890323212-0608 dels pressupostos 2016-2018; condicionada a l'existència de crèdit
adequat en els pressupostos corresponents. Atorgar la subvenció, mitjançant
concessió directa i amb caràcter excepcional, a La Masia de la Guineueta,
Associació de lleure, amb NIF G60433364, per un import total de 261.433,32
euros, pel conveni de gestió cívica de les activitats a l'equipament municipal Masia
de la Guineueta, de conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i d'acord amb allò previst en l'article
6.2 i 6.3 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament
de Barcelona aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la
no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el
projecte. Facultar per a la signatura de l'esmentat conveni l'Ima. Sra. Janet Sanz
Cid, Regidora del Districte de Nou Barris. Requerir l'entitat beneficiària per tal que,
en el termini de tres mesos a comptar des de la finalització de la subvenció
presenti la justificació del fons rebuts.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
15. Aprovar la revisió de les tarifes i cànons aplicables als aparcaments de
concessió municipal i als de gestió directa a partir de l'1 de setembre de 2016,
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d’acord amb l'informe del Departament de Planificació de 15 de juliol de 2016 que
s’incorpora a l’expedient, i en compliment del que disposa l’Acord de 12 de juliol de
2007 de la Comissió de Seguretat i Mobilitat.
16. Aprovar l’addenda primera al conveni de col·laboració subscrit el 15 d'abril
de 2015 entre l’Ajuntament de Barcelona, Red Elèctrica d’España SAU i Endesa
Enginyeria SLU, per a la coordinació del desenvolupament de la xarxa elèctrica
amb les obres de la ciutat; acceptar l'ingrés de 227.203,47 euros que s'estableix a
l'addenda; facultar el Gerent d'Ecologia Urbana per la seva formalització.
17. Deixar sense efecte la Transferència núm. 19, aprovada per acord adoptat
per la Comissió de Govern en sessió de 29 de març de 1996, mitjançant el qual es
van transferir als Consells Municipals de Districte determinades competències en
matèria d’expropiacions urbanístiques. Deixar sense efecte l’acord adoptat per la
Comissió de Govern en sessió de 6 de novembre de 2002, declarant beneficiària
“Foment de Ciutat Vella, SA” (ara “Foment de Ciutat, SA”) de les expropiacions
urbanístiques en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella. Aprovar el Projecte de
Centralització de les competències en matèria d’expropiacions urbanístiques
transferides als Consells Municipals dels Districtes per la Transferència núm. 19, i
de les gestionades per “Foment de Ciutat, SA” com a beneficiària de les de l’àmbit
del Districte de Ciutat Vella, segons proposta elaborada per la Direcció de serveis
de gestió urbanística. Sol·licitar de l’Alcaldia la derogació expressa del Decret de 23
d’abril de 1996, de delegacions a favor dels Regidors i Regidores de Districte i al
Regidor President de la Comissió de Política de Sòl i Habitatge, en matèria
d’expropiacions urbanístiques en el marc de la Transferència 19, la derogació
residual expressa de totes aquelles altres delegacions efectuades en aquest mateix
àmbit que entrin en contradicció amb la centralització operada, i la modificació de
l’apartat 3.B del Decret de 13 de juny de 2015, de delegacions a la Quarta Tinenta
d’Alcaldia, actualment referides a la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de conformitat
amb el Decret d’Alcaldia de 26 de maig de 2016, en matèria d’expropiacions
urbanístiques. Encarregar a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA,
la gestió de tots aquells expedients gestionats pels Districtes en l’àmbit de l’antiga
Transferència 19 i els gestionats per Foment de Ciutat, SA en l’àmbit del Districte
de Ciutat Vella, que, en el moment de la centralització aprovada, es trobin en fase
de tramitació, així com la de tots aquells expedients d’expropiació incoats d’ofici o
per instància de part, que, en els mateixos àmbits, siguin iniciats durant la
vigència d’aquest mandat i fins el total acabament dels procediments
corresponents, en els termes del Protocol d’actuació de l’Annex 2 del Projecte de
Centralització i amb el benentès que l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici i és
responsabilitat de l’òrgan municipal competent dictar els actes o les resolucions de
caràcter jurídic administratiu que donin suport a l’activitat material o tècnica
objecte de l’encàrrec o en els que s’integri la dita activitat, de conformitat amb allò
establert a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la
Llei 4/1999, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a la Gaseta Municipal.
Districte de l'Eixample
18. Suspendre l’aprovació inicial, de conformitat amb l’article 89.2 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla
Especial per a la Modificació d'Usos de l'immoble situat a l'avinguda Diagonal, 233,
cantonada amb carrer Padilla, promogut per la Diputació de Barcelona, atesa
l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació
fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; advertir als promotors
del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al
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de la notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a
l’informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de
l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; notificar el
present acord als promotors del Pla.
19. Aprovar definitivament el Projecte executiu de la urbanització del solar del
carrer Aragó, 436 (cantonada amb carrer Lepant) i arranjament de la mitgera, al
Districte de l'Eixample a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe
Tècnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es
dóna per reproduït, per un import de 678.013,85 euros, el 21% de l'impost del
valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); publicar aquest acord al Butlletí Oficial
de la Província (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la
Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat
municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Districte de Sants-Montjuïc
20. Concedir la llicència d'obres majors a la societat Zumaran Inversiones, SL,
representada pel Sr. Eduardo Herranz Rodríguez i altre, per a la construcció d'un
edifici al carrer Alts Forns, 36U destinat a oficines per a administració pública,
incloent rehabilitació de fonaments i planta soterrani ja executats, amb 2 cossos
d’edificació, per a un sostre total de 40.300 m2, amb 245 places d’aparcament per
a cotxes, 163 per a motos i 403 per a bicicletes. Descripció de les obres que
s'autoritzen segons plànols aprovats i prescripcions de la llicència: Construcció
d'edifici destinat a oficines per a administració pública, incloent rehabilitació de
fonaments i planta soterrani ja executats, amb 2 cossos d’edificació, un amb front
a Alts Forns, de PB+5, i un segon amb front a Foc, de PB+6, donada la diferència
de cota de referència de la planta baixa entre els dos vials, essent el nivell de
planta baixa al front a Foc, considerat planta soterrani al front a Alts Forns,
destinat a vestíbuls, auditoris i cafeteria, per a un sostre total de 40.300 m2, amb
245 places d’aparcament per a cotxes, 163 per a motos i 403 per a bicicletes.
Condicions particulars de la llicència: Abans d'iniciar les obres caldrà comunicar-ne
l'inici a l'ajuntament i haver: - Lliurat la documentació relacionada a l'article 27.3
de l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres
aprovada en data 25-02-2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en pdf i
visat. Caldrà afegir comprovant d'haver lliurat estudi hidrogeològic, a més
d'informe de l'Agència de Residus (ARC) i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA),
segons requeriments indicats en l'informe de Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA),
de 25-02-2016. - Lliurat a l'Agencia de l'Energia la documentació relacionada al
seu informe de 21-12-2015. - Comunicat l'inici al Cicle de l'Aigua (BCASA). Durant
l'execució de les obres caldrà tenir en compte que: - Cal ajustar-se a les condicions
indicades a l'informe favorable d'activitats de 30-05-2016 que s'acompanya: - La
ventilació de l'aparcament s'ajustarà al previst a l'apartat 3.1.4 del CTE-DB-HS3, a
l'apartat 8 del CTE-DB-SI3, i a l'article 23-2 de l'Ordenança de Medi Ambient de
Barcelona. - L'alçada sota els conductes de ventilació de l'aparcament no pot ser
inferior a 2,20 m. - Les preses d'aire d'aportació a l'aparcament s'han de situar a
una alçada suficient per a no produir molèsties als vianants. - Els conductes per a
l'evacuació de fums, gasos, bafs i olors, s'ajustaran al que es disposa al Títol 2 de
l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona. - Cal seguir les prescripcions de
BCASA quant a l'execució del nou clavegueró, o al sanejat de l'existent. Alhora, cal
seguir el protocol establert per BCASA quant a esgotament del freàtic per obres o a
eventuals contaminacions del subsòl, segons documentació aportada abans de
l'inici d'obres. - L'alçada reguladora màxima establerta al planejament, en
referència a cada cota de PB, no poden ser depassada per cap element més que
els expressament assenyalats a la present llicència; les pèrgoles per a plaques
solars fotovoltaiques només podran allotjar elements tècnics i en cap cas,
programa funcional; tots els elements en coberta, incloent els conductes de
ventilació, ajustats a allò establert a l'article 23-2 de l'Ordenança de Medi Ambient,
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han d'anar integrats totalment a la composició arquitectònica. - La rampa i l'accés
a soterrani s'haurà d'ajustar als paràmetres establerts als articles 112 i 113 de les
OME, quant a amplades i pendents. - El sòl lliure d'edificació ha de quedar
urbanitzat de manera coherent amb l'ús públic. Els elements i mobiliari urbans han
de formar un conjunt ordenat. La urbanització del sòl contigu a la zona verda del
carrer del Foc, així com el sòl privat obert a la via pública, haurà de mantenir
continuïtat formal i material amb la urbanització de l'espai públic executada. Caldrà
posar-se en contacte amb el Departament d'Obres i Manteniment del Districte de
Sants, per tal de consensuar solucions. - En cas de no reutilitzar les terres
d'excavació en alguna altra obra i haver-les d'abocar a gestor, caldrà actualitzar el
pagament de la fiança segons Decret 89/2010 de 29 de juny. - Els elements
identificadors de l'edifici o de l'activitat, no són inclosos a la llicència, per la qual
cosa caldrà sol·licitar la corresponent llicència. - Les impulsions d'aire en façana
han de restar totalment integrades a la composició arquitectònica i ser de fàcil
manteniment. - La llicència inclou la col·locació la de tanques de precaució, sempre
adaptades a allò establert a l'article 122 de les OME i al Decret 135/1995 sobre
Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques. Un cop finalitzada l'obra, i
per tal de poder comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament,
i: - Justificar el compliment de totes les condicions de la llicència. - Reposar els
possibles elements urbanístics afectats i justificar haver realitzat els eventuals
pagaments al compte de liquidació definitiu, en relació a la urbanització del PMU
De la Porta Firal. - Lliurar comprovant de transport i abocament de residus a
gestor autoritzat. - Haver realitzat el pagament compensatori de 164.000 euros, a
Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència Adjunta de Mobilitat i
Infraestructures - Ecologia Urbana, en relació a l'exoneració del compliment de la
dotació de places d'aparcament per a cotxes, destinats a la difusió de la mobilitat
sostenible. - Lliurar final d'obra visat, la documentació de l'obra executada (as
built) en pdf, declaració responsable referent al final d'obra, així com la resta de
documentació establerta a l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció
Municipal en les Obres aprovada en data 25-02-2011. Als plànols de l'obra
executada caldrà reflectir la justificació de la normativa a la seguretat en front el
risc d'incendi. - Legalitzar les activitat dins l'edificació, d'oficines, aparcament i
possibles locals, d'acord amb l'informe favorable d'activitats de 07-06-2016 que
s'acompanya, d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA, segons allò
establert Llei 20/2009 (BOP 12-01-11), tenint en compte que a les oficines s'hi han
d'implantar administracions públiques. - Formalitzar i inscriure la corresponent
servitud de pas, amb la parcel·la privada corresponent al Passatge dels Camps de
la Marina com a predi servent. - Obtenir informe favorable de l'Agència de l'Energia
quant a la instal·lació de captadors d'energia solar fotovoltaica. Les que escaiguin
de les assenyalades al dors del full. Termini d'inici de les obres: 12 mesos. Termini
d'execució de les obres: 24 mesos.
Districte de les Corts
21. Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el
Projecte de reparcel·lació, del Polígon d’actuació de l’Actuació aïllada de dotació 1
(AAD1) de la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’adaptació del
sistema viari a la topografia del terreny i per a la preservació dels jardins existents
al Camí de Finestrelles, a l’avinguda de Pearson, al carrer de Joan d’Alòs i al
Torrent de les Roses, formulat per lnmalòs de Desarrollo, SLU, en qualitat de
propietari únic dels terrenys, amb les observacions contingudes a l’informe de 29
de juliol de 2016 del Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió
Urbanística que consta en l’expedient, en els mateixos propis termes que es donen
per reproduïts. Sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes per
al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un diari dels de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de
la Corporació, amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix
termini, amb notificació personal.

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Districte de Sant Andreu
22. Incoar, de conformitat amb allò establert a l’article 156 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i als
articles 215 a 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, expedient d’ocupació directa d’una porció de
terreny de 388 m2 situada al carrer Foc Follet, núm. 77, qualificada de sistema
d’equipament (clau 7b2), inclosos a la Unitat d’actuació 2 del Pla especial de
reforma interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig d’Enric
Sanchís, a executar mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica, pels motius i justificació que consta en l’informe
de 27 de juliol de 2016, que obra a l’expedient i que es dóna per reproduït
íntegrament. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’ocupació
directa, i exposar-la a informació pública pel termini de quinze dies, amb
simultània audiència pel mateix termini a les persones propietàries i titulars de
drets inscrits al Registre de la Propietat, i a la resta de persones titulars de drets,
per tal que puguin formular al·legacions. Sol·licitar al Registre de la Propietat de
Barcelona la pràctica de l’anotació marginal a la inscripció de la finca afectada,
prevista a l’article 215.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Districte de Sant Martí
23. Esmenar, d’acord amb l’art. 105.2 de la Llei 4/1999, que modifica la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, l’error material comès en l’acord de la Comissió de Govern en
sessió del 28 de desembre de 2015, en el sentit que l’import a atorgar al Consorci
del Besòs per fer front a les despeses derivades del Conveni a subscriure entre
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i el Consorci del
Besòs per a la gestió i manteniment de l’espai Fòrum ha de ser de 201.000,00
euros en lloc de 210.000,00 euros, de conformitat amb l’informe del Gerent adjunt
de medi ambient i serveis urbans de 15 de juny de 2016; anul·lar parcialment
l'autorització i disposició de despesa en aquest sentit, per un import de 9.000,00
euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix
document, a favor del Consorci del Besòs, amb NIF P5890053A; rectificar el
redactat del Conveni i de la resta de documents que així ho requereixin; i notificar
la present resolució als interessats.
24. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona i per tal de garantir el dret al tràmit, el Pla Especial
Urbanístic per a la implantació de locals comercials inferiors a 2500 m2 de
superfície de venda al centre comercial de Diagonal Mar, promogut per NW
Diagonal DM1 SL; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; i donar-ne compte a
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
25. Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització i infraestructures del
carrer Bolívia, entre els carrers de Fluvià i Selva de Mar, dins l’àmbit Pla Especial
d’Infraestructures 22@”, al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa
pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de 26 d’abril de 2016, que figura
a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un
import de 3.111.688,23 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA);
d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un diari dels de més
circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest procediment; i encarregar a
Bagur, SA la gestió de l’actuació.
26. Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització del carrer Marroc, entre
els carrers Treball i Agricultura, dins l’àmbit Pla Especial d’Infraestructures 22@”,
al Districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe
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Tècnic del Projecte de 2 de maig de 2016, que figura a l’expedient administratiu i
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import d'1.349.684,86 euros,
més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu l’art.
89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP), en un diari dels de més circulació de la província, a la Gaseta
Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en
aquest procediment; i encarregar a Bagur, SA la gestió de l’actuació.
27. Atorgar la llicència d'obres major a la societat Barcelonesa de Inmuebles,
SL, representada pel Sr. Fernando Monje Cuenca per a la construcció d'un edifici
destinat a oficines i locals comercials, al carrer Pallars, 190-196 i al carrer Llacuna,
63-73 de Barcelona consistent en tres cossos d’edificació, un amb front a Llacuna,
de PB+4 i 2 nuclis, un amb front a Pallars, de PB+4 i un nucli, i un a l’interior d’illa
de PB+9 i un nucli, amb un sòcol comú de PB+1, per a un total de 6 locals
comercials en PB i 34 locals d’oficines en plantes pis; i 2 plantes soterrani per a
infraestructures i instal·lacions, i un total de 489 places de cotxe, 51 places de
moto i 166 places de bicicleta. Condicions particulars de la llicència: Abans d'iniciar
les obres caldrà comunicar-ne l'inici a l'ajuntament i haver: - Lliurat la
documentació relacionada a l'article 27.3 de l'Ordenança Reguladora del
Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres aprovada en data 25 de febrer de
2011. El projecte executiu haurà de ser lliurat en pdf i visat. - Comunicat l'inici
també al Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (DCOEP) i al Cicle de
l'Aigua (BCASA). - Obtingut informe de TMB en relació a la no afectació de les
obres d'edificació a les seves infraestructures. Durant l'execució de les obres caldrà
tenir en compte que: - Les condicions de seguretat en front al risc de foc de
l'edifici s'ajustaran a les informades pel SPEIS, segons darrers plànols esmenats i
segellats en data 17 de juny de 2016. - Cal ajustar-se a les condicions indicades a
l'informe favorable d'activitats de data 30 de maig de 2016 que s'acompanya: L'extracció d'aire del grup electrogen, s'efectuarà mitjançant conducte de ventilació
d'acord amb allò establert a l'article 25 de l'Ordenança del Medi Ambient. - La
ventilació de l'aparcament s'ajustarà a allò previst a l'apartat 3.1.4 del CTE-DBHS3, a l'apartat 8 del CTE-DB-SI3, i a l'article 23-2 de l'Ordenança de Medi
Ambient de Barcelona. - L'alçada sota els conductes de ventilació de l'aparcament,
a les zones de circulació o quan aquests discorren en sentit longitudinal a la plaça,
no pot ser inferior a 2,20m. - Les preses d'aire d'aportació a l'aparcament s'han de
situar a una alçada suficient per a no produir molèsties als vianants. - Cal seguir
les prescripcions de BCASA quant a l'execució de les instal·lacions de recollida
pneumàtica de residus sòlids urbans, així com del nou clavegueró. Alhora, cal
seguir el protocol establert per BCASA quant a esgotament del freàtic per obres o a
eventuals contaminacions del subsòl. - Cal seguir les prescripcions del DCOEP
quant a l'execució del PEI-22@. - La urbanització del xamfrà Llacuna-Pallars, inclòs
al projecte d'urbanització de la UA-4 aprovat i parcialment executat, ha de garantir
el compliment dels paràmetres de seguretat d'ús establerts al CTE DB SUA, i al
Codi d'accessibilitat, així com el pas de camions de bombers, el qual ha d'assolir
els requisits de capacitat portant i de resistència al punxonament establerta a la
Secció SI5 del CTE-DB-SI; caldrà contactar amb el Departament d'Obres i
Manteniment de Districte (Jordi Segués, 932916008) per a la supervisió de les
tasques. La urbanització del pas a nivell de PB i de l'interior d'illa, que també ha de
preveure el pas de camions de bombers, haurà de mantenir continuïtat amb la
urbanització del sòl de cessió. - Cal donar un tractament d'enjardinament i
pavimentació a la coberta de planta baixa, corresponent al local 1, i les cobertes de
planta primera amb ús de terrassa, seguint els criteris de la urbanització de
l'interior d'illa. - Cal rehabilitar i estabilitzar les tanques i els murs mitgers, de
separació amb les parcel·les limítrofs, així com plantejar el rebaix de l'alçada fins a
nivell de P1, pel que fa al mur mitger amb les parcel·les del front consolidat de Roc
Boronat, amés d'aplicar-los tractament de façana. - Les ventilacions dels banys de
locals i oficines s'han d'ajustar a allò establert a l'article 6-1 de l'Ordenança de
Medi Ambient. En cas de preveure la instal·lació en els locals d'establiments de
restauració o de venda de pa, caldrà acomplir allò establert a l'article 23-3 de la

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

mateixa Ordenança. - Els gàlibs establerts al planejament no poden ser depassat
per cap element, sense perjudici del compliment de les condicions establertes a
l'informe d'activitats esmentat més amunt, i del punt anterior. - En cas de realitzar
ancoratges d'estabilització de murs pantalla, caldrà assegurar-se prèviament de la
no incidència amb cap infraestructura de servei o edificació veïna. - Les impulsions
i extraccions d'aire en façana han de restar totalment integrades a la composició
arquitectònica i ser de fàcil manteniment. - La llicència no inclou la instal·lació
d'elements identificadors de l'edifici o de les activitats. - La llicència no inclou la
col·locació la de tanques de precaució, ni els mitjans auxiliars, ni ocupacions de via
pública, que hauran de ser sol·licitats a districte. Un cop finalitzada l'obra, i per tal
de poder comunicar la primera ocupació, caldrà informar-ne a l'Ajuntament, i: Justificar el compliment de totes les condicions de la llicència. - Reposar els
possibles elements urbanístics afectats; haver executat i recepcionat la
urbanització del sòl de cessió corresponent a l'espai lliure de la UA4 en el xamfrà
Pallars-Llacuna, i executat la urbanització del sòl lliure d'edificació de la parcel·la,
amb la corresponents previsió per al pas de camions de bombers. - Lliurar
comprovant de transport i abocament de residus a gestor autoritzat. - Lliurar final
d'obra visat, la documentació de l'obra executada (as built) en pdf, declaració
responsable referent al final d'obra, així com la resta de documentació establerta a
l'Ordenança Reguladora del Procediment d'Intervenció Municipal en les Obres
aprovada en data 25 de febrer de 2011. Als plànols de l'obra executada caldrà
reflectir la justificació de la normativa a la seguretat en front el risc d'incendi. Legalitzar les activitat dins l'edificació, d'acord amb l'informe favorable d'activitats
de data 06-07-2016 que s'acompanya, pel procediment de Comunicació amb
Certificació Tècnica (Annex III.2), d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de
l'OMAIIA, segons allò establert Llei 20/2009 (BOP 12-01-11), tenint en compte que
a cada 0,5 dels 2,7m2st/m2sòl d'edificabilitat en l'àmbit 22@, el que representa un
18,52% del sostre equivalent a 4.319,11m2 de sostre, s'hi han d'implantar
activitats@, vinculades a les TIC. - Obtenir la llicència del corresponent gual. Obtenir informe favorable de l'Agència de l'Energia quant a la instal·lació de
captadors d'energia solar fotovoltaica. - Comunicar el final d'obres al DCOEP i
obtenir-ne informe favorable quant a l'execució del PEI-22@. A tal efecte cal
formalitzar i registrar les servituds de pas i sales tècniques en favor de
l'Ajuntament de Barcelona, assenyalades al seu informe de data 09 de maig de
2016. - Comunicar el final d’obres a BCASA i obtenir-ne informe favorable quant a
les instal·lacions de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans. Les que
escaiguin de les assenyalades al full adjunt. Termini d'inici de les obres : 18
mesos. Termini d'execució de les obres: 36 mesos.
b) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
onze hores.

Acta de la sessió del 15 de setembre de 2016, aprovada el 22 de setembre
de 2016
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el
dia 15 de setembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària,
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, Jaume
Asens Llodrà, 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 Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón i
Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i
Pallarés, que certifica.
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Excusen la seva absència l’Im. Sr. i la Ima. Sra. Tinent/ta d'Alcaldia Gerardo
Pisarello Prados i Laia Ortiz Castellví i l’Im. Sr. Regidor Daniel Mòdol i Deltell.
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 9,30
hores.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 8 de setembre de
2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la
propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent
com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
C) Part Decisòria / Executiva
Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
1. Resoldre les al·legacions presentades a la modificació de l’Ordenança Fiscal
3.1 Taxes per Serveis generals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell
Municipal en data 22 de juliol de 2016, en el sentit dels informes que figuren a
l’expedient. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1,
taxes per serveis generals. Publicar aquest acord i el text íntegre de la modificació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA,
SEGURETAT I PREVENCIÓ

DRETS

DE

CIUTADANIA,

PARTICIPACIÓ

I

2. Ratificar el decret de l’Alcaldessa pel qual es resol atorgar la medalla d’Honor
al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren en la relació adjunta, en la
categoria d’argent per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 anys,
sense cap nota desfavorable en els seus expedient personals; produint la concessió
de la medalla en la categoria d’argent el beneficis establerts a l’article 5 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.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de Ciutat Vella
3. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità als solars
del carrer Princesa, 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa municipal;
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amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament;
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
Districte de Sants-Montjuïc
4. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a la concreció
dels usos dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit
delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del Pla de Millora Urbana Porta
Firal, el carrer Alts Forns i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut
per Fira 2000, SA.
5. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de millora urbana del barri de La Satalia, en l’àmbit de la
Modificació del Pla general metropolità de la muntanya de Montjuïc, d’iniciativa
municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe tècnic-jurídic 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
l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.
Districte de les Corts
6. Suspendre l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5.d.
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, del Pla Especial Urbanístic Integral per la Masia del Futbol
Club Barcelona, situada a l'avinguda Joan XXIII/Maternitat 1-25, promogut per
Futbol Club Barcelona, atesa l’existència de motius determinants de la suspensió
de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de
motivació; advertir als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposen d’un termini de tres
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a
realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació; en cas que no ho
facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu
de les actuacions; notificar el present acord als promotors del Pla.
Districte de Gràcia
7. Rectificar, a l'empara de l’article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’errada material
continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal,
en sessió de 27 de maig de 2016, del Pla Especial d’establiments de concurrència
pública i altres activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, en el sentit
a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna
per reproduït a efectes de motivació; incorporar la documentació corregida al
document definitiu del Pla.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
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E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna
la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell
Municipal amb les modificacions següents:
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Es retira el punt numero 7.
II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES
A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes a les Comissions
d) Compareixences Govern municipal
C) Part Decisòria / Executiva
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les
diferents Comissions del Consell Municipal.
a) Propostes d'acord
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
Districte de Sant Martí
1. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex
Esportiu Municipal Sant Martí ubicat al carrer Andrade 154, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
2. Adjudicar el contracte núm. 16001080, que té per objecte el servei de
teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb
dependència i/o discapacitat, que viuen a la ciutat de Barcelona, i el
subministrament de l’equipament tècnic domiciliari (terminal de teleassistència,
unitat de control remot (UCR), dispositius perifèrics, teleassistència adaptada i
teleassistència mòbil), les 24 hores al dia tots els dies de l’any, durant els anys
2017, 2018 i 2019, per un import de 34.237.958,85 euros, IVA inclòs, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a
Televida Servicios Sociosanitarios, SLU, amb NIF núm. B80925977, i d’acord amb
la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable,
amb el següent desglossament: 32.062.255,95 euros de pressupost net i
1.072.322,55 euros a l’import sobre el valor afegit al tipus del 4% i 1.103.380,35
euros a l’import sobre el valor afegit al tipus del 21%. Requerir l’adjudicatari per a
la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del
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següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió. Designar com a responsable del contracte la Sra. Ester Quintana i
Escarrà.
Districte d'Horta-Guinardó
3. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel Club Unión Deportivo
Hebron-Taxonera contra l’acord adoptat per la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 17 de maig de 2016, que va
aprovar a favor de la recurrent una indemnització de 411.297,30 euros en
concepte de liquidació del contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, amb número d’expedient 02C/2008, de 30 d’abril de 2016, únicament
en quan als apartats 1, 2 i 5 de l’al·legació número 2, d’acord el contingut i el que
disposa l’informe elaborat per la Direcció de Serveis Generals del districte d’HortaGuinardó de 29 de juliol de 2016 i l’informe elaborat pels serveis JurídicsSecretaria del Districte d’Horta-Guinardó de 29 de juliol de 2016; autoritzar i
disposar la despesa de 411.297,30 euros, a càrrec del pressupost del 2016, a favor
del concessionari Club Unión Deportivo Hebron-Taxonera, sense perjudici d’una
posterior actualització en el moment que es porti a terme la liquidació definitiva de
la concessió; notificar el present acord al Club Unión Deportivo Hebron-Taxonera i
a la Fundació Marcet; donar-ne compte a la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, rotlle
d’apel·lació 8/2012.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA,
SEGURETAT I PREVENCIÓ

DRETS

DE

CIUTADANIA,

PARTICIPACIÓ

I

4. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 del Reglament d'organització i
funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat
pel Plenari del Consell Municipal de 30 de maig de 2008 i modificat per acord del
mateix òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa de l'article 14 dels estatuts de
l'entitat gestora "Informació i Comunicació de Barcelona, SA, spm”, d’acord amb el
document que obra en l’expedient; i sotmetre-la a informació pública per un
termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del
Reglament Orgànic Municipal.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
5. Declarar d’especial interès i utilitat pública les obres promogudes per la
Fundació Jesuïtes Educació, al carrer Puig i Xoriguer, 31, consistents en “Reforma
de la zona infantil del Col·legi Sant Pere Claver-Jesuïtes Poble-Sec”, perquè reporta
beneficis objectius a la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que
reuneix les condicions esmentades al punt A1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2016 (BOP del 21-12-2015), en tractar-se d’obres
destinades a la reforma de la zona infantil d’un centre docent; concedir a la
Fundació Jesuïtes Educació, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat d’obres
immediat amb número 03-2016CI16855, i una vegada acabada l’obra, aplicar la
bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització
tributària realitzada per la Inspecció municipal d’Hisenda en funció del cost
d’execució material acreditat per l’interessat; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
6. Declarar d’especial interès i utilitat pública les obres consistents en
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, obres ordinàries de
conservació o reparació menor de catalogats C, si no afecten elements protegits,
obres interiors en zones comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o
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façana, i obres interiors a habitatge que no modifiquin distribució, estructura o
façana, a l’edifici situat al carrer Residència núm. 10 d’aquesta ciutat, atès que
l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de protecció A, d’acord amb l’informe previ
del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic; concedir a l’Agència
d’Habitatge de Catalunya la bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per l’admissió del comunicat diferit
atorgat per a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a l’article
7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, atès que les obres
s’executen en una finca amb un nivell de protecció A i acompleixen una funció
d’especial interès ja que es realitzen a un emplaçament protegit; i donar trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
7. Declarar d’especial interès i utilitat municipal les obres d’enderroc dels edificis
d’ús religiós i docent del carrer Ramón Turró 128 per a la construcció d’un edifici
destinat a l’ampliació de l’equipament docent, que són objecte del comunicat 102013LL34572; concedir a la Fundació privada Voramar la bonificació del 65% sobre
la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta
procedent, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en
tant que les obres es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat
d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212 de les
NUPGM; donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
b) Proposicions
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que
seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la
Comissió de Govern els dóna la seva conformitat.
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
E) Mocions
III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es
comuniquen les resolucions següents:
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Districte de Ciutat Vella
1. La Regidora del Districte, el 30 de juny de 2016, ha atorgat una subvenció a
favor de la Fundació Privada Catalana Comtal, per a dur a terme un projecte
d'inserció sociolaboral de joves, que es concreta en accions comunitàries per
millorar l’entorn, per un import de 16.516,67 euros, que correspon al 100,00% del
cost del projecte, i una durada fins al 31 de desembre de 2016.
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2. La Regidora del Districte, el 14 de juliol de 2016, ha atorgat una subvenció a
favor de l’entitat Associació Barceloneta Alerta, per dur a terme el projecte
d’inserció sociolaboral de joves, que es concreta en accions comunitàries per
millorar l’entorn, per un import de 8.608,76 euros, que correspon al 100,00% del
cost del projecte, i una durada fins al 31 de desembre de 2016.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí
3. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 27 de juliol de 2016, que inicia
la licitació per a la contractació de les obres relatives al carril bici al passeig
Pujades (entre carrer Marina/avinguda Meridiana-carrer Comerç), avinguda
Meridiana (entre passeig Pujades-carrer Almogàvers) i cruïlla Meridiana-Sancho de
Àvila, als districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí a Barcelona, amb un
pressupost de licitació de 964.484,32 euros, IVA exclòs.
Districte de l'Eixample
4. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 21 de juny de 2016, que aprova
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
del contracte d'obres relatives al Projecte Executiu de la Urbanització del solar
carrer Aragó, 436 (cantonada amb el carrer Lepant) i arranjament de la mitgera, al
Districte de l'Eixample a Barcelona, per un import de 659.375,65 (IVA inclòs) i per
una durada de 3 mesos; i convoca la celebració de la licitació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
5. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 22 de juliol de 2016, que
aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques de la contractació que té per objecte les obres relatives al Projecte
Executiu d’arranjament del carrer Aragó entre el carrer Casanova i el carrer
Vilamarí i la renovació de l’enllumenat, tram: carrer Vilamarí-carrer Calabria, al
Districte de l’Eixample a Barcelona, per un import de 850.711,13 (IVA inclòs) i per
una durada de 6 mesos; i CONVOCA la celebració de la licitació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
6. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 27 de juliol de 2016, que
aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques del contracte d'obres relatives al Projecte Executiu d’arranjament del
carrer Villarroel, entre Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Provença (Tram
1: Gran Via-avinguda Roma) i renovació de l’enllumenat, al Districte de l’Eixample
a Barcelona, per un import de 932.222,24 (IVA inclòs) i per una durada de 4,5
mesos; i convoca la celebració de la licitació mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
Districte de Sants-Montjuïc
7. El Director General de BAGURSA, per resolució de 29 de juliol de 2016,
adjudica el contracte relatiu a les obres ordinàries d'infraestructures a l'avinguda
Carrilet del núm. 2 al núm. 14 (carrer Parcerisa) a la societat Romà
Infraestructures i Serveis, SAU, amb número de CIF A25012386, per un import de
755.903,82 euros IVA inclòs, i amb un termini de contracte de 6 mesos.
8. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 21 de juliol de 2016, que inicia
la licitació per a la contractació de les obres relatives al Projecte d'Urbanització de
la plaça del Mig de Can Clos, al barri de la Marina del Port, al Districte de SantsMontjuïc a Barcelona, amb un pressupost de licitació d'1.279.183,14 euros, IVA
exclòs.
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Districte de les Corts
9. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 21 de juliol de 2016, que inicia
la licitació per a la contractació de les obres relatives al Projecte Executiu de
reparació de les patologies de l’aparcament de la plaça del Mirall de Pedralbes, al
Districte de les Corts a Barcelona, amb un pressupost de licitació d'1.960.202,46
euros, IVA exclòs.
Districte de Gràcia
10. El Director General de BAGURSA, per resolució de 29 de juliol de 2016,
ADJUDICA el contracte relatiu a les obres del projecte executiu de la zona verda de
l'AA4 de l'avinguda Vallcarca. Fase 1. Districte de Gràcia, a la societat Eurocatalana
Obres i Serveis, SL, amb número de CIF B62554035, per un import de 743.331,57
euros, IVA inclòs, i amb un termini de contracte de 8 mesos.
11. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 27 de juliol de 2016, que
adjudica el contracte d'obres relatives als Projectes Executius, Estudi de Seguretat
i Salut i Memòria Ambiental de la Reurbanització del carrer Legalitat, entre el
carrer ca l'Alegre de Dalt i el carrer Secretari Coloma (F1) i reurbanització del
carrer Legalitat, entre carrer Escorial i carrer ca l'Alegre de Dalt (F2), al Districte
de Gràcia a Barcelona, per un import de 587.111,10 euros, IVA exclòs, al licitador
Agustí y Masoliver, SA (AMSA) i pel termini de set mesos.
Districte d'Horta-Guinardó
12. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 20 de juliol de 2016, que inicia
la licitació per a la contractació de les obres del nou complex esportiu municipal
CEM Horta (Fase 2) al carrer Feliu Codina, al Districte d’Horta-Guinardó de
Barcelona, amb un pressupost de licitació de 5.946.157,05 euros, IVA exclòs.
Districte de Sant Andreu
13. Resolució del Conseller Delegat de BIMSA, de 27 de juliol de 2016, que
adjudica el contracte d'obres relatiu a la separata del projecte constructiu de la
urbanització viària de l’àmbit de la Sagrera Pare Manyanet-Bonaventura Gispert, al
Districte de Sant Andreu a Barcelona, per un import de 559.729,94 euros, IVA
exclòs al licitador Eurocatalana Obres i Serveis, SL.
b) Informes
C) Part Decisòria
Propostes d'acord
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Àngel Marc Miguel Baños (mat.
74932) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament
d’Obres i Manteniment del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de
Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte
(consultoria i peritatges judicials); per tal d'evitar possibles coincidències entre
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada qualsevol
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona; la dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal; la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
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Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
2.- Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Rovira Eroles (mat.
74966) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc
de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i l’activitat privada d’Arquitecta Tècnica per
compte propi; per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'Arquitecta Tècnica qualsevol
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona; la dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal; la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix; donar-ne compte
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carolina Cañete Artero
(mat. 74979) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la
categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al Departament de
Prevenció Riscos Laborals de la Gerència de Recursos Humans i Organització, on
ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte
d’altri com a auxiliar administrativa a l’empresa Kymos Pharma Services SL; la
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal; la present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix; donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
4. Aprovar la modificació en l’organigrama de la Gerència de Drets de
Ciutadania, Participació i Transparència, referits a la Direcció de Feminismes i
LGTBI, assignant les dotacions de llocs de treball, adscripcions, denominacions i
funcions al òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos; publicar el present
acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents; donar-ne compte a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
5. Aprovar la pròrroga del Conveni Marc de Col·laboració educativa signat entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya el 16 de setembre
de 2014, d’acord amb el contingut de la clàusula dotzena de l'esmentat conveni,
des de l'1 d’octubre de 2016 i fins al 30 de setembre de 2017, mantenint el
contingut de la resta de clàusules que integren aquell Conveni; facultar l’Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de
Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura de la pròrroga de
l'esmentat Conveni.
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6. Rebutjar l'oferta de Sonostudi, SA, amb NIF A08616419, i excloure-la de la
licitació que té per objecte el suport audiovisual, lloguer, instal·lació i manteniment
d'equips de so i àudio pels actes ciutadans i equips de la Gerència de Recursos
amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció en el
mercat laboral, en no haver aportat aquesta les justificacions requerides respecte a
la viabilitat de la seva oferta, segons el que estableix l'article 152.3 del TRLCSP,
malgrat estar la seva oferta dintre dels límits establerts a la clàusula 9 del plec per
la consideració d’aquesta com a presumptament anormal o desproporcionada;
adjudicar el contracte núm. 16001802, per un import màxim de 660.000,00 euros,
IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta
de valoració i classificació continguda en l'expedient a Iniciatives Events, SL amb
NIF B64709363, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa en obtenir la màxima puntuació respecte als criteris d'adjudicació
continguts al plec, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 545.454,54 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 114.545,46 euros; fixar en 27.272,73 euros l'import de
la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia; formalitzar
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
7. Rebutjar l'oferta presentada per l'empresa Aliance-Brother, SL, amb CIF
B58296855 i excloure-la, per tant, de la licitació en no considerar-se suficients les
al·legacions aportades el 22 de juliol de 2016 en tràmit d'audiència, segons les
previsions de l'article 152.3 del TRLCSP, per assegurar la viabilitat de l'oferta que
es considerava presumptament anormal o desproporcionada segons els límits
previstos a la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte; adjudicar el contracte núm. 16001920, que té per objecte la
contractació del Servei de trasllat i moviment d'arxius i mobiliari vari municipal i
els serveis d'assistència i ornamentació d'actes ciutadans i protocol·laris, per un
import màxim de 657.854,74 euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris
ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient, a Ara Vinc, S.L. amb NIF B59460618, i d'acord amb la seva proposició,
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual, i
tenint en compte la present exclusió de l’empresa Aliance-Brother, SL i la de
Control en Mudanzas, SLU (amb NIF B61104253), aquesta última adoptada per
acord de la mesa de contractació de data 15 de juliol de 2016; disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 543.681,60 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 114.173,14 euros; formalitzar el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
8. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 15 de setembre de 2016.
9. Aprovar l’expedient núm. 3-095/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
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de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 620.568,18 euros,
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16083191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
10. Aprovar l’expedient núm. 3-096/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 349.319,86 euros,
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16090191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
11. Aprovar l’expedient núm. 3-097/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 3.500.000,00 euros,
per atendre la despesa en subvencions per a persones amb pocs recursos, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16090291; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
12. Aprovar l’expedient núm. 3-098/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 5.253.000,00 euros,
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades a allotjaments
d’urgència per persones grans, ampliació de les beques d’estiu i organització
d’activitats per la participació de la infància durant el període de Nadal, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16090391; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
13. Aprovar l’expedient núm. 3-099/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 411.297,30 euros,
per canvi d’òrgan gestor en la despesa derivada del compliment de la Sentència
núm. 901/2014 per a la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Vall
d’Hebron-Teixonera del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16090491; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
14. Aprovar l’expedient núm. 3-100/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del
turisme del primer trimestre de 2016, per fer l’aportació del 50% al Consorci de
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import
803.105,92 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
16090195. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
15. Aprovar l’expedient núm.3-101/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
derivat del reconeixement d’ingrés provinent de la Generalitat de Catalunya en
concepte d’aportació extraordinària per al fons de foment del turisme (FFT), per
finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme per la minimització de
l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis en determinades
àrees de la Ciutat de Barcelona, per un import total de 115.412,93 euros, de
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conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 16090295; i publicar aquest acord
a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.
16. Aprovar l’expedient núm. 3-102/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 700.000,00 euros,
per atendre despeses de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat destinades a la
tramitació de diversos Convenis durant el darrer quadrimestre de l’any, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16090591; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
17. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT, amb CIF G60780780, per al
projecte per a potenciar les entitats d’economia social de l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual associades a l’AEES Dincat, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 38.750,00 euros; declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els
informes que consten a l'expedient; autoritzar i disposar la despesa de 38.750,00
euros amb càrrec a la partida 48903-43351-0701, distribuïts en 24.250,00 euros
per a l’any 2016 i 14.500,00 euros per a l’any 2017, a favor de l’Associació
Empresarial d’Economia Social DINCAT, amb CIF G60780780; requerir l'entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni; facultar el Comissionat
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Jordi Via Llop, per a la
signatura del present conveni.
18. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i GEDI
Gestió i Disseny SCCL, amb CIF F59128041, per al projecte Itineraris
personalitzats per a l’autonomia i l’apoderament del col·lectiu subsaharià en
situació administrativa irregular, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 65.169,23 euros. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els
informes que consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de 65.169,23
euros amb càrrec a la partida 48903-43351-0701, distribuïts en 33.820,12 euros
per a 2016 i 31.349,11 euros per a 2017, a favor de GEDI Gestió i Disseny SCCL,
amb NIF F59128041. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini
màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte
cinquè del conveni. Facultar el Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i
Solidària i Consum, Jordi Via Llop, per a la signatura del present conveni.
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
19. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del
Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa de
l’esdeveniment excepcional d'interès públic del 20è aniversari de la reobertura del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la “Societat
d’Accionistes”, que estarà vigent des del dia de la seva signatura i fins a
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l’aprovació per la Comissió Interadministrativa de la proposta de liquidació de les
actuacions relacionades, que haurà de produir-se, en tot cas, abans del 31 de
desembre de 2019. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Districte de les Corts
20. Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria per a l’any
2017 del concurs de concurs d’exposicions d’entitats i associacions sense ànim de
lucre a l’Espai Expositiu les Corts. Convocar el concurs d’exposicions d’entitats i
associacions, sense ànim de lucre, a l’Espai expositiu Les Corts per a l’any 2017,
de conformitat amb les bases generals reguladores aprovades definitivament.
Autoritzar la despesa màxima de 12.000,00 euros, que anirà amb càrrec al codi
econòmic 48901 del programa 33411 del pressupost 2017, per a fer front a la
disposició i lliurament d'una subvenció de fins a 3.000,00 euros a cadascuna de les
quatre entitats o associacions seleccionades per exposar el seu projecte a l’Espai
expositiu Les Corts. Ordenar la publicació de la convocatòria per a l’any 2017 i de
les bases específiques de projectes d’entitats o associacions a l’Espai expositiu Les
Corts, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d’edictes electrònic i a la web del Districte de Les Corts. Establir, de conformitat
amb les bases específiques, un termini de presentació de quinze dies hàbils, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
21. Excloure de la licitació del contracte núm. 15004487, que té per objecte el
servei de suport, assistència tècnica, assessorament en el seguiment i control de
l'execució de les actuacions incloses en els següents àmbits (2016-2018), i el
foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral: el protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres ordinàries
d'infraestructures i/o elements d'urbanització, el Comitè i la Comissió d'Obres i
Mobilitat i la Intervenció Municipal, les proposicions presentades per les empreses
Eptisa, Enginyeria i Serveis SAU, OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL i SGS
Tecnos, SA, en no haver acreditat els requisits de capacitat i solvència assenyalats
a la clàusula 6 del PCAP, de conformitat amb l’article 62 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic; excloure de la licitació del contracte la proposició
presentada per la UTE Ambiset- Ingenieros IM3, per estimar que l’oferta no pot ser
complerta a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de
conformitat amb l’art. 152.04 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic; reajustar la distribució pressupostària del contracte al seu termini
d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 61.005,82 euros de l’anualitat
2016 a l'anualitat del 2018, amb càrrec al Pressupostos i Partides indicades en
aquest mateix document; adjudicar l'esmentat contracte per un import
d'1.028.016,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 34% sobre el preu de sortida,
i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient a GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU, amb NIF B66186479, i d'acord
amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa; disposar a
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import net 849.600,00 euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 178.416,00 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies
hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del
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contracte el Sr. Carles Chico i Martorell, Cap del departament de Coordinació
d’Obres a l’Espai Públic; anul·lar part de l'autorització de despesa de l’esmentat
contracte, per un import de 529.584,88 euros, corresponent a la baixa sobre el
preu de licitació presentada per GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU, a qui es
proposa com a adjudicatari, amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en
aquest mateix document; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
22. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'empresa Pedalgo, SL, per a la realització d'una prova pilot de
microdistribució urbana de mercaderies amb vehicles elèctrics al voltant del mercat
del Ninot; facultar la regidora de Mobilitat per a la seva formalització.
23. Atorgar una subvenció al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC),
amb NIF Q0875010A, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de
conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari de 17 de
desembre de 2010, per un import de 30.000,00 euros, per col·laborar en
l’organització de la 9a Biennal Internacional de Paisatge; declarar la no-inclusió en
convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; aprovar
el conveni on s'articula aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per
decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; facultar la Cinquena Tinenta d’Alcaldia per a
la seva signatura; autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00
euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a
favor del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb NIF Q0875010A,
per fer front a l'esmentat Conveni; i requerir l'entitat beneficiària per tal que
presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb l’acord quart del
Conveni i d’acord amb la normativa vigent.
Districte de Sants-Montjuïc
24. Aprovar inicialment el Projecte d’execució de reforma i rehabilitació del Bloc
7 de Can Batlló per a la nova seu de l’escola de mitjans audiovisuals EMAV, al
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte, que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
13.140.326,85 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb
allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
(TRLLMRLC); i sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta
dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i en un diari
dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte d'Horta-Guinardó
25. Resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública de la
Distribució Prèvia de Terrasses a la plaça Joan Cornudella, al Districte d’HortaGuinardó, d’iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i raonada, figura
a l’informe tècnic de 26 de juliol de 2016 que consta a l’expedient i que es dona
per reproduït. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de
Terrasses, la Distribució Prèvia de Terrasses a la plaça Joan Cornudella segons el
text que consta com a annex a la present proposta. Notificar el present acord a les
persones que han comparegut durant el tràmit d’informació pública. Publicar el
present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de Terrasses a la plaça Joan
Cornudella en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la web de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), en compliment
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de l’article 80 de l’ordenança de Terrasses. Donar compte d’aquest acord al Plenari
del Consell Municipal.
b) Mocions
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
M1. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, del Festival de
Barcelona Grec adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de la Gerència
de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i aprovar les bases que han de regir
aquesta convocatòria (I.D. 08004934). Publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta
Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament
de Barcelona. Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència,
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
M2. 1.- Donar per assabentat i executar en la part que correspon a l’Ajuntament
de Barcelona, com a beneficiari del dret de retracte, la resolució adoptada pel
director de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 31
de març de 2016, confirmada per resolució del mateix òrgan, d’11 de juliol de
2016, per la qual s’acorda exercir el dret de retracte, en benefici de l’Ajuntament
de Barcelona, sobre l’edifici d’habitatges ubicat al carrer Metges 16 bis del municipi
de Barcelona, lliure de càrregues i altres gravàmens, pel preu de 861.000,00
euros. 2.- Aprovar l’adquisició de la finca del carrer Metges, 16 bis per import de
861.000,00 euros, segons l’expedient tramitat per la Direcció de Patrimoni i
Inversions. 3.- Lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de
861.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de
31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de
l’any 2014, i encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, la gestió i
administració del referit immoble, així com la rehabilitació, si s’escau, per tal de
destinar-lo a lloguer social un cop assolida la propietat. 4.- Requerir a la propietat
a través de l’òrgan a qui es faculti en la present resolució, perquè comparegui al
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de signatura de la compravenda de la
finca del carrer Metges 16 bis, lliure de càrregues i altres gravàmens, pel preu de
861.000,00 euros. 5.- Cas de no avenir-se la propietat en la signatura de la
compravenda en el dia i hora requerits, procedir a consignar el preu de la
compravenda a la Caixa General de Dipòsits Municipals amb notificació a la
propietat de la finca. 5.- Facultar el Gerent d’Habitatge per formular els
requeriments i totes les actuacions que siguin necessàries per tal de portar a terme
el present acord. 6.- Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present
acord, i sol·licitar-li el suport previst a l’article 91.2 de la Llei 18/2007, del dret a
l’habitatge.
S'aproven, per unanimitat, les mocions anteriors després de declarar-se'n,
també per unanimitat, la urgència.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
11.30 h.
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Acords
Acords de la sessió de 15 de setembre de 2016.
Aprovació de l'acta de la sessió de 8 de setembre de 2016.
Part Decisòria
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Àngel Marc Miguel Baños (mat.
74932) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament
d’Obres i Manteniment del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball de
Tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi com a arquitecte
(consultoria i peritatges judicials); per tal d'evitar possibles coincidències entre
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada qualsevol
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona; la dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal; la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Rovira Eroles (mat.
74966) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de Tècnica Mitjana en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc
de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i l’activitat privada d’Arquitecta Tècnica per
compte propi; per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d'Arquitecta Tècnica qualsevol
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona; la dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal; la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment
dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix; donar-ne compte
a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció.
3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Carolina Cañete Artero
(mat. 74979) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la
categoria professional d’Auxiliar administrativa, amb destinació al Departament de
Prevenció Riscos Laborals de la Gerència de Recursos Humans i Organització, on
ocupa el lloc de treball de Suport 5 (90.50.GE.10), i l’activitat privada per compte
d’altri com a auxiliar administrativa a l’empresa Kymos Pharma Services SL; la
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no
coincident amb el municipal; la present autorització resta condicionada a l’estricte
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compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix; donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
4. Aprovar la modificació en l’organigrama de la Gerència de Drets de
Ciutadania, Participació i Transparència, referits a la Direcció de Feminismes i
LGTBI, assignant les dotacions de llocs de treball, adscripcions, denominacions i
funcions al òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos; publicar el present
acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents; donar-ne compte a la Comissió
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
5. Aprovar la pròrroga del Conveni Marc de Col·laboració educativa signat entre
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya el 16 de setembre
de 2014, d’acord amb el contingut de la clàusula dotzena de l'esmentat conveni,
des de l'1 d’octubre de 2016 i fins al 30 de setembre de 2017, mantenint el
contingut de la resta de clàusules que integren aquell Conveni; facultar l’Im. Sr.
Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àrea de
Treball, Economia i Planificació Estratègica, per a la signatura de la pròrroga de
l'esmentat Conveni.
6. Rebutjar l'oferta de Sonostudi, SA, amb NIF A08616419, i excloure-la de la
licitació que té per objecte el suport audiovisual, lloguer, instal·lació i manteniment
d'equips de so i àudio pels actes ciutadans i equips de la Gerència de Recursos
amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció en el
mercat laboral, en no haver aportat aquesta les justificacions requerides respecte a
la viabilitat de la seva oferta, segons el que estableix l'article 152.3 del TRLCSP,
malgrat estar la seva oferta dintre dels límits establerts a la clàusula 9 del plec per
la consideració d’aquesta com a presumptament anormal o desproporcionada;
adjudicar el contracte núm. 16001802, per un import màxim de 660.000,00 euros,
IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris ofertats, de conformitat amb la proposta
de valoració i classificació continguda en l'expedient a Iniciatives Events, SL amb
NIF B64709363, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa en obtenir la màxima puntuació respecte als criteris d'adjudicació
continguts al plec, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual; disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 545.454,54 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 114.545,46 euros; fixar en 27.272,73 euros l'import de
la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia; formalitzar
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
7. Rebutjar l'oferta presentada per l'empresa Aliance-Brother, SL, amb CIF
B58296855 i excloure-la, per tant, de la licitació en no considerar-se suficients les
al·legacions aportades el 22 de juliol de 2016 en tràmit d'audiència, segons les
previsions de l'article 152.3 del TRLCSP, per assegurar la viabilitat de l'oferta que
es considerava presumptament anormal o desproporcionada segons els límits
previstos a la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte; adjudicar el contracte núm. 16001920, que té per objecte la
contractació del Servei de trasllat i moviment d'arxius i mobiliari vari municipal i
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els serveis d'assistència i ornamentació d'actes ciutadans i protocol·laris, per un
import màxim de 657.854,74 euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris
ofertats, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient, a Ara Vinc, S.L. amb NIF B59460618, i d'acord amb la seva proposició,
en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual, i
tenint en compte la present exclusió de l’empresa Aliance-Brother, SL i la de
Control en Mudanzas, SLU (amb NIF B61104253), aquesta última adoptada per
acord de la mesa de contractació de data 15 de juliol de 2016; disposar a favor de
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import adjudicació 543.681,60 euros; tipus impositiu del 21%
d'IVA, i import de l'IVA de 114.173,14 euros; formalitzar el contracte en el termini
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
8. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 15 de setembre de 2016.
9. Aprovar l’expedient núm. 3-095/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 620.568,18 euros,
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16083191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
10. Aprovar l’expedient núm. 3-096/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 349.319,86 euros,
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16090191; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
11. Aprovar l’expedient núm. 3-097/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 3.500.000,00 euros,
per atendre la despesa en subvencions per a persones amb pocs recursos, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16090291; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
12. Aprovar l’expedient núm. 3-098/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 5.253.000,00 euros,
per atendre despeses de l’Àrea de Drets Socials destinades a allotjaments
d’urgència per persones grans, ampliació de les beques d’estiu i organització
d’activitats per la participació de la infància durant el període de Nadal, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16090391; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
13. Aprovar l’expedient núm. 3-099/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 411.297,30 euros,
per canvi d’òrgan gestor en la despesa derivada del compliment de la Sentència
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núm. 901/2014 per a la gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Vall
d’Hebron-Teixonera del Districte d’Horta-Guinardó, de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16090491; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
14. Aprovar l’expedient núm. 3-100/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del
turisme del primer trimestre de 2016, per fer l’aportació del 50% al Consorci de
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import
803.105,92 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
16090195. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
15. Aprovar l’expedient núm.3-101/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
derivat del reconeixement d’ingrés provinent de la Generalitat de Catalunya en
concepte d’aportació extraordinària per al fons de foment del turisme (FFT), per
finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme per la minimització de
l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis en determinades
àrees de la Ciutat de Barcelona, per un import total de 115.412,93 euros, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable 16090295; i publicar aquest acord
a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i
Hisenda.
16. Aprovar l’expedient núm. 3-102/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 700.000,00 euros,
per atendre despeses de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat destinades a la
tramitació de diversos Convenis durant el darrer quadrimestre de l’any, de
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16090591; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal.
17. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT, amb CIF G60780780, per al
projecte per a potenciar les entitats d’economia social de l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual associades a l’AEES Dincat, que instrumenta l'atorgament d'una
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 38.750,00 euros; declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els
informes que consten a l'expedient; autoritzar i disposar la despesa de 38.750,00
euros amb càrrec a la partida 48903-43351-0701, distribuïts en 24.250,00 euros
per a l’any 2016 i 14.500,00 euros per a l’any 2017, a favor de l’Associació
Empresarial d’Economia Social DINCAT, amb CIF G60780780; requerir l'entitat
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons
rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni; facultar el Comissionat
d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Jordi Via Llop, per a la
signatura del present conveni.
18. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i GEDI
Gestió i Disseny SCCL, amb CIF F59128041, per al projecte Itineraris
personalitzats per a l’autonomia i l’apoderament del col·lectiu subsaharià en
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situació administrativa irregular, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els
articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 65.169,23 euros. Declarar la noinclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els
informes que consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de 65.169,23
euros amb càrrec a la partida 48903-43351-0701, distribuïts en 33.820,12 euros
per a 2016 i 31.349,11 euros per a 2017, a favor de GEDI Gestió i Disseny SCCL,
amb NIF F59128041. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini
màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada,
presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte
cinquè del conveni. Facultar el Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i
Solidària i Consum, Jordi Via Llop, per a la signatura del present conveni.
ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ
19. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del
Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa de
l’esdeveniment excepcional d'interès públic del 20è aniversari de la reobertura del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la “Societat
d’Accionistes”, que estarà vigent des del dia de la seva signatura i fins a
l’aprovació per la Comissió Interadministrativa de la proposta de liquidació de les
actuacions relacionades, que haurà de produir-se, en tot cas, abans del 31 de
desembre de 2019. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Districte de les Corts
20. Aprovar les bases específiques que han de regir la convocatòria per a l’any
2017 del concurs de concurs d’exposicions d’entitats i associacions sense ànim de
lucre a l’Espai Expositiu les Corts. Convocar el concurs d’exposicions d’entitats i
associacions, sense ànim de lucre, a l’Espai expositiu Les Corts per a l’any 2017,
de conformitat amb les bases generals reguladores aprovades definitivament.
Autoritzar la despesa màxima de 12.000,00 euros, que anirà amb càrrec al codi
econòmic 48901 del programa 33411 del pressupost 2017, per a fer front a la
disposició i lliurament d'una subvenció de fins a 3.000,00 euros a cadascuna de les
quatre entitats o associacions seleccionades per exposar el seu projecte a l’Espai
expositiu Les Corts. Ordenar la publicació de la convocatòria per a l’any 2017 i de
les bases específiques de projectes d’entitats o associacions a l’Espai expositiu Les
Corts, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d’edictes electrònic i a la web del Districte de Les Corts. Establir, de conformitat
amb les bases específiques, un termini de presentació de quinze dies hàbils, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
21. Excloure de la licitació del contracte núm. 15004487, que té per objecte el
servei de suport, assistència tècnica, assessorament en el seguiment i control de
l'execució de les actuacions incloses en els següents àmbits (2016-2018), i el
foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral: el protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres ordinàries
d'infraestructures i/o elements d'urbanització, el Comitè i la Comissió d'Obres i
Mobilitat i la Intervenció Municipal, les proposicions presentades per les empreses
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Eptisa, Enginyeria i Serveis SAU, OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL i SGS
Tecnos, SA, en no haver acreditat els requisits de capacitat i solvència assenyalats
a la clàusula 6 del PCAP, de conformitat amb l’article 62 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic; excloure de la licitació del contracte la proposició
presentada per la UTE Ambiset- Ingenieros IM3, per estimar que l’oferta no pot ser
complerta a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de
conformitat amb l’art. 152.04 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic; reajustar la distribució pressupostària del contracte al seu termini
d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 61.005,82 euros de l’anualitat
2016 a l'anualitat del 2018, amb càrrec al Pressupostos i Partides indicades en
aquest mateix document; adjudicar l'esmentat contracte per un import
d'1.028.016,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 34% sobre el preu de sortida,
i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient a GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU, amb NIF B66186479, i d'acord
amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa; disposar a
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: import net 849.600,00 euros, amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i
import de l'IVA de 178.416,00 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim
de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies
hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del
contracte el Sr. Carles Chico i Martorell, Cap del departament de Coordinació
d’Obres a l’Espai Públic; anul·lar part de l'autorització de despesa de l’esmentat
contracte, per un import de 529.584,88 euros, corresponent a la baixa sobre el
preu de licitació presentada per GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU, a qui es
proposa com a adjudicatari, amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en
aquest mateix document; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
22. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'empresa Pedalgo, SL, per a la realització d'una prova pilot de
microdistribució urbana de mercaderies amb vehicles elèctrics al voltant del mercat
del Ninot; facultar la regidora de Mobilitat per a la seva formalització.
23. Atorgar una subvenció al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC),
amb NIF Q0875010A, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de
conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari de 17 de
desembre de 2010, per un import de 30.000,00 euros, per col·laborar en
l’organització de la 9a Biennal Internacional de Paisatge; declarar la no-inclusió en
convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; aprovar
el conveni on s'articula aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per
decret d'alcaldia el 27 d'abril de 2011; facultar la Cinquena Tinenta d’Alcaldia per a
la seva signatura; autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00
euros amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a
favor del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb NIF Q0875010A,
per fer front a l'esmentat Conveni; i requerir l'entitat beneficiària per tal que
presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb l’acord quart del
Conveni i d’acord amb la normativa vigent.
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Districte de Sants-Montjuïc
24. Aprovar inicialment el Projecte d’execució de reforma i rehabilitació del Bloc
7 de Can Batlló per a la nova seu de l’escola de mitjans audiovisuals EMAV, al
Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb
l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte, que figura a l’expedient
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
13.140.326,85 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb
allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
(TRLLMRLC); i sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta
dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i en un diari
dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents.
Districte d'Horta-Guinardó
25. Resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública de la
Distribució Prèvia de Terrasses a la plaça Joan Cornudella, al Districte d’HortaGuinardó, d’iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i raonada, figura
a l’informe tècnic de 26 de juliol de 2016 que consta a l’expedient i que es dona
per reproduït. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de
Terrasses, la Distribució Prèvia de Terrasses a la plaça Joan Cornudella segons el
text que consta com a annex a la present proposta. Notificar el present acord a les
persones que han comparegut durant el tràmit d’informació pública. Publicar el
present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de Terrasses a la plaça Joan
Cornudella en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la web de
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), en compliment
de l’article 80 de l’ordenança de Terrasses. Donar compte d’aquest acord al Plenari
del Consell Municipal.
Mocions
M1. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, del Festival de
Barcelona Grec adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de la Gerència
de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i aprovar les bases que han de regir
aquesta convocatòria (I.D. 08004934). Publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta
Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament
de Barcelona. Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència,
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
M2. Donar per assabentat i executar en la part que correspon a l’Ajuntament de
Barcelona, com a beneficiari del dret de retracte, la resolució adoptada pel director
de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 31 de març
de 2016, confirmada per resolució del mateix òrgan, d’11 de juliol de 2016, per la
qual s’acorda exercir el dret de retracte, en benefici de l’Ajuntament de Barcelona,
sobre l’edifici d’habitatges ubicat al carrer Metges 16 bis del municipi de Barcelona,
lliure de càrregues i altres gravàmens, pel preu de 861.000,00 euros. 2.- Aprovar
l’adquisició de la finca del carrer Metges, 16 bis per import de 861.000,00 euros,
segons l’expedient tramitat per la Direcció de Patrimoni i Inversions. 3.- Lliurar al
Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 861.000,00 euros, amb càrrec a
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014,
assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, i encarregant-li
el pagament de l’esmentada adquisició, la gestió i administració del referit
immoble, així com la rehabilitació, si s’escau, per tal de destinar-lo a lloguer social
un cop assolida la propietat. 4.- Requerir a la propietat a través de l’òrgan a qui es
faculti en la present resolució, perquè comparegui al requeriment de l’Ajuntament
de Barcelona de signatura de la compravenda de la finca del carrer Metges 16 bis,
lliure de càrregues i altres gravàmens, pel preu de 861.000,00 euros. 5.- Cas de
no avenir-se la propietat en la signatura de la compravenda en el dia i hora
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requerits, procedir a consignar el preu de la compravenda a la Caixa General de
Dipòsits Municipals amb notificació a la propietat de la finca. 5.- Facultar el Gerent
d’Habitatge per formular els requeriments i totes les actuacions que siguin
necessàries per tal de portar a terme el present acord. 6.- Comunicar a l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya el present acord, i sol·licitar-li el suport previst a
l’article 91.2 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Acords de la sessió de 22 de setembre de 2016.
Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de setembre de 2016.
Part Decisòria
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico Castarnado
(mat. 73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al
Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó, on ocupa el
lloc de treball de tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi
d’arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la
privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta qualsevol
manifestació de la mateixa en el terme municipal de Barcelona. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Idoia Martin Giró (mat.
74974) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la
categoria professional de tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Gerència
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3
(80.30.OP.20), i l’activitat privada per compte d'altri com a professora i tutora, a
temps parcial, del cicle superior de projectes d'edificació al col·legi La Salle de
Gràcia. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
3. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció de
Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de
l'Ajuntament de Barcelona i aprovar les bases que han de regir aquesta
convocatòria (I.D. S08014196); publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta
Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament
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de Barcelona; donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència,
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
4. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el
document de 22 de setembre de 2016.
5. Autoritzar, de conformitat amb l’article 11.d) dels Estatuts del Consorci del
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l’aprovació dels preus públics de
l’esmentat consorci per a l’any 2017 i successius, d’acord amb la proposta que
s’adjunta.
6. Aprovar l’expedient núm. 3-103/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 82.455,71 euros, per
atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16090791; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
7. Aprovar l’expedient núm. 3-105/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 314.599,36 euros,
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a
l’expedient, referència comptable núm. 16090891; i publicar aquest acord a la
Gaseta Municipal.
8. Aprovar l’acord d’amistat i cooperació entre les ciutats de París i Barcelona,
amb la finalitat de treballar conjuntament en els àmbits de governació i
participació democràtica, habitatge, inclusió social, cultura, innovació, gestió
pública de l’aigua, memòria històrica i la governació urbana enfront els nous reptes
europeus.
ÀREA DE DRETS SOCIALS
9. Aprovar, per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 106 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic i la clàusula 20.2.3) del Plec de clàusules
administratives particulars, la modificació del contracte número 15002360 que té
per objecte la gestió del Servei d’Inserció Social a Famílies rom no autòctones amb
infants a càrrec (SISFA rom), de conformitat amb les motivacions de l’informe
emès per la Cap del Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic de 5 de
setembre de 2016, consistent en l’activació d’un programa d’acompanyament per
al reallotjament de 9 famílies amb infants d’un assentament a pisos socials, per un
import de 73.345,09 euros, exempt d’IVA, per al període comprès entre l’1
d’octubre de 2016 i el 31 d’octubre de 2017, que suposa un increment del 9,1235
% de l’import d’adjudicació del contracte. Ampliar l’autorització i disposició de la
despesa de l’esmentat contracte per un import de 73.345,09 euros, exempt d’IVA,
a favor de l'Asociación de Servicio Integral, Sectorial para Ancianos (ASISPA), amb
NIF núm. G28702504, amb càrrec als Pressupostos i Partida indicades en el
document comptable, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents
a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva per un import de
3.667,25 euros, i comparegui per formalitzar la modificació del contracte a les
dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials
(passeig de Sant Joan núm. 75 9è).
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
10. Aprovar inicialment les Bases Generals del Premi 25 de Novembre- Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones; sotmetre a
informació pública les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat
amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 48.1 de la llei 30/1992, de
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i 52 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; tenir per
aprovades definitivament aquestes bases generals, sempre que no s’hagin
presentat al·legacions durant el període d’informació pública. aprovar les bases
específiques; i convocar l’XI Premi 25 de novembre 2016-Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència vers les Dones, condicionat a l’aprovació definitiva de
les esmentades Bases Generals. Establir un termini de presentació de sol·licituds a
iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província i fins al 24 de novembre de 2016, autoritzar la despesa de 15.000,00
euros amb càrrec a la partida 0201-48101-23241, del pressupost de 2015
prorrogat per a l’exercici 2016, i publicar-les al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona.
11. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 100.000,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per al servei
d'orientació jurídica a l'OMAC - SOJ. Aprovar el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb NIF
Q0863003J, per al servei d'orientació jurídica a l'Oficina Municipal d'Atenció al
Ciutadà (OMAC) – Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), que instrumenta l'atorgament
d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 100.000,00 euros.
Facultar l'Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent d'Alcaldia de Drets de
Ciutadania, Participació i Transparència per a la signatura de l'esmentat conveni.
Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de març de
2017, el balanç econòmic, la memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels
fons rebuts de l'any 2016 i, per al segon any 2017 ho presenti en data màxima 31
de març de 2018. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de
les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica simplificada que
inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació
d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada i
segons està establert al pacte catorzè del conveni esmentat.
12. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de l'Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, amb NIF G63327696,
per al desenvolupament del projecte Secretaria de la Comissió d'Inclusió Social,
Democràcia Participativa i Drets Humans. Aprovar el conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos
Locales, amb NIF G63327696, per al desenvolupament del projecte Secretaria de
la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans, que
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un
import de 30.000,00 euros. Facultar el Quart Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Drets
de Ciutadania, Participació i Transparència, l'Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, per a la
signatura de l'esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti,
en data màxima 31 de març de 2017, el balanç econòmic, la memòria de
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funcionament i justificació dels fons rebuts i d'acord amb allò previst al pacte setè
de l'esmentat conveni.
13. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 44.862,50 euros amb
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor
de l'Asociación Munticultural Nakeramos, amb NIF G64204639, per a
Interculturalitat Barvaliphe Comunitat Aprenentatge. Atorgar la subvenció a
l'Asociación Munticultural Nakeramos, amb NIF G64204639, per un import de
44.862,50 euros, per a Interculturalitat Barvaliphe Comunitat Aprenentatge,
d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les
Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la
no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el
projecte. Requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti, en data màxima 31 de
març de 2017, el balanç econòmic, la memòria de funcionament i justificació dels
fons rebuts del primer any subvencionat i, per al segon any, ho haurà de justificar
en data màxima 30/09/2017. Aquesta haurà de contenir memòria d'actuació amb
indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts i memòria econòmica
simplificada que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de
l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada.
Districte de Gràcia
14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la
Federació de Colles Sant Medir, amb NIF G58298555, per al Projecte Sant Medir
2016, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització
de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i
institucions aprovada per decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; facultar els
regidors del Districte de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi per a la signatura dels
documents necessaris per a materialitzar aquest conveni; autoritzar i disposar la
despesa per un import de 34.360,00 euros, amb càrrec al pressupost i partida/es
indicats en aquest mateix document; abonar l’esmentada quantitat a l’Entitat
Federació de Colles Sant Medir, prèvia signatura del present acord per ambdues
parts; requerir l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a
partir del dia següent de la data de finalització de l’activitat subvencionada,
presenti el balanç econòmic, la memòria econòmica de les activitats realitzades i
justificació dels fons rebuts.
15. Aprovar inicialment els Plecs de condicions tècniques i el de clàusules
administratives particulars i annexos que han de regir el contracte número
16C00023, que té per objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la gestió del camp de futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia, fins
al 30 de juny de 2020, d'acord amb el que determinen els articles 249.5 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i 232 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals; i
sotmetre´l a informació pública durant un termini de 20 dies naturals a partir del
següent al de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, d'acord
amb l'assenyalat als esmentats articles; tenir-lo per aprovat definitivament,
sempre que no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública que
facin palesa la necessitat d'introduir-hi modificacions o a la suspensió de la
licitació; iniciar simultàniament els tràmits per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert, d'acord amb les prescripcions contingudes als articles 157 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del Sector Públic; i donar-ne compte a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
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ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
16. Rectificar, en virtut del que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l’Acord adoptat per la Comissió de Govern el 8 de setembre de 2016, pel
que s’aprovà l’addenda primera al conveni de col·laboració subscrit entre
l’Ajuntament, Red Eléctrica de España i Endesa Ingeniería, per a la coordinació del
desenvolupament de la xarxa elèctrica amb les obres de la ciutat, en el sentit que
l’import corresponent a l’ingrés que accepta l’Ajuntament és de 247.197,57 euros.
17. Rectificar, en virtut del que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l’Acord adoptat per la Comissió de Govern el 7 d’abril de 2016, pel que
s’aprovà l’acord de col·laboració per tal d’establir com a centre designat autoritzat,
a l’efecte de control d’entrada d’animals de companyia per l’aeroport i port de
Barcelona, al centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona, en el sentit
que el conveni es subscriu amb el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, i no amb la delegació del govern a Catalunya.
18. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al
31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona A - Ciutat Vella,
Eixample i Sants-Montjuïc-, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el
que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ampliar l'autorització i
disposició de despesa del contracte número 15004715 per un import de
903.267,43 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix
document; disposar-la a favor de Citelum Ibérica SA, NIF A59087361; declarar la
improcedència de la revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP; requerir
l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
recepció d'aquesta notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte
a les dependències del Departament d'Administració d'Ecologia Urbana.
19. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al
31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona B -Les Corts,
Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó-, i atesa la conformitat del
contractista, d’acord amb el que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;
ampliar l'autorització de la despesa del contracte número 15004716 per un import
de 941.786,01 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix
document; disposar-la a favor de la Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas, S.A., amb núm. de NIF A08001182; declarar la improcedència de la
revisió de preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP; requerir l'adjudicatari per tal
que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta
notificació, comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències
d'Administració d'Ecologia Urbana.
20. Prorrogar per raons d'interès públic el termini de vigència (3 mesos) fins al
31 de desembre de 2016 del contracte que té per objecte la conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, Zona C -Nou Barris,
Sant Andreu, Sant Martí-, i atesa la conformitat del contractista, d’acord amb el
que estableix l'article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; ampliar l'autorització de
despesa del contracte número 15004717 per un import d'1.186.327,09 euros amb
càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix document; disposar-la a
favor de Imesapi, SA, NIF A28010478; declarar la improcedència de la revisió de
preus a l'empara de l'article 89 del TRLCSP; requerir l'adjudicatari per tal que, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació,
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a les dependències

Districte d'Horta-Guinardó
21. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica
del sector S.05 "Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri
del Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; exposar-lo al públic pel
termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva;
i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Districte de Sant Andreu
22. Declarar la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la llei 30/1992 de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, de la tramitació del Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica del solar,
situat a la cantonada dels carrers Santander i passeig de la Verneda, promogut per
Acciona Inmobiliaria,SLU; fonamentada a l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a
aquest acord; notificar aquest acord als promotors del Pla; i procedir a l’arxiu de
les actuacions.
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COMISSIONS CONSELL MUNICIPAL
Actes
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Acta de la sessió del 12 de juliol de 2016, aprovada el 20 de setembre del
2016
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 12 de juliol de
2016, s’hi reuneix la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la
presidència de la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres.
i els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellví, Laura Pérez Castaño, Maite Fandos i Payà,
Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, Marilén
Barceló Verea, Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen
Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per
l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del
secretari general i que certifica.
També hi són presents els Ims. Srs.: Jaume Collboni i Cuadrado, Raimond Blasi i
Navarro i la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol.
Igualment, hi són presents les Sres. i els Srs.: Berta Sureda Berna,
comissionada de Cultura; Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació i
Universitats; David Escudé Rodríguez, comissionat d’Esports; Gemma Tarafa
Orpinell, comissionada de salut, i Ricard Vinyes i Ribas, comissionat de Programes
de Memòria.
No hi són presents: la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago i l’Im. Sr. Josep Maria
Montaner Martorell.
S’obre la sessió a les 9.30 h.
La Sra. Benedí saluda els assistents i anuncia que abans de començar la sessió
es farà un minut de silenci per les dues criatures que van morir ahir en un incendi
a Sant Martí.
Es fa el minut de silenci.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.
II) Part informativa
a) Despatx d’ofici
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Districte de les Corts
Del gerent municipal, de 20 de juny de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i
inicia l’expedient per a la contractació del servei de promoció, dinamització i
organització d’activitats infantils i familiars, d’educació en el lleure i de participació
en la ludoteca Guitard, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 222.333,33
euros.
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2. Districte de Gràcia
Del gerent municipal, de 22 de juny de 2016, que adjudica a l’Associació
Esportiva Escolar IES Montserrat de Barcelona el contracte per a la gestió i
explotació de les pistes poliesportives de la Creueta del Coll, per als exercicis
2016-2018, i per un import de 20.000,00 euros.
Acord de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2016:
3. Adjudicar el contracte núm. 16C00003, que té per objecte la Gestió de
Serveis públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació CC Fort Pienc i
casal infantil Fort Pienc del Districte de l’Eixample, per un import de 668.701,26
euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l’expedient a Ludic 3, S.C.C.L. amb NIF F60475902, i d’acord amb la
seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix
document, en concepte de subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, i
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per
formalitzar el contracte a les dependències Dep. Recursos Interns. Donar-ne
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 7 de juliol de 2016:
4. Adjudicar el contracte núm. 16001690, que té per objecte la prestació del
servei de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Sant Martí (lot 1) per un
import de 879.186,25 euros, IVA exempt, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient a Suara Serveis SCCL amb NIF F17444225, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’única oferta presentada,
sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada
quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document
comptable. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per
formalitzar el contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de
l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75, 9è). Donar compte d’aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
5. Adjudicar el contracte núm. 16001691, que té per objecte la prestació del
servei de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Les Corts-Sants (lot 2) per un
import de 925.941,54 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l’expedient a Iniciatives i programes, SL,
amb NIF B-59545913, i d’acord amb la seva proposició, en ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos
que s’indiquen en el document comptable amb el següent desglossament:
841.765,04 euros de pressupost net i 84.176,50 euros en concepte d’IVA al tipus
impositiu del 10%. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per
formalitzar el contracte a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de
l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, 75, 9è). Donar compte d’aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
El Sr. Ciurana assenyala, respecte al despatx d’ofici, que, com ja ha posat de
manifest en diverses ocasions, l’Ajuntament repetidament externalitza (privatitza)
serveis de gestió d’equipaments públics, cosa que contradiu el discurs electoral de
BC.
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b) Mesures de govern
c) Informes
A la Comissió:
1. Campanya vacances d’estiu 2016. «T’estiu molt»
La Sra. Andrés comenta que la campanya d’enguany («T’estiu molt») té un
format molt semblant a l’habitual, tot i que incorpora alguns canvis amb l’objectiu
d’adequar-se a les demandes i les propostes dels participants i de les seves
famílies.
Indica que la inscripció i la sol·licitud d’ajuts s’han facilitat: ja no cal presentar
cap documentació maternofilial (la unitat de convivència es documenta simplement
amb el padró municipal), ni la renda familiar (únicament cal signar una autorització
per demanar les dades a Hisenda pública). Aquesta agilitació ha permès
incrementar un 39% les beques respecte a l’any anterior (s’han atorgat 15.000
beques), i l’aportació municipal per cobrir el fons de beques ha passat de 2 milions
d’euros a 2.700.000. Informa que la beca s’ha atorgat a tothom que l’ha demanat,
i que el 70% de les beques demanades són de cobertura del 90% del cost de
l’activitat.
Exposa que la campanya inclou 785 activitats, hi participen 428 entitats (un
11% més que l’any anterior), a qui agraeix especialment la col·laboració, i s’espera
que hi participin 13.000-14.000 infants (un 25% més que l’any anterior).
Com a modalitats, esmenta les bressol d’estiu (per a infants d’1-3 anys), que es
duen a terme a les escoles bressol municipals; els casals d’estiu (3-14 anys); les
colònies, campaments, rutes i estades fora de Catalunya (13-17 anys), i els
precampus poliesportius com el Campus Olímpia (3-14/16 anys), que s’han
reforçat, i comenta que la campanya inclou activitats socioculturals diferents: arts
plàstiques, TIC, arts musicals, imatge, etc.
En darrer lloc, destaca l’oferta, per primer cop, de cinc casals específics per a
persones amb diversitat funcional (infants, adolescents i joves fins a 21 anys) per
afavorir la igualtat d’oportunitats en el gaudi de l’estiu. Informa que hi ha un total
de 526 infants i joves amb discapacitat participant en 212 activitats amb 400
monitors per a ells, amb un import total d’inversió en aquesta activitat de 500.000
euros. Subratlla que Barcelona és capdavantera a Europa en aquest sentit.
La Sra. Fandos agraeix la presentació de l’informe, que considera que segueix
un camí encertat, i assenyala que el Grup de CiU sempre valorarà positivament
qualsevol mesura que promogui el dret al lleure dels infants.
Celebra que es mantingui i es millori el format de les activitats —en destaca
especialment la simplificació dels tràmits—, però observa que si bé durant el
mandat anterior CiU va augmentar els barems tot donant compliment a la
demanda dels grups (s’hi va afegir el darrer barem, 9.959-12.000), i va haver-hi
un augment del 58% de l’import de les beques, enguany l’augment ha estat del
42%. D’altra banda, exposa que el nombre de beques va augmentar un 43% l’any
passat, mentre que enguany ha augmentat un 38%.
Demana que es facilitin dades sobre els infants participants i que es pengi la
memòria del 2015 per poder fer comparacions entre un any i l’altre.
Per acabar, indica que la inversió en monitors de suport va augmentar el 27% el
2014, el 38% el 2015, i el 21% enguany, i pregunta si per a la modalitat de casals
per a infants amb pluridiscapacitats —que celebra— hi ha algun acord amb les
entitats o van pel mateix sistema i l’únic que s’ha fet és introduir nous casals.
La Sra. Barceló felicita la Sra. Benedí i li desitja un bon dia d’aniversari.
A continuació, agraeix la presentació de l’informe, però lamenta que no s’hagi
presentat abans i no l’hagin pogut debatre. Coincideix, però, que tota potenciació
de l’esport i les activitats lúdiques entre els infants i els adolescents és positiva,
perquè fomenten factors protectors que fan menys vulnerables les persones, i que
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es poden aprendre a través d’una activitat esportiva i no a través d’una activitat
formativa.
Considera que aquests programes són necessaris, ja que el Baròmetre de la
infància i les famílies del 2014 indicava que l’11,3% dels menors de 16 anys no
podien realitzar activitats d’oci i esport de manera regular i el 7,5% no podia
participar en els viatges i esdeveniments escolars pels quals s’havia de pagar. Per
això, valora positivament l’augment del pressupost de beques i la creació i
ampliació d’activitats específiques per a persones amb diversitat funcional: la
inclusió i la igualtat d’oportunitats han de començar des de la infantesa.
Opina que l’informe és una mica breu, i que hauria d’incloure —
independentment que al web s’especifiquin les ubicacions de les activitats que es
portaran a terme— el nombre de llocs on es faran les activitats per districte.
Per acabar, pregunta per què només el 30% de les beques atorgades
corresponen a les rendes de 0 a 6.540 euros, si és perquè hi ha famílies que no hi
poden accedir o perquè no hi ha aquesta demanda; si és possible oferir aquestes
activitats també per Nadal o per Setmana Santa, si les activitats tenen algun
objectiu educatiu i si s’avaluen d’alguna manera. Entén que fer una avaluació amb
infants és complicat, però que els adolescents podrien omplir un qüestionari
qualitatiu.
La Sra. Benedí agraeix, en nom del seu grup, l’informe presentat, que té per
objectiu complir amb un dels drets dels infants, i celebra l’agilitació dels tràmits i
l’augment del 39% de les beques, així com la incorporació d’activitats específiques
per a joves amb diversitat funcional, que ajuda a aprofundir en els beneficis del
lleure inclusiu i solidari i aporta noves oportunitats des de la diferència i el respecte
a la dignitat de tothom.
Assenyala que l’activitat en el lleure, un bé educatiu de gran valor, respon a la
lògica i a la necessitat d’un context social marcat per la diversitat, la complexitat i
la globalització, i procura omplir temps i espais significatius de les persones que hi
participen per donar resposta a necessitats socials des de moltes perspectives,
amb aportacions rellevants en la tasca de construcció de la ciutadania i
experiències d’aprenentatge molt relacionades amb la participació en activitats
col·lectives i la projecció i realització d’idees. Subratlla que els infants i joves que
viuen activitats educatives en temps de lleure esdevenen agents actius i
protagonistes de la seva pròpia vida, com també ciutadans i ciutadanes amb més
capacitat d’incidència positiva sobre l’entorn. D’altra banda, posa en relleu el fet
que l’educació en el lleure cobreix necessitats d’atenció social a infants i joves que
viuen en entorns socioeconòmics desafavorits i que troben en aquest espai una
alternativa constructiva i una oportunitat d’experiències i de creixement.
Observa que activitats com fer una sortida a la muntanya o un descobriment de
la ciutat (incloses en el programa d’enguany), en companyia d’iguals i amb uns
referents joves en els quals emmirallar-se, enriqueixen les oportunitats d’infants i
joves per aprendre a negociar interessos i motivacions divergents, acceptar les
decisions col·lectives i resoldre els conflictes de la vida quotidiana d’una manera
satisfactòria, alhora que enforteixen el sentiment de pertinença al país. A més, en
les activitats en instal·lacions esportives, els nens i nenes fan un parèntesi en la
relació que tenen amb el seu grup habitual i s’integren en un de diferent, on sovint
no coneixen cap altre nen o nena, de manera que han de fer un esforç per deixarse conèixer i descobrir nous companys i companyes.
Conclou que les activitats de lleure són oportunitats magnífiques per establir
relacions i lligams amb nous amics, aprendre’n i posar en dubte allò que a l’infant li
funciona en el seu entorn habitual.
La Sra. Esteller valora positivament l’informe, i indica que el Grup del PP sempre
posa de manifest la necessitat d’augmentar els ajuts en aquests àmbits per
facilitar l’accés de tots els nens i adolescents a aquests programes, tant de lleure
com esportius, que els permeten socialitzar i aprendre de maneres diferents.
Coincideix en la importància d’augmentar els barems, i celebra que s’hagin
agilitzat els tràmits i s’hagi augmentat el pressupost (2,7 milions d’euros).
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Posa en relleu la tasca de les 428 entitats que hi col·laboren, que fan una feina
extraordinària gràcies a moltes persones entregades.
Pregunta si el fet que en el programa només constin les beques concedides i no
les sol·licitades significa que totes s’han atorgat o bé hi ha hagut més sol·licituds i
algunes s’han descartat. En aquest cas, en voldria saber el motiu.
Per acabar, destaca com a molt positiva la inclusió dels infants amb diversitat
funcional en el programa.
La Sra. Rovira valora positivament, en nom del seu grup, la presentació de
l’informe i que hagi augmentat el nombre de persones que poden accedir a la
campanya d’estiu. No troba encertat, però, que calgui presentar l’empadronament,
ja que fins fa poc no es facilitava el padró a les persones que no tenien domicili fix,
amb la qual cosa no hi podien accedir persones amb un alt risc d’exclusió social i,
per tant, amb més necessitat de socialització i integració.
Posa de manifest que l’informe no inclou indicadors de gènere com els que recull
el Pla de justícia de gènere, i pregunta com s’ha transversalitzat el gènere i quina
anàlisi hi ha d’aquests indicadors.
També hi troba a faltar les condicions laborals de les persones que duen a terme
les activitats, i observa que moltes empreses s’aprofiten de la vocació d’ensenyar
dels joves que contracten per precaritzar-los.
A continuació, expressa un reconeixement als joves voluntaris que possibiliten
els casals d’estiu, les sortides en agrupaments i esplais, etc., que durant tot l’any
generen activitats i ensenyen als infants i adolescents nous valors i una nova
manera de relacionar-se. Critica una activitat que s’ha convertit en empreses del
lleure en lloc de ser promoció de l’associacionisme educatiu, i pregunta si
l’Ajuntament apostarà fermament per aquest associacionisme davant les empreses
que es lucren per realitzar aquestes activitats.
La Sra. Andrés indica que l’informe del 2015 es lliurarà als grups i es penjarà
perquè tothom hi pugui accedir, i s’ofereix per tornar-ne a parlar un cop estiguin
disponibles les dades definitives d’enguany, després de l’estiu.
Informa que en la campanya anterior van participar 73.237 infants, i s’espera
que enguany la xifra augmenti en un 25%. D’altra banda, l’any passat es van
concedir 11.000 beques i enguany se n’han concedit més de 15.000.
Observa que els barems actuals van ser determinats en èpoques de creixement
econòmic, de manera que cal revisar-los contínuament per adequar-los a cada
situació, i afirma que el Govern recull la demanda d’incorporar indicadors que
permetin avançar en igualtat i en qualitat, així com les eines que permetin facilitar
anàlisis més acurades.
En darrer lloc, esmenta l’avenç en els casals de diversitat funcional com un dels
objectius de la campanya, i agraeix totes les intervencions.
La Sra. Esteller coincideix que caldria revisar els barems, atès que es van fixar
en un moment de creixement. Posa com a exemple el cas d’una família amb tres
membres i 32.000 euros d’ingressos, que no podria optar a cap ajut.
La Sra. Rovira manifesta preocupació pel fet que encara no hi hagi un control de
les condicions laborals que s’ofereixen a les treballadores, tenint en compte que a
Barcelona durant l’estiu, mitjançant l’hostaleria i les activitats de lleure, és quan es
genera més ocupació juvenil i, alhora, més precarietat laboral.
Es dóna per tractat.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal C’s:
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2. Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria d’Infantesa,
Joventut i Gent Gran per tal que ens expliqui quin és el seu projecte en aquestes
matèries per a aquest mandat.
La Sra. Barceló enuncia la sol·licitud de compareixença.
La Sra. Andrés comença la intervenció indicant que el projecte d’actuació
respecte d’aquests tres col·lectius (infància, joventut i persones grans) es basa en
la promoció de drets: el dret de la infància al lleure actiu, el dret dels joves a
gaudir de les oportunitats de desenvolupament i creixement personal que tenen a
Barcelona, i el dret de les persones grans a gaudir plenament de la seva vida a la
ciutat.
Anuncia que la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran col·laborarà en
l’elaboració del Pla d’infància aportant-hi tots els mecanismes possibles per
garantir el dret al lleure actiu i posant especial cura a integrar-hi el voluntariat per
implicar-lo i fer-lo corresponsable i colíder de la garantia d’aquest dret.
D’altra banda, es treballarà perquè el Pla de joventut tingui una visió més
estratègica a mitjà termini amb l’objectiu que les polítiques de joventut impregnin
l’estratègia de la política de la ciutat en la construcció d’una ciutat amb una visió
de futur que incorpori totes les àrees de l’Ajuntament, que són les que
contribueixen a construir la ciutat. Els debats sobre habitatge, ocupació i talent
han de tenir en compte que el jovent ha de poder viure d’una manera independent
a la ciutat i no s’ha de veure obligat a marxar.
Pel que fa a gent gran, es continuarà treballant pel dret a l’envelliment actiu
amb l’objectiu de trencar estereotips que limiten les possibilitats de les persones
grans de gaudir l’última etapa de la vida amb plenitud a la ciutat. S’hi treballarà
amb els grups polítics i, sobretot, amb col·lectius i particulars, amb un diàleg
pausat que permeti replantejar i reformular, en alguns casos, els models existents.
A l’hora de dissenyar els plans, de revisar el mapa i el model d’equipaments i de
crear instruments per garantir els drets, es tindran en compte les aportacions dels
serveis, les entitats i els equipaments, i es potenciarà el treball en xarxa,
aprofitant al màxim tots els recursos en equipaments i serveis que té la ciutat per
a la promoció d’aquests col·lectius. D’altra banda, es compartiran experiències i
bones pràctiques amb ciutats amigues de la infància, de l’adolescència i de la gent
gran.
Indica que es treballarà mitjançant una estratègia de coordinació amb la part
més assistencial i garantista dels drets que lidera la Tinència d’Alcaldia i fent un
esforç per garantir la tolerància zero amb els maltractaments i assetjaments
mitjançant els equipaments i els serveis municipals adreçats a la promoció
d’aquests col·lectius.
La Sra. Barceló agraeix la compareixença, i observa que fins ara no s’havia
presentat el projecte global ni sobre infantesa ni sobre gent gran.
Entén que tots els grups comparteixen intencions i objectius, però que cal
passar de la descripció a l’acció, de l’elaboració d’estudis descriptius a l’elaboració
de polítiques reals i la presentació de programes i projectes reals, aplicables, amb
un cost i un calendari.
Posa de manifest la importància de la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran,
que inclou pràcticament tot el cicle vital, i pregunta si es farà i es publicarà, en
coordinació amb la Tinència de Drets Socials, el Baròmetre de la infància i les
famílies. D’altra banda, demana que es presentin mesures concretes per prevenir
l’assetjament escolar i per tractar infants que requereixen una atenció específica
per tenir TDA o autisme o per ser superdotats, així com que es treballi per la
prevenció en l’adolescència.
Pel que fa a joventut, observa que un cop feta l’anàlisi de les necessitats, cal
presentar un pla de xoc d’atur juvenil, un pla d’equipaments juvenils i un pla
d’habitatge per als joves.
Pel que fa a gent gran, entén que també cal passar de la diagnosi a l’acció: el
Consell Assessor de la Gent Gran ha posat de manifest quina és la situació del
col·lectiu (necessitat d’un pla d’habitatge, manca de places en residències,
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problemes amb els casals i amb els equipaments, etc.), i ara cal presentar plans
concrets.
El Sr. Blasi manifesta preocupació per l’actitud del Govern: en un any l’única
cosa que ha fet ha estat posar punt final a projectes iniciats en altres mandats.
Observa que en la Regidoria de Cicle de Vida (ara novament Regidoria
d’Infància, Joventut i Gent Gran), el nom triat implicava la supressió d’àmbits
importants. Espera que es presti a cada àmbit tota l’atenció que mereix.
Afirma que el Govern no partiria de zero si tingués en compte tota la feina
prèvia aprofitable, i demana transversalitat entre tots els departaments.
D’altra banda, pregunta si es farà un pla per a la gent gran.
La Sra. Benedí expressa la convicció d’ERC que l’Administració municipal,
propera per definició, permet implantar polítiques socials persona a persona, cas a
cas, i que la lluita contra la desigualtat i contra els efectes de la crisi té un vessant
local que necessàriament ha de passar per una acció decidida contra la pobresa,
sobretot contra la pobresa infantil, a partir de l’elaboració, per part d’experts, del
mapa de desigualtats de Barcelona.
Recorda que el seu grup va demanar en un prec la constitució d’una taula
d’estudi per a la renda infantil garantida amb la participació de les entitats, els
col·lectius i les associacions del sector. Pregunta com està la qüestió —no s’ha
convocat els grups— i com es desenvoluparà.
Manifesta preocupació per la supressió de la Regidoria de Joventut, inclosa ara a
Infància, Joventut i Gent Gran, precisament quan el panorama pel que fa a
l’emancipació dels joves i les joves i a les seves expectatives de futur és molt
negatiu: menys d’un terç del jovent d’entre 18 i 29 anys ha pogut marxar de casa
dels pares, prop del 37% dels joves es mostra molt preocupat per no poder
emancipar-se, i el 14,7% de les persones de menys de 30 anys es troben en
situació d’atur de llarga durada, indicador de risc d’exclusió social. D’altra banda, si
bé l’etapa formativa s’amplia, això no implica un augment de les expectatives
laborals, fet que provoca que molts i moltes joves vegin l’exili com a única sortida:
hi ha més de 22.000 persones joves de Barcelona registrades a l’estranger. Entén
que cal presentar un pla per la joventut, un pla d’equipaments, i desenvolupar
polítiques que afavoreixin que la joventut pugui emancipar-se i tirar endavant.
Comenta que la gent gran cada vegada té una esperança de vida més gran i
més bona salut, disposa de més temps lliure i s’implica més en les activitats
comunitàries i socials, mitjançant el voluntariat, els serveis o la participació en
casals de gent gran o centres de dia, espais participatius, relacionals, d’intercanvi i
d’iniciativa ciutadana que ofereixen informació, formació i, sobretot, l’oportunitat
de compartir espais entre iguals. Demana que s’ampliï la xarxa d’espais per a gent
gran municipals, ateses les llargues llistes d’espera d’alguns barris.
En darrer lloc, subratlla que cal abordar en positiu la construcció de la capital
d’un país per a infants i adolescents, joves i gent gran.
La Sra. Esteller pregunta a la Sra. Andrés què preveu aportar a la Regidoria, una
regidoria molt important perquè inclou la infància, l’adolescència i la gent gran, i,
per tant, està lligada a les relacions intergeneracionals. Vol saber quines accions
transversals es preveuen, a banda de les específiques per a cada àmbit.
Indica que a Barcelona hi ha més de 200.000 nens de 0 a 14 anys, de manera
que cal un pla d’infància que vertebri totes les accions necessàries.
A continuació, pregunta quin model se seguirà, si es remunicipalitzaran serveis i
si es continuarà treballant amb col·laboracions publicoprivades, i observa que no
només l’àmbit municipal dóna resposta a la ciutadania.
Demana si es preveu aprovar properament un pla d’adolescents, i quan es
constituiran les comissions de treball per abordar aquesta qüestió, així com quins
en seran el calendari, els objectius i les actuacions.
Els mateixos dubtes planteja respecte a gent gran, i especifica que voldria saber
com es preveu reduir les llistes d’espera —hi ha més de 5.000 persones pendents
d’accedir a una plaça de residència i els centres públics no poden cobrir la
demanda—, si s’impulsarà el Pla d’equipaments, paralitzat des del 2013, i si es
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concertaran places amb l’empresa privada. D’altra banda, vol saber què aportarà el
Grup del PSC al Govern per desbloquejar activitats, accions i equipaments.
Per acabar, observa que hi ha molt pocs joves que participin en programes de
Barcelona Activa o s’hi interessin (11.000), i pregunta què es farà per enfortir
l’emprenedoria.
La Sra. Rovira lamenta que s’hagi perdut l’essència i l’objectiu del nom
«Regidoria de Cicle de Vida», que implica que les diferents etapes vitals no són
compartiments estancs, i demana que es treballi des d’una perspectiva feminista i
de classe, ateses les diferents necessitats i les desigualtats produïdes per aquestes
dues qüestions.
Considera que caldria fer participar els diferents col·lectius tant en el
plantejament de les polítiques, com en l’execució i l’avaluació, i pregunta com es
recolliran els processos participatius que s’han dut a terme i el seguiment de les
decisions preses.
També vol saber com preveu el Govern solucionar les mancances en
equipaments que pateixen tots tres col·lectius, els problemes de coordinació entre
els diferents serveis professionals que donen atenció a la infància, la manca d’eines
per fer un treball preventiu amb les famílies per treballar la manca de capacitats o
habilitats parentals, la manca d’informació als joves sobre els seus drets laborals
per evitar l’augment de la precarietat, i la insuficient qualitat en l’atenció als joves
immigrants i la manca de programes específics.
Pregunta també com es facilitarà l’emancipació dels joves, com se’n garantirà la
salut sexual i reproductiva i l’educació en aquest àmbit, com es promouran nous
espais i noves maneres de relacionar-se des d’una perspectiva anticapitalista i
feminista per construir societats més igualitàries, i si es derogarà l’Ordenança de
civisme, que privatitza l’ús de l’espai públic.
En darrer lloc, quant a gent gran, esmenta el projecte Radars, que serveix per
detectar les persones amb soledat no volguda, i pregunta si s’estan duent a terme
accions més enllà de la plataforma telefònica, i com es reforçarà el servei d’atenció
domiciliària perquè realment cobreixi totes les necessitats de la gent gran.
Clou la intervenció explicitant que hi ha moltes qüestions per parlar i que caldria
una altra compareixença, amb més temps, per donar resposta a les preguntes
plantejades pels grups.
La Sra. Andrés puntualitza que no ha parlat de recursos assistencials per a la
gent gran sinó de promoció per a les persones grans actives.
Subratlla que els tècnics han treballat i treballen en aquestes matèries, però que
la feina no s’ha fet pública perquè primer s’ha d’ordenar la informació i donar-hi
format, i assegura que les accions tindran en compte la realitat actual.
Per acabar, afirma que es farà una revisió dels equipaments i els serveis, també
amb realisme, però tenint en compte que la inversió no és il·limitada i que caldrà
articular altres formes per garantir la promoció dels col·lectius.
El Sr. Blasi insisteix que el Govern no ha dut a terme cap acció política, i espera
que aquesta tendència s’inverteixi. Valora molt positivament, en canvi, la feina
dels tècnics i els professionals.
Critica que s’hagi deixat de banda la franja de l’adolescència, que també cal
tractar des de la perspectiva de la promoció i no només dins l’àmbit assistencial, i
que no s’hagi presentat cap alternativa al Pla de xoc promogut pel PSC el mandat
anterior.
D’altra banda, observa que cal treballar l’àmbit de la persona, dels serveis, dels
equipaments i de les accions amb coordinació interna i externa, i demana al
Govern que col·labori amb els grups.
Es dóna per tractada.
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Del Grup Municipal PP:
3. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte
del nou conveni de col·laboració per millorar la qualitat de la xarxa sanitària de la
ciutat durant el període 2016-2023, i que van signar el Departament de Salut, el
Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona el passat 4 de juliol del
2016.
La Sra. Esteller demana la compareixença del responsable municipal.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa informa que presentarà les línies generals del Pla d’equipaments
2016-2023, un pacte de ciutat treballat els darrers mesos en el si del Consorci
Sanitari de Barcelona (60% Generalitat, 40% Ajuntament) i aprovat la setmana
passada, que recull els equipaments d’atenció primària, salut mental, sociosanitaris
i algunes actuacions hospitalàries.
Subratlla que per a l’elaboració del Pla s’han recollit demandes de barris i
districtes, s’han tingut en compte els equipaments no resolts en el pla anterior i
s’ha valorat si encara hi havia la necessitat de tirar-los endavant. D’altra banda,
s’ha volgut reforçar molt la provisió pública del model sanitari, s’han incorporat els
equipaments d’addiccions, inexistents en plans anteriors, i s’ha tingut en compte la
població que es preveu per al 2023 i els plans urbanístics ja aprovats que poden
afectar la realització del Pla.
Destaca que les 37 actuacions del Pla volen, sobretot, reforçar l’atenció primària
i la salut mental, ja que la diagnosi situava aquests dos àmbits com a prioritaris: el
38% de les actuacions es refereixen a centres d’atenció primària; el 32%, a
centres de salut mental (CSMA o CSMIJ); el 22%, a atenció especialitzada, i el 8%,
a centres sociosanitaris. Observa que una millora hospitalària és més costosa que
la construcció d’un CAP, i per això els percentatges d’actuacions no coincideixen
amb els percentatges d’inversions.
Explica que les 37 actuacions han d’estar gestionades i en marxa el 2020, i fins
al 2023 hi ha marge per a demandes afegides.
Remarca que s’ha aconseguit que el finançament (187 milions) estigui
assegurat: només s’han afegit al conveni actuacions que es podien assegurar, i hi
ha una reserva de sis CAP que es farien del 2020 al 2023 si hi hagués finançament
afegit.
Assenyala que es crearan taules de treball entre la Generalitat, l’Ajuntament, la
Diputació i hospitals com el Clínic o la Vall d’Hebron per anar abordant les
necessitats de cada centre.
Indica que el 57% de les actuacions són noves construccions, i que n’hi ha que
ja estaven en marxa i no s’havien acabat d’executar en el pla anterior, també
rehabilitacions i amplificacions.
Exposa que el 54% de les actuacions i el 77% del finançament es destinen als
barris considerats prioritaris per condicions socioeconòmiques o desigualtats en
salut.
En darrer lloc, informa que el conveni —que s’ha fet arribar a qui l’ha demanat—
s’ha penjat avui al web. Demana disculpes per no haver-lo penjat abans i s’ofereix
per fer arribar altra documentació a qui la demani.
La Sra. Esteller agraeix la intervenció de la comissionada.
Observa que el Pla no recull 37 actuacions sinó 36, ja que n’hi ha una de
repetida, i assegura que només hi ha sis actuacions noves i que tota la resta són
fruit del conveni del 2004 o del conveni del 2008. Per exemple, tots els CAP
excepte el de la Guineueta estaven inclosos en els convenis anteriors, de la
mateixa manera que els hospitals i les catorze obres d’actuació, que ja s’havien
començat a realitzar, i els centres sociosanitaris. Afirma que moltes de les
actuacions en atenció especialitzada són també obres pendents, i pregunta si es
cobraran els 30 milions de l’Hospital del Mar que estaven pendents des del 2004 i
que per un compromís amb el PP en l’anterior mandat es va desbloquejar aquesta
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inversió que avancés l’Ajuntament perquè la Generalitat, que és a qui li correspon,
el financés. Quant als equipaments d’addiccions, confirma que en els convenis
sanitaris anteriors no hi eren, però puntualitza que el que s’ha fet és traslladar-los
del Pla d’addiccions i de salut mental.
Per acabar, demana que s’expliqui el calendari d’actuacions i com es faran els
CAP, per a quines actuacions ja hi ha reserva d’espai i com es farà la resta de
reserva, i per què l’Ajuntament paga 44 milions d’euros, quan en convenis
anteriors mai no havia pagat res sinó que posava el sòl a disposició de la
Generalitat.
La Sra. Homs agraeix la sol·licitud de compareixença del PP.
A continuació, observa que els grups no han pogut consultar el conveni —i han
hagut de treballar amb altres fonts— perquè no s’ha penjat fins aquest matí, i
demana rigor al Govern.
Afirma que, si bé la continuïtat en política sanitària d’equipaments és positiva,
aquest conveni és una aposta a la baixa respecte al conveni anterior.
Assenyala que el conveni, amb una inversió de 187 milions d’euros (44 assumits
per l’Ajuntament), implica pagar més i rebre menys, i observa que el Govern
actual sempre criticava els altres per fer allò que ell fa ara: ajudar econòmicament
la Generalitat. Indica que el conveni actual suposa una rebaixa de 350 milions
respecte al conveni anterior (-65%).
Posa de manifest que les línies d’actuació del conveni no són noves: fins i tot les
actuacions referides a addiccions havien estat tractades per tots els grups
mitjançant propostes presentades a la Taula de Drogues.
Coincideix que la majoria d’actuacions ja s’incloïen en convenis anteriors. Per
exemple, el govern Trias va fer una forta aposta per l’atenció de la salut mental, i
ara es presenta allò que ja es va programar en l’etapa anterior. Subratlla que en
equipaments i salut mental ja hi havia molta feina feta.
Lamenta que el Govern, amb un pla poc ambiciós, segueixi la tendència de
rebaixar el perfil de la ciutat també en una matèria tan important com la salut dels
veïns i veïnes.
Celebra, però, que es mantinguin les polítiques sanitàries relacionades amb
equipaments i s’hi destinin diners. Observa, tanmateix, que caldria disposar d’un
capítol d’inversions de manteniment que garantís el bon funcionament dels
equipaments, i millorar la relació d’ús entre els existents, així com evitar que es
posi més pressió en els professionals, que estan molt mal pagats.
La Sra. Barceló agraeix la sol·licitud de compareixença del PP, i lamenta que no
hagi estat el Govern qui hagi portat la mesura a la Comissió. Lamenta també la
manca d’accés al conveni per part dels grups, i espera que aquesta situació no es
repeteixi.
Coincideix que el Pla inclou poques mesures noves, i també demana que
s’informi sobre el calendari d’actuació. Subratlla que cal passar dels anuncis i els
eslògans a les dades i als fets.
Celebra que el Servei Català de la Salut aporti el 62,3% de la partida
pressupostària, però recorda que les retallades del Govern de la Generalitat han
afectat el Consorci Sanitari de Barcelona, que ha passat de percebre un pressupost
de 23 milions d’euros el 2010 a 7 el 2015.
Observa que a més de millorar els equipaments caldria potenciar els recursos
dels hospitals públics amb mesures com ara l’obertura dels quiròfans dels hospitals
a la tarda, i reforçar la salut mental amb mesures com l’aportació de més recursos
perquè els pacients puguin rebre més visites i amb més freqüència.
Subratlla que cal parlar amb a Generalitat per resoldre el problema de les llistes
d’espera: és inadmissible que el juny del 2015 hi hagués més de 100.000 persones
en llista d’espera per a una prova diagnòstica, i que els ciutadans i ciutadanes
d’alguns districtes hagin d’esperar un mes per a una primera visita i hagin de
tornar a esperar per iniciar el tractament.
Clou la intervenció reiterant que el Govern, després d’un any, ha de passar
immediatament de la descripció a l’acció.
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La Sra. Benedí celebra l’acord de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament
de Barcelona, que ha de garantir uns serveis amb una gestió que funcioni
adequadament.
Entén que tots els grups volen que les persones que viuen a Barcelona estiguin
ben ateses i tinguin una atenció integral, i opina que el treball conjunt de les
administracions sempre deriva en una atenció eficaç i propícia per a la ciutadania.
Manifesta que la prioritat d’ERC són les persones i que la ciutadania disposi dels
serveis públics que es mereix. Considera que aquest conveni permet avançar cap a
la millora de la qualitat dels serveis de la salut i fer front a les desigualtats entre
barris, de manera que serà probablement un dels acords més importants del
mandat. Subratlla que la salut de la ciutadania ha de ser una prioritat absoluta en
les polítiques públiques.
Celebra que les prioritats estratègiques de la Generalitat i l’Ajuntament en
aquest cas coincideixin: totes dues administracions entenen que millorar la xarxa
sanitària significa dotar-la d’infraestructures per prioritzar l’atenció primària i
comunitària, l’atenció sociosanitària, l’atenció a la salut mental i les addicions i
l’atenció especialitzada.
Espera, però, que aquest conveni sigui un punt de partida que tingui continuïtat
amb més actuacions en un futur proper. Recorda que actuacions com la segona
fase de les obres de l’Hospital del Mar, el nou edifici de consultes externes de la
Vall d’Hebron o l’ampliació de l’Hospital Clínic es tractaran en taules específiques.
Del contingut del conveni, destaca que per primer cop s’incloguin els centres
d’atenció i seguiment a les drogodependències, amb l’ampliació del CASD Fòrum i
del CASD de la Barceloneta i els nous centres CASD Baluart i CASD Nou Barris; els
nous espais dels centres de salut mental de l’Eixample, que està previst que
s’integrin a les instal·lacions del CAP Manso, i la continuïtat de l’estratègia de
millora de la xarxa d’atenció primària i la seva adequació als creixements
poblacionals per mitjà de la construcció de centres nous, l’ampliació d’altres
centres o la modernització d’equipaments.
En darrer lloc, explicita que des del punt de vista republicà, la salut ha de ser
pública, universal i equitativa, i entén que la ciutadania de Barcelona ha de sentirse orgullosa dels serveis de salut del país i de la seva capital. Amb aquest objectiu,
la setmana passada el seu grup va presentar la proposta d’obrir la reproducció
assistida a totes les dones, amb independència de la seva situació clínica, la seva
orientació sexual i la seva situació afectiva, mesura amb la qual el sistema públic
de salut català es constitueix com a garant dels drets fonamentals.
La Sra. Rovira valora que hi hagi hagut una inversió de 187 milions, i que el
77% es destini a barris prioritaris.
Observa, però, que la situació d’excepcionalitat sanitària actual —amb les
classes populars i les classes treballadores, sobretot les dones, patint-ne les
conseqüències: llistes d’espera creixents, pèrdua d’equitat en l’accés al sistema,
onze anys de diferència en l’esperança de vida entre classes benestants i classes
populars i indicadors de salut de la gent treballadora cada cop pitjors— requereix
que s’inverteixi en persones i es qüestioni el model sanitari públic i privat, no pas
que es blindi i es garanteixi que els que fan negoci amb la salut de les persones el
continuïn fent.
Considera inacceptable la clàusula vuitena del conveni, ja que entén que allò
que es paga amb recursos públics ha de ser públic: la sanitat ha de ser de
titularitat, gestió i provisió públiques.
Critica que es continuï promovent el model de concertació per als centres
sociosanitaris i de salut mental i, per tant, es fomentin entitats que fan negoci amb
la salut mental i l’envelliment. Pregunta si aquestes inversions es traduiran en
places municipals, i subratlla que el conveni hauria de pressionar perquè es
recuperés l’activitat pública als centres de salut públics, i que els recursos públics
no anessin a parar a l’activitat privada.
Assenyala que s’inverteix en l’Hospital Clínic, que l’any passat va constituir-se
en consorci i permet desenvolupar-hi activitat privada, i que aquest hospital té el
Barnaclinic, hospital que genera una doble llista d’espera i una sanitat dual de
pobres i rics. També s’inverteix a l’Hospital del Mar, on hi ha la voluntat que cada
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vegada s’assumeixi més activitat privada, i els beneficis de les inversions públiques
per fer recerca es privatitzen. Troba a faltar en el conveni una pressió per evitar
l’activitat privada i alguna clàusula que estableixi que les inversions reforçaran
exclusivament la sanitat pública.
Conclou que BC presenta estudis valuosos i fa declaracions d’intencions
totalment necessàries, com ara que cal eliminar les desigualtats en salut, però
després fa el mateix que han fet tots els governs que l’han precedit.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa demana que es llegeixin bé les xifres: dels 520 milions del
conveni anterior, més de 300 eren per a grans obres hospitalàries, i cal tenir en
compte que el conveni actual inclou un annex per al Clínic i la Vall d’Hebron.
Comenta, d’altra banda, que en l’anterior conveni l’Ajuntament va donar 16 milions
d’euros al Centre Dolors Aleu.
Assegura que es reforça l’atenció primària i la salut mental, un reforç que hauria
d’alegrar tothom, i convida a comparar els percentatges dels convenis.
Pel que fa al comentari de la Sra. Homs sobre el manteniment dels equipaments
i la mala retribució dels professionals de la salut, observa que són qüestions que
precisament depenen de la Generalitat, i subratlla que l’Ajuntament de Barcelona
lluita cada dia en el si del Consorci Sanitari per millorar qüestions com les llistes
d’espera o les ràtios.
Indica que sí que hi ha un calendari d’actuació, i s’ofereix per discutir-lo.
Per acabar, diu a la Sra. Rovira que sí que s’ha fet un esforç importantíssim per
reforçar la provisió pública de la sanitat pública: de les 37 actuacions, només 3 són
proveïdors privats, sense ànim de lucre —no es poden eradicar d’un dia per
l’altre—, i hi ha una clàusula en el conveni que estableix que en el cas que el
proveïdor no sigui públic —la determinació de BC és que sigui públic—, es miraran
les condicions en què se cedeixen sòls i equipaments, cosa que no havia recollit
mai cap conveni.
Es dóna per tractada.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
IV) Part decisòria / executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de grup
Del Grup Municipal CiU:
4. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a
crear un equip d’atenció a la vellesa de Barcelona que: 1. Sigui un equip
multidisciplinari especialitzat en persones grans. 2. Tingui com a finalitat última
garantir la protecció de les persones grans de la ciutat oferint un suport a les
diferents entitats o organitzacions que treballen amb persones grans en situació de
maltractament, i que també ofereixi suport i acompanyament a les persones
implicades en la possible situació de maltractament. 3. Assessori, valori i
intervingui, en funció de la necessitat dels casos de maltractaments o sospita de
maltractaments notificats a serveis socials bàsics o especialitzats. 4. Vetlli pel
seguiment i compliment del Protocol d’actuació davant el maltractament de les
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persones grans i coordini les actuacions que s’hagin de dur a terme per a la
realització dels seus objectius. 5. Tingui per objectiu: prevenir possibles situacions
de maltractament en l’àmbit de la vellesa, oferir una cobertura multidisciplinària a
tots els casos de sospita o certesa de maltractament a persones grans detectats,
reduir els danys en les víctimes de maltractament.
La Sra. Fandos exposa que la proposició es basa en la voluntat de reforçar el
suport a les persones grans i de combatre qualsevol abús que vulneri els seus
drets socials i econòmics.
Explica que el redactat inicial proposava la creació d’un equip d’atenció a la
vellesa de Barcelona, però es va acceptar la transacció del Govern —s’ha fet
arribar a tots els grups la proposició amb el redactat definitiu— de canviar aquest
equip per un «grup de treball interdisciplinari» que enforteixi la xarxa de
professionals que treballen a la ciutat per detectar totes les situacions de
maltractament i permeti el seguiment del Protocol d’actuació davant el
maltractament de les persones grans que es va aprovar en el mandat anterior, que
ha esdevingut un referent a tot el país.
Explicita que el grup donaria suport a les entitats del sector, i subratlla la
importància que la ciutadania (tant la gent gran com la resta) tingui clar on s’ha
d’adreçar per denunciar un maltractament i com ha d’actuar davant d’una sospita o
una certesa.
Conclou que la voluntat última és que a Barcelona no existeixi cap
maltractament a la gent gran.
La Sra. Barceló manifesta el vot favorable del seu grup, per a qui la gent gran és
una prioritat.
Considera que l’objectiu de les polítiques públiques respecte a la gent gran
hauria de ser atendre’n les necessitats i potenciar-ne la maduresa, per la qual cosa
és clau ajudar les persones en la integració del seu cicle vital i evitar el
maltractament.
Recorda que fins a la compareixença d’avui, el Govern municipal no havia
presentat el seu projecte per a la gent gran ni l’informe sobre la seva situació.
Entén que cal garantir una xarxa permanent d’assistència domiciliària, de
visites, i serveis d’urgència per a les persones grans, sobretot per a les que viuen
soles, així com fomentar l’autonomia, l’autoestima i les habilitats socials de les
persones grans —l’OMS indica que s’ha de posar fi a les barreres que limiten la
participació social— perquè tinguin eines per demanar ajuda en el cas que estiguin
sent maltractades.
Exposa que segons l’enquesta de seguretat pública de Catalunya del 2014,
10.500 persones grans havien confessat haver rebut maltractaments per part
d’una persona propera en el seu entorn. Comenta que la Declaració de Toronto
recull la necessitat que múltiples actors de la societat participin per prevenir el
maltractament i remarca la importància de l’educació i la informació per combatre
el fenomen.
Entén que el Protocol d’actuació davant el maltractament de les persones grans,
que valora positivament, hauria de tenir més desenvolupat l’apartat de prevenció,
per a la qual l’educació és clau, i recorda que el Grup de C’s va demanar al
desembre una campanya de sensibilització per fomentar les relacions
intergeneracionals i la prevenció mitjançant tallers en els centres educatius
orientats a infants i adolescents.
En darrer lloc, cita el Consell Assessor de la Gent Gran («el bon tracte indica una
manera de fer i una cultura que es basa en el respecte, l’autonomia de decisió
sobre com viure i quins riscos prendre») i subratlla la importància sensibilitzar la
ciutadania i educar en valors.
La Sra. Capdevila manifesta el vot favorable del seu grup, que al maig,
conscient de la manca de serveis específics i recursos de protecció per a persones
grans maltractades, va presentar un prec en la mateixa línia, i demana quin
compliment s’està donant a aquest prec, que va ser acceptat.
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Posa de manifest la freqüent invisibilitat dels maltractaments a la gent gran —
igual que altres maltractaments, sovint no són denunciats, per vergonya o per por
a les represàlies o a ser allunyats de la llar—, una de les formes de violència més
desconeguda, menys estudiada i menys compresa.
Exposa que els Mossos d’Esquadra cada dia reben tres denúncies de
maltractaments a la gent gran —insisteix que molts maltractaments no es
denuncien—, i que les entitats del tercer sector van alertar al maig que els
maltractaments a la gent gran no havien millorat en absolut. Aquestes entitats
recomanen que s’apliquin polítiques educatives de sensibilització d’infants i joves,
que es potenciï el reconeixement cap a les persones grans i que s’informi la
població sobre els maltractaments a aquest col·lectiu.
Observa que l’agressió física no és l’única forma de maltractament: existeixen
formes com la indiferència, els crits, el silenci, l’aïllament de la persona dels seus
amics o de les seves activitats i les intimidacions.
Conclou que cal reforçar la lluita contra el maltractament de les persones grans
mitjançant informació i formació als professionals que treballen en aquest àmbit
que els permeti detectar, avaluar i intervenir; informació a la població en general i
a les possibles víctimes en particular (es proposa que aquestes persones puguin
demanar ajuda per telèfon i adreçar-se a un CAP davant un cas de
maltractament); habitatges per a persones grans maltractades, i programes per a
les persones que exerceixen el maltractament.
La Sra. Esteller manifesta el vot favorable del seu grup, que sempre ha demanat
que s’actués més contra els maltractaments i que s’elaborés un pla integral.
Exposa que les denúncies van passar de 400 fa pocs anys a 900 el 2015, però
coincideix que molts maltractaments (negligències, abusos, espolis econòmics,
etc.) no es denuncien —es calcula que el 80%—, i exposa que el 23% dels
maltractaments els exerceixen familiars; el 25%, coneguts, i el 18%, cuidadors.
Coincideix que en ocasions la persona maltractada no denuncia perquè se sent
indefensa i té por que l’abandonin o perquè depèn dels familiars o dels cuidadors.
Troba positius tant la proposició com el protocol aprovat el 2014, que en
modificava un d’existent, però subratlla que cal reforçar els serveis d’actuació
davant els maltractaments i treballar de manera transversal per aconseguir un
servei permanent, que la gent gran sàpiga com exercir els seus drets i que els
professionals siguin ràpids i eficients tant en la detecció com en la reacció.
La Sra. Rovira manifesta el vot favorable del seu grup.
A continuació, comenta que és des de Serveis Socials des d’on es detecten els
casos de maltractament a la gent gran, a través de la gestió de la llei de la
dependència, l’atenció domiciliària i el servei de teleassistència. Posa en valor la
feina que fan aquestes treballadores, i denuncia que continuen sense tenir unes
condicions dignes i sense poder fer totes les actuacions possibles per culpa de la
precarietat laboral.
Subratlla la importància de l’existència d’un referent a qui adreçar-se davant
d’un maltractament, i assenyala que les treballadores de Serveis Socials demanen
que hi hagi una persona que vagi fent el seguiment de les diferents denúncies.
Recorda que actualment, davant la detecció d’un cas de maltractament, s’activa
el protocol, que implica la coordinació amb els advocats de Serveis Socials i l’inici
d’una sèrie d’informes als jutjats.
Observa que hi ha maltractaments especialment difícils de detectar i que són
freqüents, com ara el que es produeix per sobrecàrrega del cuidador, que acaba
maltractant el seu familiar per negligència, o el maltractament econòmic. Remarca
que el seguiment individualitzat és imprescindible, i que quan una persona adulta
no vol denunciar, és molt difícil intervenir. Per això, els diferents serveis haurien
d’apoderar les persones i donar-los eines perquè, si denuncien, puguin tenir una
vida digna i amb les necessitats cobertes.
Conclou que caldria reforçar els serveis existents i explorar la possibilitat de
crear un equip especialitzat que, un cop detectat un cas, s’ocupés de tot, amb un
referent molt clar que pogués fer un seguiment de cada cas des del diagnòstic fins
a veure com evoluciona, ja que la sobrecàrrega que pateix actualment el personal
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de Serveis Socials impedeix oferir una atenció adequada. Així mateix, cal garantir
les condicions dignes de les treballadores.
La Sra. Andrés informa que a la darrera sessió de la Comissió del Consell
Assessor de la Gent Gran, que valora molt positivament el Protocol d’actuació, s’hi
van fer suggeriments per fer-lo més efectiu i millorar-ne la difusió: es va proposar
reeditar el material informatiu per fer-lo bilingüe (català i castellà), facilitar un
número de telèfon on es pugui trucar en cas de maltractament i difondre el
material als CAP, als casals de gent gran, als equipaments de gent gran i a
instituts i escoles, ja que es vol abordar el dret de les persones grans a ser ben
tractades des d’una perspectiva de ciutat educadora i garantista de drets.
Per acabar, explicita que el Govern treballarà per donar compliment a la
proposició.
La Sra. Ortiz agraeix, en nom del Govern, la voluntat d’acord tant del grup
proposant com de la resta.
A continuació, posa de manifest que Barcelona ha estat pionera donant resposta
davant d’aquesta situació, i que la xarxa de serveis socials, de serveis sanitaris, de
prevenció i de seguretat de Barcelona no és comparable a la d’altres punts del
territori, de manera que de vegades les solucions tampoc no poden ser
equiparables.
Assenyala que la majoria dels maltractaments a la gent gran tenen lloc en el
mateix entorn familiar, de manera que cal actuar no només com a resposta a un
maltractament, sinó també davant els factors de risc, com són algunes situacions
actuals com l’escassetat material, que provoca reagrupaments familiars
involuntaris i tensió en els nuclis familiars.
Subratlla la importància de mantenir el treball en xarxa i la capacitat de
resposta i d’incidència dels serveis socials, dels centres d’atenció primària i de la
xarxa comunitària, que tenen un accés directe a la gent gran.
Està d’acord, però, que les persones han de tenir referents clars a qui adreçarse, de manera que cal posar èmfasi en la comunicació amb la ciutadania, que ha
de saber que davant un cas de maltractament s’ha d’adreçar a Serveis Socials.
Coincideix també que cal reforçar els recursos de les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat, i treballar amb les entitats. En aquest sentit, exposa que
s’ha observat que la col·laboració amb entitats especialitzades en els casos en què
el procés estava judicialitzat ha estat útil, perquè hi havia advocats especialitzats
en aquest tipus de maltractaments, mentre que en els casos en què el treball en
clau psicològica i d’apoderament és molt més rellevant, no ha tingut tant d’èxit.
En darrer lloc, indica que es reforçarà el servei mitjançant el grup de treball.
La Sra. Fandos agraeix el suport de tots els grups i les seves aportacions, de les
quals destaca els comentaris sobre els habitatges per a gent gran maltractada i
l’apoderament de la gent gran, i espera que d’aquí a un temps es pugui avaluar el
funcionament del grup de treball.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, i la Sra. Rovira expressa el vot
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a crear
un grup de treball interdisciplinari que: 1.- Reforci la coordinació de la xarxa de
professionals que prevenen i intervenen davant situacions de maltractament a la
gent gran, on participen serveis socials, salut, seguretat i entitats. 2.- Avaluï
l’estratègia d’intervenció existent i vetlli pel seguiment del protocol d’actuació i
l’eficàcia de les respostes davant situacions de maltractament per incorporar les
millores pertinents. 3.- Promoure canals de denúncia clars i la difusió de la
informació perquè les persones grans o altres agents tinguin referents clars d’on
dirigir-se en cas de maltractament o sospita d’aquests. 4.- Donar suport a les
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diferents entitats o organitzacions que treballen amb persones grans en situació de
maltractament i reforçar també els instruments i factors de protecció en l’atenció a
persones en situació de maltractament.
Del Grup Municipal C’s:
5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern
municipal presenti en el termini de 3 mesos el seu pla de prevenció per a infants i
adolescents per tal de poder prevenir les conductes de risc i possibles trastorns
mentals.
La Sra. Barceló enuncia la proposició, i comenta que el seu grup no tindria cap
inconvenient que el pla es presentés dins el Pla de salut mental.
Observa que perquè infants i adolescents arribin a l’edat adulta amb eines
suficients per desenvolupar-s’hi cal treballar els primers vincles i l’adolescència,
una etapa clau.
Exposa que segons el Pla d’adolescència i joventut 2013-2016, a Barcelona hi ha
60.830 adolescents d’entre 12 i 16 anys, i 266.768 joves d’entre 17 i 30 anys.
D’altra banda, un informe d’atenció a la salut mental infantil i adolescent a
Catalunya de la Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya exposa
la feblesa i necessitat del sistema, i planteja reptes i propostes concretes per
garantir una millor atenció integral als nens i als adolescents.
Assenyala que en el desenvolupament d’un trastorn mental en la infància i
l’adolescència influeixen factors com la falta de capacitats individuals, emocionals o
relacionals, les conductes de risc (consum de tòxics, etc.) i, sobretot, la interacció
amb la família i l’entorn social.
Destaca tres dades que posen de manifest la necessitat d’un pla de prevenció:
segons el Departament de Salut, el nombre de menors tractats per trastorns de la
conducta alimentària va augmentar un 31% del 2007 al 2015; les consultes
d’adolescents amb un problema d’addicció als videojocs online (amb problemes
associats com trastorn de conducta, de personalitat o depressió) s’han triplicat en
cinc anys, i els nens atesos en centres de salut mental i infantojuvenils a Catalunya
van augmentar un 27,6% entre el 2009 i el 2014.
D’acord amb la investigació científica, la prevenció basada en factors protectors
és clau per prevenir conductes de risc (comportaments que poden generar
conseqüències negatives per a la persona i per al grup al qual pertany), ja siguin
comportaments sexuals de risc, addiccions, conductes delictives, trastorns
alimentaris, etc.
Aclareix que no es tracta de prohibir, negar o castigar sinó, sobretot,
d’aconseguir que nois i noies aprenguin a passar-ho bé de moltes maneres, que
tinguin una bona autoestima, que sàpiguen prendre decisions responsables i que
confiïn en ells mateixos.
Subratlla que per a una prevenció efectiva cal que tothom s’hi impliqui (escola,
família, espais d’oci, etc.). L’Administració, per part seva, hauria d’augmentar el
nombre de tallers —actualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona ofereix
unes 46 hores— i oferir-los durant tot el curs, i coordinar tots els programes: les
administracions públiques haurien d’establir un pla de prevenció global a les
escoles que durés tots els anys d’escolarització, i que aquest s’estengués als
esdeveniments d’oci, cultura i esport de titularitat municipal.
La Sra. Homs manifesta el vot favorable del seu grup, que valora que es vetlli
pel benestar dels infants i joves i se’n visibilitzin els problemes de salut mental i
emocional. Considera que és imprescindible prevenir i disposar d’uns bons
equipaments.
Exposa que en els darrers sis anys, el nombre d’infants i joves tractats en
centres de salut mental, que atenen prop de 60.000 menors (un 3,9% de la
població catalana menor de 18 anys) ha crescut un 27,6%, i l’edat mitjana dels
nous casos tractats és de 10,9 anys. Hi ha 1.331 ingressos en hospitals psiquiàtrics
monogràfics i serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts de població menor de 18
anys, un 17,1% per trastorn mental greu, un 12% per conducta alimentària i un
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9,3% per trastorn de comportament, i els ingressos urgents van augmentar un
5,4% en un sol any.
Subratlla que si bé una part dels trastorns mentals té component genètic, cal
esmerçar esforços en l’alt percentatge de trastorns deguts a l’assumpció de
conductes de risc.
Per acabar, remarca que els infants i joves han de viure amb plenitud i de
manera saludable físicament, psíquicament i emocionalment per poder disposar de
les eines necessàries per esdevenir els adults que la societat necessita.
La Sra. Benedí agraeix la proposició, que va en la línia del prec presentat per
ERC a l’octubre per demanar un pla de salut mental infantojuvenil davant
l’augment de casos de trastorns mentals entre la població jove de Barcelona, un
problema que cada cop apareix en edats més primerenques i que, segons l’OMS,
continuarà augmentant entre els joves d’entre 15 i 19 anys. La mateixa OMS alerta
que els suïcidis han augmentat els últims anys i que es preveu que el 2020
representi un 2,4% del total de càrrega per malaltia en els països desenvolupats.
També malalties com la depressió augmenten de manera preocupant entre el
jovent, i aquesta és la primera causa de discapacitat entre els i les adolescents,
cosa que afecta significativament l’estat d’ànim dels joves, ja que els provoca mal
humor, poca relació i comunicació amb la família, estrès, baixa tolerància a la
frustració, canvis en els patrons alimentaris, manca de motivació, apatia, descens
en el rendiment acadèmic i un llarg etcètera. Aquesta realitat fa aconsellable el
desenvolupament d’estratègies de prevenció i seguiment d’aquest col·lectiu.
Exposa que la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a
l’Adolescència (FEDAIA), en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, va fer
públic l’augment dels problemes de salut mental entre la població infantil i juvenil
de Catalunya. Els professionals posen en relleu la importància de la prevenció i la
detecció precoç de les dificultats en els primers anys de vida. Cal una atenció
integral a l’infant i l’adolescent, fet que implica que aquesta prevenció s’hagi de fer
des del vessant psicoterapèutic i psicoeducatiu.
Observa que la malaltia mental és quelcom que continua estigmatitzat, per la
qual cosa sovint la intervenció que cal fer és desetiquetar els infants i joves.
Els professionals també manifesten que sovint la salut mental continua sent un
tema tabú, especialment entre el col·lectiu immigrant, i les reticències a demanar
ajuda i a accedir als recursos tenen efectes contraproduents. Per això, caldria
treballar per una percepció social menys estigmatitzada de la salut mental.
Es constata també la dificultat per detectar problemàtiques de salut mental quan
aquestes no van associades a problemes d’aprenentatge i no generen una
simptomatologia clarament visible. Els centres de salut mental infantil i juvenil de
l’Ajuntament de Barcelona ofereixen orientació, diagnòstic, tractament i seguiment
dels afectats i estan coordinats amb els serveis especialitzats d’ensenyament i
benestar social, però actualment es troben desbordats per les demandes, i el
temps d’espera per programar visites és llarg.
Per tot això, el seu grup, que sempre ha apostat per construir un futur millor per
als joves i les joves de la ciutat, votarà a favor de la proposició.
La Sra. Esteller manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que les
mesures han de ser transversals, de manera que troba encertat que el pla
s’emmarqui dins del Pla de salut mental.
Considera que cal actuar en la prevenció tenint en compte els factors que poden
tenir conseqüències en la salut mental dels joves, com són les condicions de vida,
l’entorn afectiu, les relacions a l’escola, amb les amistats, etc., la manera com
consumeixen substàncies com l’alcohol, el tabac o el cànnabis, i com es relacionen
amb les noves tecnologies, que poden generar dependència.
Assenyala que el 30% dels joves adolescents reconeixen haver sobrepassat el
nivell mínim d’alcohol, i que sovint no són conscients que la seva relació amb
l’alcohol, amb el cànnabis, etc., sigui una conducta de risc que pot tenir
conseqüències.
Observa que a més de prevenció cal reacció, i treballar eficaçment amb la
família, l’escola i els entorns.
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La Sra. Rovira expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la
proposició va en la línia de les conclusions de la sessió de treball de la Taula de
Salut Mental del 9 de juny.
Observa que la pobresa augmenta el risc de patir un trastorn mental, per la qual
cosa cal treballar per reduir les desigualtats socials i posar fi a la pobresa en tots
els barris de Barcelona per garantir que es desenvolupin el mínim de trastorns
mentals possibles.
Coincideix que cal actuar des de la prevenció per intentar evitar que apareguin
problemes de salut mental, que afecten un gran nombre de persones i representen
un gran impacte personal, social i econòmic, així com millorar la coordinació i la
formació dels professionals, i augmentar el nombre de professionals amb unes
condicions laborals dignes en els diferents serveis implicats.
Subratlla que, d’acord amb els estudis, hi ha moltes polítiques reactives però
poques de preventives, així com una manca de capacitació dels professionals
(dèficit formatiu i competencial) i d’espais per a la reflexió i la coordinació
interprofessional.
Posa de manifest que, també segons els estudis, a Barcelona existeixen
desigualtats en l’accés als recursos de salut mental depenent del lloc de residència,
de manera que hi ha persones amb dificultats per seguir tractaments i
desenvolupar-se en el si de la ciutat.
Assenyala que la manca de recursos econòmics i de figures com els vetlladors,
els educadors i els orientadors, així com la manca de competències i determinades
dinàmiques, generen segregació i manca d’integració en el model escolar dels
alumnes amb problemàtiques de salut mental.
En darrer lloc, posa èmfasi en la necessitat de reforçar l’acompanyament a les
famílies perquè aprenguin a conviure amb aquests joves i desenvolupin les
habilitats necessàries que en permetin el millor desenvolupament possible, així
com en el fet d’entendre que la família no ha de ser només la família nuclear, sinó
el conjunt de sistemes que es desenvolupen al voltant de la persona: per ajudar
les persones que pateixen trastorns mentals cal una presa de consciència
comunitària, col·lectiva.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa afirma que el Govern ha treballat des del començament el tema
de la salut mental, un tema que presenta molts reptes i que sovint les institucions
no han treballat de manera integral.
Manifesta el suport del Govern a la proposició, que queda recollida en el Pla de
salut mental, que es presentarà públicament la propera setmana amb tot el sector
que hi ha participat. Recorda —molts dels presents eren a la Taula de Salut
Mental— que s’han fet més de cent entrevistes o trobades bilaterals amb entitats,
professionals, agents i institucions per obtenir un pla ambiciós —unes 90 accions
concretes amb pressupostos— que reculli inquietuds, preocupacions i reptes,
inclogui prevenció i tingui en compte determinants socials de la salut i factors no
directament relacionats amb la salut però que hi influeixen.
Per acabar, indica que en el Pla de salut mental, que posa un accent molt
especial en el sector infantojuvenil, han participat agents d’àmbits com la
prevenció, l’educació, els serveis socials, l’ocupació, l’habitatge, la salut, els cicles
de vida i el feminisme, de manera que recull una mirada molt integral.
La Sra. Barceló agraeix les aportacions i la sensibilitat de tots els grups.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern municipal, la Sra. Homs
expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s,
la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S’aprova.
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Del Grup Municipal ERC:
6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar l’Ajuntament
que els teatres de titularitat municipal, i aquells en què el consistori hi té algun
tipus de participació, disposin de programes de mà en sistema Braille, de sistemes
d’audiodescripció en directe, d’anells magnètics i de servei de sobretítols de totes
les seves funcions, i ofereixin visites de descoberta tàctil de l’escenari.
La Sra. Benedí dóna la benvinguda als representants de l’Associació Catalana
per a la Integració del Cec i dóna la paraula al Sr. Puigcorbé.
El Sr. Puigcorbé agraeix la presència de l’ACIC, i observa que, si bé actualment
és una obvietat dir que la participació en pla d’igualtat en els esdeveniments
culturals de Barcelona és un dret fonamental del conjunt de la ciutadania, les
persones que pateixen alguna discapacitat continuen tenint dificultats per accedir i
gaudir amb plena normalitat d’un ampli ventall de possibilitats culturals que ofereix
la ciutat.
Afirma que les institucions avancen decididament en la supressió de barreres, i
esmenta el premi de l’ONCE que va rebre l’Oficina de Patrimoni Cultural, de la
Diputació de Barcelona, pel programa «La mirada tàctil», desplegat en un gran
nombre d’equipaments de la xarxa de museus locals.
Posa en valor la gran col·laboració dels col·lectius afectats en la consecució
d’avenços, així com la creixent sensibilitat i solidaritat de tota la ciutadania, que
exigeix a les administracions que actuïn en conseqüència.
Destaca la fonamental tasca que duu a terme l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat, però subratlla que encara queda molt per fer.
A continuació, esmenta alguns exemples de mesures que permeten als
discapacitats visuals i auditius poder seguir amb normalitat els espectacles i que a
Barcelona es multipliquen, amb la col·laboració de l’ONCE i de l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat:
- La sala Fabià Puigserver de Montjuïc ha ofert durant la temporada 2015-2016
diversos espectacles amb sobretítols per a persones amb discapacitat auditiva, i
per a la temporada 2016-2017 ha programat funcions accessibles (amb
audiodescripció per a persones amb discapacitat visual i amb sobretítols per a
persones amb discapacitat auditiva) per a alguns espectacles.
- Les sales de Gràcia i de Montjuïc estan equipades amb sistema d’anell o bucle
magnètic, una ajuda tècnica per a usuaris de pròtesi auditiva que actua com a
amplificador de so en un radi que cobreix les dimensions de la sala. També
disposen d’aquest anell magnètic el Sant Andreu Teatre, la sala Maria Aurèlia
Capmany del Mercat de les Flors i una part important dels seients del Teatre Grec.
- El Teatre Nacional de Catalunya (Generalitat de Catalunya) proposa muntatges
amb audiodescripció i programes de mà en Braille i ofereix la possibilitat de fer
visites tàctils a l’escenari.
Esmenta també algunes iniciatives del sector privat, com la programació durant
la temporada 2015-2016, en el marc del Festival de Teatre Accessible «Yo voy al
teatro», de funcions especials per a persones amb discapacitat sensorial (amb
subtitulació adaptada, audiodescripció i anell magnètic individual) al teatre Goya,
al teatre Condal i al Club Capitol.
En darrer lloc, enuncia la proposició, que amb la transacció feta amb el Govern
municipal inclou que s’insti també la Generalitat de Catalunya a adoptar les
mateixes mesures per als teatres que són de titularitat pública i de la seva
competència a la ciutat de Barcelona.
El Sr. Ciurana comença la intervenció manifestant satisfacció per intervenir per
primer cop en una comissió de l’Ajuntament com a membre del Partit Demòcrata
Català.
Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup, que dóna molta importància
al contingut i a l’esperit de la proposició: que s’assoleixin uns nivells de normalitat
institucional i comercial.
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Considera que les administracions públiques han d’assolir el paper definit per
l’analista Mariana Mazzucato, que parla de l’estat emprenedor, amb una
administració pública que corregeix els desajustos en què sovint la societat arriba
més tard.
Coincideix que ja hi ha experiències molt reeixides en l’àmbit de l’accessibilitat,
sobretot en el terreny patrimonial, i recorda el cas de la Fàbrica del Sol, que va
treballar amb entitats de persones cegues per oferir un dels primers mapes tàctils,
i el Born, que, com altres grans equipaments culturals de la ciutat, han donat
resposta a la situació.
Celebra que s’insti la Generalitat a sumar-se a la iniciativa, ja que entén que en
la majoria d’equipaments culturals hi ha un estat de consorci (AjuntamentGeneralitat) i que cal que tothom treballi per assolir la normalitat institucional i
comercial.
La Sra. Barceló manifesta el vot favorable del seu grup, conscient que el 8,1%
dels ciutadans de Barcelona té algun tipus de diversitat funcional, 129.971
persones tenen el certificat de reconeixement de diversitat funcional, 10.447
persones tenen diversitat visual i 7.323, diversitat auditiva.
Troba positiu instar la Generalitat a adoptar la mesura. En aquest sentit,
observa que les administracions han de complir i fer complir la Llei 13/2014, de
promoció de l’accessibilitat.
Observa que caldria ampliar la implementació dels sistemes d’informació a
l’usuari i el de Barcelona Formació Sonora, amb la finalitat de continuar amb els
suports tècnics d’audició, augmentar els anells magnètics en els equipaments
municipals i que tots els butlletins informatius dels districtes estiguessin en Braille.
Considera que l’objectiu de les polítiques públiques pel que fa a diversitat funcional
ha de ser la inclusió, l’accessibilitat a tot; en aquest cas, a la cultura.
D’altra banda, entén que caldria integrar totalment en el Pla d’accessibilitat les
iniciatives en l’àmbit cultural. Amb aquest objectiu, seria bo que totes les
regidories tinguessin presents les persones amb diversitat funcional, i que tots els
contractes i subcontractes en què participi l’Ajuntament incloguessin la clàusula
social d’accessibilitat en tots els aspectes.
Per acabar, subratlla que la cultura fa més lliure i permet gaudir, augmentar la
capacitat crítica i viatjar a altres èpoques, per la qual cosa fomentar-la és
imprescindible, i per això cal posar fi a qualsevol obstacle o falta d’accés a la
cultura.
La Sra. Esteller expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que cal
eliminar tots els obstacles que dificultin l’accés a la cultura, dificultat que tenen, en
aquest cas, les més de 10.000 persones que hi ha a Barcelona amb discapacitat
auditiva i les aproximadament 12.000 o 14.000 amb discapacitat visual.
D’altra banda, indica que a més d’estendre tant com sigui possible eines com
l’anell magnètic o l’audiodescripció en directe, l’Ajuntament hauria de fer una
auditoria per fer un balanç de tots els teatres pel que fa a accessibilitat sensorial,
àmbit en què encara queda molt camí per recórrer —sí que s’ha avançat molt pel
que fa a accessibilitat física—, i plantejar mesures a curt, mitjà i llarg termini
perquè Barcelona sigui una ciutat lliure de barreres.
La Sra. Rovira manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que
l’accessibilitat és un dels pilars claus a l’hora de garantir la inclusió en tots els
àmbits de la societat, i millorar així la qualitat de vida de totes les persones.
Considera, però, que la proposició és un petit pas dins una estratègia més
àmplia cap a un disseny universal de les diferents àrees de la ciutat (urbanisme,
habitatge, educació, salut, ocupació, oci...) que permeti l’accés de totes les
persones de manera autònoma i que els permeti tenir el control sobre les seves
vides.
Subratlla que el model actual fa de la diferència una desigualtat i discrimina les
persones que no entren dins els cànons estipulats per un model de societat que
continua sent classista, patriarcal, paternalista i no inclusiu, del qual les persones
amb diversitat funcional coneixen bé les conseqüències.
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Comenta que la CUP sempre donarà suport a mesures que garanteixin un oci
lliure i un lleure inclusiu, i que afavoreixin la participació activa i el
desenvolupament autònom de les persones afectades per malalties i amb diversitat
funcional.
Convida el Govern a no limitar la mesura als teatres sinó ampliar-la a altres
instal·lacions i espais d’oci, i no limitar-la als espais municipals, sinó garantir
l’accés autònom de les persones amb diversitat funcional a qualsevol espai de la
ciutat, ja sigui públic o privat.
En darrer lloc, assenyala que encara resta molt per fer en la lluita per una ciutat
per a tothom, centrada en les necessitats i no en els guanys econòmics, i que cal
garantir la participació activa en la presa de decisions que ens afecten com a
col·lectiu en tots els àmbits. Per això, encoratja tots els partits a treballar en
aquesta direcció per dissenyar i per desenvolupar polítiques que realment trenquin
barreres i vagin a l’arrel de les desigualtats.
La Sra. Ortiz dóna la benvinguda als membres de l’ACIC, a qui agraeix la feina
constant per la millora de l’accessibilitat i l’autonomia personal.
Exposa que una de les línies estratègiques del Pla d’actuació municipal era que
Barcelona fos pionera desenvolupant la llei d’accessibilitat universal, que ha d’estar
preparada el 2018. En aquest marc, actualment s’està fent una diagnosi de la
situació de la ciutat, també en el camp de la cultura, per identificar-ne mancances.
Subratlla la necessitat de treballar de manera transversal i amb totes les
administracions —agraeix la voluntat de pacte en la proposició— per garantir
l’accessibilitat arreu, independentment de si l’espai és de titularitat pública o
privada.
Entén que s’ha avançat molt —han fet passes importants el Teatre Lliure, el
Teatre Nacional i el Goya, entre d’altres—, però reconeix que encara queda molt
per fer, sobretot pel que fa a accessibilitat comunicativa, àmbit en què Barcelona
no ocupa una bona posició si es compara amb altres ciutats europees.
Per acabar, assenyala que cal treballar conjuntament des de l’IMPD, l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament i totes les àrees de govern, així com amb la Diputació,
amb qui cal col·laborar en la projecció en les sales de cinema, un tema pendent:
molt pocs cinemes fan projeccions amb audiodescripció, i amb una oferta
descentralitzada en els diferents districtes es podria aconseguir una col·laboració
amb les sales.
El Sr. Puigcorbé agraeix les paraules de tots els grups i la transacció del Govern.
Assegura que la Diputació no només és pionera en aquest terreny, sinó que
col·laborarà en tot el que calgui, i esmenta la proposta del CCCB de fer exposicions
de pintura conjuntament amb l’Oficina de Patrimoni Cultural per a gent que pateix
Alzheimer.
Conclou que l’àmbit cultural ja ha començat a caminar en la direcció correcta i
s’hi ha de continuar caminant fermament perquè la cultura estigui a l’abast de tots
els col·lectius.
El Sr. Ciurana coincideix que hi ha molts camins començats, i recorda que en el
mandat anterior CiU va impulsar diferents iniciatives relacionades amb l’Alzheimer
al Museu d’Història i al Museu Marés.
D’altra banda, observa que el compromís del Govern amb allò aprovat es
demostrarà en els pressupostos, ja que no s’ha de carregar en els equipaments
culturals la responsabilitat pressupostària de tirar endavant les mesures.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Ciurana
expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s,
el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S’aprova amb
el redactat següent:
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Que els teatres de
titularitat municipal, i aquells en què el consistori hi té algun tipus de participació,
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disposin de programes de mà en sistema Braille, de sistemes d’audiodescripció en
directe, d’anells magnètics i de servei de sobretítols de totes les seves funcions, i
ofereixin visites de descoberta tàctil de l’escenari. 2.- Instar la Generalitat de
Catalunya a adoptar les mateixes mesures per als teatres que són de titularitat
pública i de la seva competència a la ciutat de Barcelona. 3.- Instar finalment el
Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat a elaborar un pla d’actuació de millora
de l’accessibilitat dels teatres de titularitat pública de Barcelona, on es recullin, a
més a més, les aportacions que cada administració competent haurà de dur a
terme per a fer-lo efectiu.
Del Grup Municipal PP:
7. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern
municipal a presentar una nova proposta per destinar el fons que la Diputació de
Barcelona ha d’aportar en aquest mandat a través del Pla «Xarxa de Governs
Locals 2016-2019» a equipaments culturals i/o esportius de la ciutat de Barcelona i
que substitueixi la presentada, atès que l’actual proposta del Govern destina quasi
en la seva totalitat aquests fons a sufragar la reforma de la plaça de les Glòries, i
en concret a l’obra civil de construcció dels túnels viaris que ha de travessar aquest
espai de la ciutat.
La Sra. Benedí comunica que aquesta proposició es tractarà conjuntament amb
el prec del PP corresponent al punt 10 de l’ordre del dia, atès que el Sr. Collboni,
que ha de donar resposta al prec, ha de marxar.
La Sra. Esteller enuncia la proposició, motivada per les necessitats de millora de
molts equipaments esportius i culturals de la ciutat. Esmenta que cal rehabilitar
grans equipaments com el Teatre Arnau, i que directors d’equipaments culturals
com el Liceu, el Teatre Lliure, l’Auditori o el Palau de la Música es van reunir amb
l’alcaldessa per manifestar-li les seves demandes.
Insisteix que el Govern hauria de destinar el fons de la Diputació (30 milions i, si
pogués ser, un import més gran, com l’any anterior, que va ser de 37 milions) a
obres en equipaments culturals i esportius, en lloc de destinar-ne 28 milions al
túnel de la plaça de les Glòries i 2 milions al castell de Montjuïc.
El Sr. Ciurana manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que les
aportacions de la Diputació de Barcelona s’han destinat tradicionalment a
equipaments culturals i esportius, i que es pot canviar la destinació d’aquest fons
atès que encara no s’ha signat l’acord per destinar-lo a les Glòries i al castell de
Montjuïc.
Observa, però, que pressupostàriament es tractaria d’una anotació comptable:
per a l’Ajuntament l’efecte és el mateix tant si els 30 milions d’euros d’inversió que
necessiten els equipaments vénen de la Diputació com si vénen del pressupost
ordinari de l’Ajuntament, mentre que la Diputació voldria que la seva inversió es
visualitzés en equipaments culturals.
D’altra banda, observa que el pressupost ordinari de l’Ajuntament podria no
destinar 30 milions d’euros a equipaments culturals, de manera que l’aportació
d’aquesta quantitat per part de la Diputació asseguraria aquesta inversió.
Indica que en el moment de ratificar en el Plenari l’acord del conveni, el seu
grup no s’hi oposarà, ja que entén que correspon al Govern municipal proposar a
la Diputació de Barcelona la destinació dels recursos.
Per acabar, subratlla que el Grup de CiU estarà especialment atent perquè es
destinin 30 milions d’euros més als equipaments culturals de la ciutat, procedeixin
d’on procedeixin.
El Sr. Blanco expressa l’abstenció del seu grup, que entén que les obres del
túnel de les Glòries tenen certa prioritat i que el fet que els fons de la Diputació
s’hagin destinat tradicionalment a equipaments culturals no significa que sigui una
obligació, i observa que en altres municipis aquests fons tenen utilitats molt
diverses que de vegades inclouen la construcció d’infraestructures.
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Troba preocupant que no s’hagi pogut fer una proposta a la Diputació per
emprar els 30 milions per a un gran equipament cultural. Considera que aquesta
manca de proposta reflecteix una manca de projecte cultural del Govern o una
manca d’idees, i esmenta com a possibles accions la rehabilitació del Teatre Arnau,
la construcció d’una biblioteca provincial —Barcelona és una de les poques capitals
espanyoles que no en té— o la rehabilitació de l’edifici de l’antiga escola d’arts i
oficis de la plaça de la Verònica, abandonat des de fa molts anys. Posa de manifest
que la proposició no identifica cap projecte cultural concret.
El Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable del seu grup, que en el darrer Plenari
va demanar en un prec el mateix que demana la proposició. Posa de manifest que
la resposta del Sr. Pisarello al prec va ser decebedora, ja que semblava que el
Govern defugís responsabilitats.
Subratlla que trencar la tradició de destinar l’aportació de la Diputació a cultura
seria un gran error, i manifesta la voluntat del seu grup que l’import íntegre es
destini a equipaments culturals, esportius i educatius.
Demana que s’expliqui com va anar la reunió amb l’alcaldessa, i observa que cal
donar una resposta a la Federació d’Ateneus, que viuen una situació molt precària i
tenen un IBI altíssim: per exemple, el Casal Catòlic de Sant Andreu paga 9.000
euros d’IBI l’any, pràcticament està endeutat per arreglar la façana, i mai podrà
optar al pla del 40-60% que ofereix l’Ajuntament.
D’altra banda, posa èmfasi en el fet que els diners de la Diputació podrien
ajudar a cobrir les mancances de les escoles.
La Sra. Rovira indica, d’una banda, que la remodelació de la plaça de les Glòries
és necessària; d’altra banda, que l’aportació de la Diputació s’hauria de destinar a
fer polítiques socials i a aplicar el pla de xoc inclòs en el programa electoral de BC
—recorda que un 20% de les veïnes de Barcelona viu en risc d’exclusió social—, i,
per acabar, que el Govern va dir a la CUP que la Diputació li negava la possibilitat
d’arribar a acords per tirar endavant polítiques en matèria de drets socials.
Dit això, assenyala que les veïnes fa molts anys que reclamen que es faci la
remodelació de la plaça de les Glòries, que caldria fer amb una perspectiva
d’avançar cap a una mobilitat sostenible al conjunt de la ciutat i d’aconseguir un
espai de gestió comunitària on a part del trànsit del vehicle privat hi hagués una
gran zona que servís per compartir entre les veïnes, un nou parc on es prioritzés el
públic sobre el privat.
Considera, però, que aquesta remodelació no s’hauria de fer amb els diners de
la Diputació sinó dins el pressupost municipal, ja que era un projecte que BC i el
PSC duien en el seu programa.
Manifesta sorpresa pel fet que la Diputació es negués a aportar diners per
avançar en drets socials al·legant que Barcelona té un ajuntament solvent i, en
canvi, sí que estigui disposada a arribar a un acord per a la remodelació de Glòries.
Per tot això, el seu grup, que entén que cal aclarir diferents qüestions i avançar
en matèria de drets culturals, educatius i socials, s’hi abstindrà.
El Sr. Collboni agraeix que s’hagi permès tractar conjuntament aquesta
proposició i el prec corresponent al punt 10 de l’ordre del dia, i agraeix també la
proposició presentada pel PP, així com la sensibilitat demostrada per tothom
respecte a les infraestructures culturals.
Observa que, després d’una època de gran creixement de la construcció
d’equipaments culturals, ara la prioritat del Govern municipal són els continguts, la
programació, els creadors, la creació de públics, etc., si bé no defuig la
responsabilitat pel que fa al manteniment dels grans equipaments culturals.
Afirma que el pressupost inclourà partides destinades a equipaments culturals, i
posa en relleu l’esforç que històricament ha fet l’Ajuntament de Barcelona —i que
el Govern actual es compromet a continuar fent— per suplir allò que altres
administracions haurien de fer en aquest àmbit i no fan: Generalitat i Estat han
reduït dràsticament les inversions en equipaments imprescindibles de la ciutat.
Recorda que l’Ajuntament supleix aquestes manques d’inversió amb el Fons de
Capitalitat Cultural de la ciutat: entre els anys 2012 i 2015, se’n van distribuir més
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de 12 milions d’euros, i el Govern actual ha prorrogat el fons per al 2016 amb 4,1
milions d’euros.
Informa que el Govern es va reunir amb representants dels equipaments grans
més importants de la ciutat en una taula que té vocació de permanència, ja que cal
estudiar cas per cas les necessitats de despeses de manteniment i
d’infraestructures —no troba raonable la distribució de 300.000 euros per a tots
independentment del grau d’amortització o de la situació de les instal·lacions— i
les idees que van sorgir de la reunió, presidida per l’alcaldessa, atès que hi ha
moltes polítiques econòmiques i d’escala que es poden fer de forma mancomunada
entre els grans equipaments.
Assegura que també es donarà suport als ateneus, amb els quals ja s’ha
concertat una trobada, i als equipaments petits de barri (centres cívics,
biblioteques populars...), que aproximen la cultura als veïns i les veïnes i als barris,
i per als quals les inversions, en la mesura del possible, es mantindran.
En darrer lloc, anuncia que de les trobades que es facin amb els equipaments
sorgirà un pla d’inversions que es veurà reflectit en el Pla d’inversions municipals
2016-2018.
La Sra. Esteller coincideix que les obres del túnel de les Glòries s’han de fer,
però puntualitza que s’han de fer amb recursos de l’Ajuntament, com estava
previst, i no amb recursos de la Diputació.
Diu al Sr. Collboni que la seva incorporació al Govern hauria d’haver servit per
modificar accions que s’havien negociat abans, com ara la destinació dels recursos
de la Diputació a equipaments culturals i esportius, i que espera que com a
responsable de Cultura faci que el Govern compleixi la proposició que tot seguit
s’aprovarà. Comenta que l’ampliació a 37 milions que permetés incorporar dins
l’acord equipaments educatius seria benvinguda, però que com a mínim cal donar
compliment a la proposició que avui s’aprova i que els 30 milions de la Diputació es
destinin a equipaments culturals i esportius.
Per acabar, diu al Sr. Blanco que la proposició no detalla els equipaments perquè
el Grup del PP entén que és l’àmbit cultural qui ha de fer un inventari i prioritzar
inversions.
El Sr. Ciurana fa quatre apunts.
En primer lloc, considera que avui es paga la conseqüència de «l’efecte Asens»,
és a dir, de no ser-hi el responsable polític de Cultura durant més d’un any, una
pèrdua de pes polític del responsable de Cultura que va provocar que el Govern
prengués decisions com la que es debat avui.
En segon lloc, indica que caldrà estar atents al Programa d’inversions municipals
per veure si realment s’inclouen les inversions en equipaments culturals que no
s’obtenen de la Diputació.
En tercer lloc, puntualitza que aquest ajut de la Diputació és per a inversió, no
per al funcionament ordinari.
En quart lloc, manifesta preocupació pel fet que l’aposta per Glòries es degui al
fet que és l’única actuació en què es veuen capaços de certificar obra per valor
equivalent: la inacció del Govern municipal durant més d’un any demostra certa
incapacitat de gestió a l’hora de justificar les inversions fetes.
El Sr. Blanco lamenta que no es debati sobre equipaments i projectes culturals
concrets i sobre la destinació específica dels recursos, sinó que es parli
estrictament sobre recursos econòmics i s’insinuïn greuges comparatius entre les
aportacions de cada administració. Entén que aquest no és un debat constructiu.
Concreta que caldria parlar de com es pensa promoure l’activitat cultural dels
equipaments existents, de com es potenciarà, per exemple, que els espectacles
que fan gires per altres ciutats arribin a Barcelona.
El Sr. Puigcorbé afirma que per a ERC les obres de Glòries són imprescindibles
—és una de les reivindicacions del grup a Sant Martí—, però entén que els diners
no han de procedir d’aquesta partida de la Diputació, que caldria destinar
íntegrament a cultura, com s’ha fet tradicionalment.
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D’altra banda, agraeix la sensibilitat del nou regidor de Cultura, que està
convençut que trobarà solucions.
El Sr. Collboni agraeix la sensibilitat demostrada i la pressió exercida pel bé de
la cultura, i diu a la Sra. Esteller que el Govern, que mantindrà la decisió presa, es
compromet a respectar l’esperit de la proposició: que hi hagi els recursos públics
necessaris per mantenir la infraestructura, els equipaments principals de la ciutat,
tant els grans i emblemàtics com els petits, de proximitat. Subratlla que ja es
treballa en aquesta direcció.
Diu al Sr. Blanco que és justament en els continguts on el Govern vol fer èmfasi
en la propera etapa, però que aquesta proposició parla d’inversions.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Puigcorbé, comenta que hi ha moltes
polítiques per consensuar i acordar amb la Diputació, com també amb el Govern de
Catalunya, amb el qual ja ha tingut un primer contacte formal (amb el conseller
Vila i el seu equip) i amb el Govern d’Espanya quan es constitueixi. Subratlla que si
les administracions alineen posicions i inversions, Barcelona pot guanyar molt.
En darrer lloc, assegura que no pretén posar-se cap medalla com a govern, ja
que les medalles han de ser per a les polítiques culturals de Barcelona i per a les
administracions que s’hi esforcin. En aquest sentit, demana als partits que
governen altres administracions que materialitzin el suport als equipaments
culturals de Barcelona.
La Sra. Esteller agraeix els vots favorables i les abstencions, i demana al Sr.
Collboni que faci respectar la literalitat de la proposició.
La Sra. Benedí explicita que la proposició s’aprova, i dóna pas al prec del PP
corresponent al punt 10 de l’ordre del dia.
La Sra. Esteller formula el prec, motivat per la voluntat de millorar encara més
l’oferta cultural de Barcelona, una oferta cultural competitiva i internacional, i
manifesta que el seu grup és conscient del cost i de la complexitat de traslladar i
exposar les obres (amb costos afegits de seguretat, etc.).
El Sr. Collboni accepta el prec, amb el qual el Govern, que té com a objectiu
ajudar els equipaments mitjançant la inversió en continguts, està totalment
d’acord.
Observa que també cal tenir en compte la política d’exposicions i de
programació dels grans equipaments culturals, així com les conseqüències de les
retallades que s’han aplicat a aquests equipaments, amb una afectació especial de
les programacions d’àmbit internacional. Subratlla que malgrat les dificultats, els
equipaments ofereixen activitats de qualitat, com ara l’exposició al Museu Blau de
l’Spinosaurus, una col·lecció procedent del museu de la National Geographic
Society de Washington; la participació del MACBA en la xarxa europea de sis
museus internacionals que durant cinc anys ha coproduït i compartit patrimoni i
grans debats a l’entorn de l’art contemporani, o la darrera exposició d’art punk al
MACBA, fruit de la col·laboració de diversos museus internacionals.
La Sra. Esteller agraeix l’acceptació del prec.
Reconeix que darrerament hi ha hagut un dèficit de finançament que ha impedit
que s’accentuessin totes aquestes exposicions, i insisteix que és conscient de la
complexitat de traslladar els fons dels grans museus, però demana que es dediquin
tots els esforços possibles perquè Barcelona, amb gran potencial internacional,
millori la seva oferta.
El Sr. Collboni assenyala que malgrat les retallades i la crisi del sector,
actualment i properament es podran veure a Barcelona obres procedents d’acords,
de préstec o de col·laboració, amb grans museus internacionals o nacionals, com
ara el Museu del Prado, el Louvre, el Museo Nazionale Romano, la Tate de Londres,
el Museu d’Art Modern de Nova York, el George Pompidou o el Philadelphia
Museum of Art.
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El Sr. Collboni expressa el vot contrari del Govern municipal, el Sr. Ciurana
expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa l’abstenció de C’s, el Sr.
Puigcorbé expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP. S’aprova.
Del Grup Municipal CUP:
8. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar suport
a les reclamacions i el manifest de la plataforma PLEEC (Plataforma per una
educació en Economia Crítica). Segon.- Reclamar al Departament d’Ensenyament
que deixi sense efecte el conveni “Educació Financera a les Escoles de Catalunya”
(EFEC) i aposti per un altre tipus d’educació financera i d’aprenentatges socials.
Tercer.- Fer arribar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, al
Departament d’Ensenyament, als Centres Educatius de Barcelona i a les
Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de la ciutat.
La Sra. Rovira exposa que el 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un
conveni de col·laboració amb agents públics i privats (Generalitat de Catalunya,
Institut d’Estudis Financers, BBVA, CaixaBank i Banc Sabadell, entre altres) per fer
arribar l’educació financera als centres educatius de forma gratuïta. El conveni,
«Educació financera a les escoles de Catalunya», disposa d’una borsa de
voluntariat, personal de bancs i caixes, que ofereix un curs sobre gestió de
pressupostos personals, planificació financera, estalvi a llarg termini i mètodes
d’endeutament amb seny contractant productes de crèdit. El programa,
àmpliament difós a mitjans de comunicació i pel Departament d’Ensenyament, es
presenta com una oportunitat perquè l’alumnat conegui els termes més comuns
sobre finances i consum intel·ligent. Enguany un 25% dels centres escolars
catalans han realitzat aquests cursos, i hi ha la intenció d’estendre’ls a la resta de
centres.
Critica que es presentin el consum i l’endeutament com una pauta de
comportament desitjable, i el sistema capitalista com l’únic model econòmic
possible, amb la qual cosa es deixen de banda la pluralitat i el pensament crític,
imprescindibles en tot procés educatiu i de desenvolupament personal. Critica
també que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes
entitats financeres a les aules i en legitimi el relat sobre les causes de la crisi: les
allibera de tota responsabilitat i culpabilitza les famílies del sobreendeutament
irresponsable.
Subratlla que l’educació sostinguda amb fons públics no es pot alinear amb el
discurs de les entitats financeres, un dels agents responsables de la crisi, i que les
perspectives de l’economia crítica, solidària, feminista i ecològica haurien d’estar
totalment integrades en el currículum oficial i ser impartides pel professorat del
Departament d’Ensenyament.
Per acabar, enuncia la proposició, i posa en relleu la tasca de les associacions
que batallen al carrer per apostar per un aprenentatge i una educació crítics amb
el model financer actual i amb el sistema capitalista.
El Sr. Ardanuy recorda que l’EFEC és un programa que no té caràcter obligatori,
malgrat haver estat difós pel Departament i rebre una àmplia col·laboració de
diverses entitats i institucions, de manera que correspon a cada centre decidir si
l’incorpora.
No troba encertat que es prohibeixi un programa que ha estat revisat i autoritzat
per l’autoritat educativa, que és a qui correspon, en el marc del Parlament de
Catalunya, modificar un currículum i autoritzar o no els programes no obligatoris
que es posen a disposició dels centres.
Indica que el seu posicionament hauria estat diferent si s’hagués proposat que
l’Ajuntament impulsés un programa que s’oferís als centres educatius per formar
docents i alumnes, com fa en altres àmbits i com fa, per exemple, la Diputació
amb el programa Cultura Emprenedora.
Per les raons exposades, el seu grup no donarà suport a la proposició.
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La Sra. Barceló assenyala que l’EFEC s’emmarca en les recomanacions
d’organismes internacionals tan rellevants com l’Organització per la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic i la Unió Europea, i està supervisat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Tant l’OCDE com la UE han posat
èmfasi en la necessitat de dotar la ciutadania de competències per gestionar els
seus ingressos i despeses, i així evitar episodis de sobreendeutament i d’exclusió
financera.
Indica que l’EFEC està adreçat a alumnes de quart d’ESO dels centres escolars i
que són les famílies les que decideixen si els nois cursaran o no aquests estudis de
formació complementària.
Entén que la proposició planteja temes que no són competència de la Comissió,
sinó de la Generalitat de Catalunya, si bé és cert que es poden impulsar mesures i
programes de formació des de l’activitat municipal.
Recorda que els models econòmics que defensen la CUP i C’s són molt diferents,
i manifesta que si bé el model capitalista té defectes, és preferible davant de
projectes econòmics als quals la CUP dóna suport.
Entén que l’educació financera no és inamovible i que és millorable, però entén
que els grups polítics han de canviar les coses a partir del consens i la legalitat
(per exemple, recollint signatures i presentant una iniciativa al Parlament). En
aquest sentit, comenta que la plataforma que dóna suport a aquest manifest tenia
previst realitzar una acció el 22 de juny davant l’Institut d’Estudis Financers de
Barcelona per demanar el boicot al programa EFEC, una opció no gaire
democràtica.
En darrer lloc, lamenta que en els antecedents del text expositiu s’esmenti com
a aspecte negatiu del programa que el podrien impartir jubilats. Subratlla que tant
entre els jubilats com entre els experts de la banca hi ha persones amb una
experiència positiva per poder aportar a l’educació i a la societat.
La Sra. Benedí expressa l’opinió del seu grup, en el sentit que l’educació ha de
formar-se en l’esperit crític i en la possibilitat de donar als alumnes eines útils que
els permetin ser autocrítics i exigents amb la societat, una capacitació que entén
que s’inclou dins del programa EFEC, que aporta als centres que s’hi acullen
voluntàriament la possibilitat de posar a l’abast dels alumnes coneixements bàsics
del sistema financer actual perquè no es tornin a repetir errors i situacions del
passat.
Coincideix que caldria assegurar l’oferta equilibrada de continguts sobre les
diferents teories econòmiques i que es posés èmfasi en la banca ètica, així com
que no s’hauria de promocionar l’endeutament com a pràctica habitual i desitjable,
i que s’haurien de mostrar els programes d’altres entitats o actors de l’economia
social i solidària, que aportarien un contrapunt crític als coneixements exposats per
les entitats financeres convencionals a les aules.
Informa que ERC, defensora de l’educació en valors i crítica tant per al jovent
com per a tothom que faci formació contínua, ha intentat transaccionar la
proposició, de la qual comparteix el fons, però entén que l’EFEC, que any rere any
rep valoracions cada cop més positives per part d’alumnes, centres i famílies, és
una bona eina de transmissió de coneixements financers.
Critica, però, la manca de pluralitat del programa: l’educació hauria d’incorporar
una visió àmplia tant de l’economia com de la societat que formem entre tots i
totes. El programa milloraria si inclogués la visió que poden aportar actors
econòmics i financers com els de la banca ètica, les cooperatives o les entitats
d’economia social i solidària.
Conclou que ERC aposta per la inclusió i no per vetar visions; en aquest cas,
eliminar un programa amb una acceptació cada vegada més gran i que s’imparteix
si així ho decideix cada centre. Per això, votarà en contra de la proposició.
La Sra. Esteller posa de manifest la necessitat d’adquirir formació financera, així
com el fet que vivim en una economia de mercat, capitalista, i que els nens
necessiten adquirir competències respecte a totes les qüestions que afecten

5271

5272

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 25

directament o indirectament les seves vides. Entén que els joves han d’aprendre,
d’acord amb les recomanacions dels organismes internacionals, a gestionar millor
els ingressos i les despeses per evitar el sobreendeutament o la mala gestió dels
recursos. Per això, el Grup del PP és favorable a aquests tipus d’ensenyament, que
faciliten competències als alumnes.
D’altra banda, observa que els centres tenen la llibertat de decidir si s’inscriuen
en el programa —recorda que està supervisat pel Departament d’Educació—, i
cada família té la llibertat de triar si vol que el seu fill rebi aquests coneixements.
Per les raons exposades, votarà en contra de la proposició.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.
El Sr. Essomba comenta que l’economia i el dret són coneixements que han
estat tradicionalment menystinguts en el currículum oficial del sistema educatiu
espanyol.
Subratlla que coneixements que permetrien conèixer els drets i deures de la
ciutadania i coneixements relacionats amb l’educació financera (gestió responsable
de l’economia, desenvolupament de processos econòmics amb respecte pel medi
ambient, etc.), que haurien pogut ocupar un espai en l’àmbit de l’educació per la
ciutadania, avui es veuen més invisibilitzats que mai per culpa de la pitjor llei
orgànica en educació de la democràcia, la LOMCE, que no reconeix aquesta
disciplina.
El Grup de BC valora positivament tota iniciativa que impulsi els coneixements
d’economia o de dret en el currículum, i entén que l’EFEC fa aquesta aportació
d’educació ciutadana, però critica la manera com s’està duent a terme: no troba bé
que persones que han format o formen part d’entitats bancàries entrin a les
escoles a impartir continguts economicofinancers, com tampoc no troba bé que hi
entrin religiosos a impartir continguts confessionals o persones de l’exèrcit a
impartir coneixements sobre la defensa i el militarisme, perquè defensa l’educació
laica i per la pau.
Per això, comparteix l’esperit de la proposició, que el Govern ha transaccionat
per canviar alguns elements del redactat, i hi votarà favorablement.
La Sra. Rovira confirma que la CUP ha arribat a un acord amb el Govern pel que
fa al text de la proposició.
Explica que les persones que han signat el manifest (pares, mares i persones
que formen part de la plataforma, així com entitats bancàries emmarcades en la
banca ètica i el cooperativisme, diferents federacions de pares i mares, etc.) no
troben normal que bancs que ara mateix estan desnonant veïnes (BBVA, Banc
Sabadell...) i no estan posant els pisos a disposició per cobrir la necessitat
d’habitatge, que és alhora una necessitat i un dret, i a més són els responsables de
la situació de precarietat, de pobresa i de la divisió de classes més dura que ha
existit, entrin als centres educatius a ensenyar com s’ha de gestionar l’economia.
Subratlla que és contradictori, i que l’educació hauria d’avançar cap a una educació
sostenible, crítica i solidària.
Aclareix que el seu grup vol que als centres escolars s’ensenyi economia
aplicada, però vol que s’ensenyin tots els tipus de models econòmics existents i
que es faci dins d’uns valors per evitar que la situació actual es repeteixi.
Assenyala que el model econòmic capitalista és un model de despossessió
constant de les classes populars que necessita la pobresa que s’ha generat els
darrers deu anys per sobreviure.
Comenta que el posicionament dels grups diu molt de cadascun, i que és lògic
que no donin suport a la proposició els grups que defensen els interessos privats
abans que els col·lectius.
Per acabar, i atès que la proposició no s’aprova, demana que l’Ajuntament
promogui el desenvolupament de programes que compensin el desastre que
representa el conveni fet amb la Generalitat de Catalunya.
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El Sr. Ardanuy discrepa dels plantejaments de la Sra. Rovira, que considera
extremistes. Pregunta si, en cas que la proposició s’hagués aprovat, s’hauria
prohibit el programa i s’hauria enviat una instrucció als directors dels centres que
el fan perquè el deixessin de fer.
Entén que ja existeixen mecanismes per avaluar la qualitat i els continguts dels
programes i prendre decisions a partir d’aquestes anàlisis, i que actuar d’una altra
manera és portar el partidisme a les aules.
La Sra. Andrés manifesta el vot favorable del seu grup, i diu al Sr. Ardanuy que
si s’hagués aprovat la proposició, es diria que no es tornés a renovar el conveni
signat entre el Departament d’Ensenyament i la fundació privada, que acaba el
curs 2016-2017, i que es busquessin altres vies, dins d’un projecte pedagògic de
formació en valors, que no prioritzin l’estalvi en un compte corrent quan les
famílies generalment reben ajuts per tirar endavant els seus fills i filles.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat.
El Sr. Essomba remarca la importància que té en l’àmbit educatiu la presència
de determinades persones en determinats rols i qui són les persones que
desenvolupen els continguts curriculars, cosa que configura un imaginari social.
Per aquest motiu, el Govern és contrari al fet que aquests cursos els imparteixin
persones que formen part de la banca en lloc dels mateixos ensenyants.
La Sra. Rovira exposa que les diferents plataformes també reivindicaven que
hauria de ser el professorat del Departament d’Ensenyament qui impartís les
classes d’economia —si calgués, mitjançant un programa específic—, unes classes
que mostressin els diferents models econòmics amb els quals es pot desenvolupar
una societat.
Puntualitza que nombrosos col·lectius han avaluat els continguts de l’EFEC i se
sap que en aquests cursos es parla d’estalvi a llarg termini, de mètodes
d’endeutament suposadament amb seny, de contractació de productes de crèdit,
etc., i insisteix en la manca de transversalitat i la manca d’educació en el
pensament crític i solidari.
La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot
favorable del PSC, el Sr. Ardanuy expressa el vot contrari de CiU, la Sra. Barceló
expressa el vot contrari de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot contrari d’ERC, la
Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP, i la Sra. Rovira expressa el vot
favorable de la CUP. Es rebutja.
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal ERC:
9. Instar el Consorci d’Educació de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona
que, en el marc dels plans i projectes d’accions comunitàries de barri, estudiïn la
possibilitat d’un acord de col·laboració que contempli que el personal sanitari dels
centres d’atenció primària ubicats a prop d’una escola pública amb algun infant
amb aquestes necessitats especials es pugui desplaçar al centre educatiu per tal
d’atendre-les.
La Sra. Benedí assenyala que la resposta educativa a tot l’alumnat es concep a
partir del principi d’inclusió i s’entén que únicament d’aquesta manera es garanteix
el desenvolupament de tots els alumnes, s’afavoreix l’equitat i es contribueix a una
cohesió social real. L’atenció a la diversitat és una necessitat que abraça totes les
etapes educatives i tot l’alumnat: cal tenir en compte la diversitat com a principi i
no com una mesura que correspon a les necessitats d’uns quants. No obstant això,
no es té en compte que hi ha determinats alumnes amb necessitats especials de
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suport sanitari. Per això, cal atendre aquesta necessitat i contribuir de manera
equitativa a les dificultats que la problemàtica genera.
Posa de manifest que per atendre totes les necessitats de l’alumnat no són
suficients els recursos de què disposa l’administració educativa: el professorat està
acostumat a haver d’atendre els alumnes quan els puja la febre, quan vomiten, o
fins i tot si es tallen amb unes tisores o es torcen un turmell, però haver de
col·locar sondes dues vegades al dia a un infant que necessita un botó gàstric per
alimentar-se sobrepassa de molt les seves atribucions i la seva preparació.
Observa que actualment hi ha personal educatiu que està portant a terme
tasques sanitàries com l’administració de glucagó a alumnes diabètics, la hidratació
i l’alimentació a través de botons gàstrics, la manipulació de sondes uretrals o
l’administració d’adrenalina a nens amb problemes al·lèrgics. Això implica que
durant un temps l’alumne ha de deixar l’aula, de manera que finalment és la mare
o el pare qui ha d’assumir aquesta tasca, i s’ha d’absentar de la feina diàriament.
Recorda que la figura del sanitari escolar es troba en una situació pràcticament
de buit legal, si bé existeixen recomanacions internacionals. Per exemple, als
Estats Units hi ha d’haver un sanitari o una sanitària per cada 750 alumnes, i aquí
s’aconsella que als col·legis de dues línies, amb uns 500 estudiants, n’hi hagi un o
una.
Per tot això, presenten aquest prec, que enuncia.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Salut.
La Sra. Tarafa manifesta l’acceptació del prec per part del Govern, que
comparteix la diagnosi sobre les necessitats no cobertes d’aquests infants.
Informa, però, que la gestió d’aquests espais no es generarà des del Consorci de
Sanitat o d’Educació: s’ha parlat amb el Consorci Sanitari i està previst que el 26
de juliol se signi el Pla de salut de Catalunya, el pla que regeix les grans línies
sanitàries de la ciutat i del país, i aquest pla ha d’incloure un conveni entre el
Departament de Salut i el Departament d’Ensenyament per sufragar aquestes
necessitats sanitàries a les aules. Posteriorment, al setembre, se signarà un pla
paral·lel de salut de la ciutat de Barcelona, i es mirarà quines necessitats no
queden cobertes pel pla de la Generalitat.
La Sra. Ortiz accepta el prec.
La Sra. Benedí agraeix l’acceptació.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal PP:
10. Que el Govern municipal promogui exposicions de dimensió internacional a
Barcelona; estableixi convenis, en el si dels grans equipaments culturals on
l’Ajuntament de Barcelona és membre com a ens consorciat o dels que n’és titular,
amb altres museus de l’Estat i internacionals, com ara el Museu Nacional del Prado
(Madrid), el Musée d’Orsay o el Louvre (París), el MoMA (Nova York), o el National
Gallery (Londres) entre d’altres, per tal que ubiquin, de forma temporal a
Barcelona, part dels seus fons dipositats en reserva, amb la finalitat de poder
ampliar les possibilitats d’exposicions temporals; i doti una partida pressupostària
a fi que l’Ajuntament de Barcelona col·labori econòmicament amb els grans
equipaments culturals en la tasca del trasllat de les col·leccions susceptibles de ser
exposades a la nostra ciutat.
Punt tractat conjuntament amb el punt número 7.
Es dóna per tractat.
11. Que el Govern municipal reprengui el diàleg amb l’entitat Associació d’Amics
del Castell de Montjuïc, a fi de signar un conveni de relacions que els permeti
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continuar utilitzant diferents espais del castell per desenvolupar un programa
d’activitats de caràcter social i de divulgació de la fortificació.
La Sra. Esteller formula el prec, i informa que l’Associació d’Amics del Castell de
Montjuïc és una associació sense ànim de lucre, d’utilitat pública, membre del
comitè científic internacional ICOMOS, que fa una gran feina de conservació i
difusió del castell de Montjuïc i l’apropa als ciutadans.
Exposa que fins ara l’Associació disposava d’un espai on desenvolupava el taller
«Rincón del niño», que oferia activitats per a nens, però l’espai s’ha tancat per una
resolució judicial iniciada per motius més ideològics que pragmàtics i no se li ha
ofert un lloc alternatiu per a aquestes activitats.
Assenyala que la manca d’un espai provoca inestabilitat en la programació, i
observa que moltes entitats amigues de museus i similars tenen, a banda de les
oficines, espais per fer activitats sense necessitat de demanar autoritzacions per a
cadascuna cosa que en dificulta la continuïtat.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat Ricard Vinyes.
El Sr. Vinyes assegura que l’Ajuntament, que rep tothom que vulgui ser rebut,
no ha interromput el diàleg amb aquesta entitat.
Explica, però, que tant el Govern anterior com l’actual entenen que les reformes
integrals que des de fa anys s’estan duent a terme al castell per part de l’ICUB,
que estan donant uns resultats molt lloables, fan que l’espai no sigui adequat per
ubicar-hi entitats. Indica que la constitució com a centre cultural i de memòria
també fa que no hi encaixi un hotel d’entitats.
Aclareix que l’Associació d’Amics del Castell de Montjuïc rep exactament el
mateix tracte que altres entitats. Per exemple, al Memorial Democràtic, que hi
tenia una biblioteca, i a ASTER, d’observació astronòmica, se’ls van explicar les
raons per les quals l’Ajuntament hi feia reformes integrals i que haurien de marxar
i no hi han posat cap inconvenient.
La Sra. Esteller afirma que el Grup del PP sempre ha estat en contra que el
castell sigui un hotel d’entitats, però entén que l’Associació d’Amics del Castell de
Montjuïc hauria de tenir, com a entitat del castell, un estatus específic, com tenen
altres entitats amigues de museus i d’altres centres.
Subratlla que l’Associació sempre ha estat al castell, a diferència de les altres
entitats, i duu a terme una tasca de divulgació de l’obra del castell, i comenta que
la incorporació del Memorial Democràtic es va forçar moltíssim.
Insisteix que caldria facilitar, mitjançant un conveni que regulés les relacions
entre entitat i Ajuntament —que es va començar a treballar en el mandat
anterior—, i que fos fruit d’un diàleg fluid i de les bones intencions d’ambdues
parts, que l’Associació pogués desenvolupar sense cap entorpiment les seves
programacions, molt interesants per preservar el sentit de la fortalesa del castell, i
lamenta que en l’anterior mandat hi hagués exposicions que s’haguessin de
canviar de lloc perquè dos dies abans de la celebració no havien rebut els
permisos.
La Sra. Ortiz indica que al Sr. Vinyes no li queda temps de resposta. No accepta
el prec.
Es dóna per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal CiU:
12. Quants propietaris d’habitatges d’ús turístic s’han acollit a l’opció de posar
l’immoble al servei d’aquest Ajuntament per a la seva utilització com a habitatge
social, quin és el capteniment del Govern municipal per seguir treballant en aquest
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tema? Sol·licitem que la resposta es faci arribar també per escrit a la mateixa
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
La Sra. Fandos formula la pregunta, i recorda que a l’agost del 2015 la regidora
Gala Pin va explicar en una roda de premsa que l’Ajuntament pretenia convertir
pisos turístics il·legals en habitatges socials, i que faria una prova pilot a Ciutat
Vella que posteriorment es podia estendre a tota la ciutat. Als pisos il·legals se’ls
podia condonar el 80% del deute a canvi que cedissin els pisos a la Taula
d’Emergències Socials perquè es poguessin destinar a lloguer social.
La Sra. Ortiz comenta que una de les coses que va trobar l’equip de govern en
arribar a l’Ajuntament va ser la necessitat urgent de mobilitzar el parc d’habitatge,
tant públic com privat, al servei de la garantia del dret a l’habitatge. Indica que
una de les dificultats és el poc habitatge públic que hi ha a Barcelona i la gran
demanda d’habitatge per necessitats socials, de manera que cal prioritzar l’ús
social de l’habitatge.
Exposa que la proliferació d’habitatges d’ús turístic provoca un increment de
preus en el mercat de l’habitatge de lloguer i, en el cas dels il·legals, també
l’expulsió de molts veïns i veïnes dels seus barris. En aquest context, s’han
desenvolupat mesures com el Pla de xoc d’inspecció d’habitatges d’ús turístic i la
prova pilot a què ha fet referència la Sra. Fandos.
Explica que en una primera fase es van enviar 431 notificacions a propietaris
amb un expedient sancionador incoat, i en una segona fase s’han tramès 112
cartes per tornar a oferir la possibilitat de condonar part de la sanció a canvi
d’oferir l’habitatge en règim de cessió per a política social.
Informa que fins al moment només s’hi han interessat cinc propietaris i cap
d’ells s’ha acollit a la mesura.
La Sra. Fandos entén que la mesura ha estat un fracàs i demostra l’estil
d’algunes persones d’aquest govern de fer grans anuncis quan no hi ha res al
darrere, i comenta que la Sra. Pin, que va anunciar la mesura, n’hauria d’exposar
el desastrós resultat.
Considera que aquest resultat, tenint en compte la quantitat de pisos turístics
il·legals que hi ha a la ciutat, és fruit d’una feina mal feta o d’una mesura mal
plantejada, tot i que entén les dificultats de treballar en aquest àmbit, en què
espera que es continuï treballant com s’havia fet anteriorment i amb moltes més
eines que amb el Pla de xoc.
La Sra. Ortiz explicita que, evidentment, els resultats no són satisfactoris, però
puntualitza que aquesta mesura no és una mesura aïllada, sinó que s’està
implementant
paral·lelament
a
diferents
mecanismes
incentivadors
o
penalitzadors.
Comenta que potser la mesura no ha funcionat perquè la pressió turística encara
dóna molts al·licients, i que sempre hi haurà mesures que funcionin millor que
d’altres.
La Sra. Fandos subratlla que l’anunci que va fer la Sra. Pin l’agost del 2015, en
què es va afirmar que es resoldria el problema, va ser precipitat i es va fer sense
disposar de cap estudi. Lamenta el ressò que va tenir, i espera que el resultat
obtingui el mateix ressò.
La Sra. Benedí avisa la Sra. Fandos que aquesta és la seva tercera intervenció.
La Sra. Fandos afirma que n’és la segona.
La Sra. Ortiz li recorda que ja havia contestat a la seva primera resposta i que,
efectivament, aquesta és la tercera vegada que intervé sobre la pregunta.
La Sra. Fandos els dóna la raó i demana disculpes.
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La Sra. Benedí accepta les disculpes.
Es dóna per tractada.
13. En quina fase de desenvolupament es troba actualment el programa Vincles
i quantes persones es beneficien avui d’aquest servei? Sol·licitem que la resposta
es faci arribar també per escrit a la mateixa Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
La Sra. Fandos formula la pregunta, recorda que el setembre del 2014
l’Ajuntament va rebre el primer premi del Mayors Challenge de Bloomberg
Philanthropies (5 milions d’euros per desenvolupar el projecte Vincles), i pregunta
quina part del premi s’ha justificat fins ara.
La Sra. Andrés respon que el gener del 2015 es va signar el conveni amb
Bloomberg i es va començar a definir el projecte i a aportar la infraestructura per
posar-lo en marxa, amb persones i recursos, i es va començar a definir el projecte
comptant estrictament amb l’entorn social més proper a les persones que n’havien
de ser usuàries o beneficiàries; l’octubre del 2015 el Govern municipal va decidir
reorientar el projecte per enfortir les xarxes personals de confiança de les persones
grans, i crear unes xarxes dins un entorn més comunitari per ampliar aquestes
relacions; el gener del 2016 l’alcaldessa es reuneix amb Bloomberg i exposa
aquesta reorientació, i actualment s’està preparant una prova pilot amb
400 usuaris a cinc barris de la ciutat (Nova Esquerra de l’Eixample, Antiga
Esquerra de l’Eixample, el Besòs-Maresme, la Verneda, la Pau i Sant Martí de
Provençals), i ja s’ha fet la licitació per a aquesta prova pilot.
D’altra banda, indica que fins ara s’han executat 203.000 euros dels 5 milions
del premi i 251.000 dels 10 milions que ha d’aportar l’Ajuntament, xifres que
augmentaran amb la compra dels 400 dispositius i l’inici de la prova pilot.
La Sra. Fandos afirma que el projecte, amb només 203.000 euros de 5 milions
executats, porta molt de retard, i que inicialment ja preveia anar molt més enllà de
l’entorn més pròxim de la persona gran. Subratlla que si Barcelona va ser
premiada entre més de cent ciutats va ser precisament perquè el projecte
proposava arribar a tota la xarxa.
Considera que el Govern continua el projecte únicament per no haver de dir que
el deixa, però que realment no hi ha la voluntat política de prioritzar-lo.
Espera que l’arribada de la Sra. Andrés al Govern sigui positiva per al projecte, i
assenyala que d’acord amb els projectes de CiU, en aquests moments el projecte,
que va ser celebrat per tothom, hauria d’haver arribat a unes 2.000 persones.
Espera, doncs, que es continuï desenvolupant i que Barcelona continuï sent un
model.
La Sra. Andrés puntualitza que l’objectiu inicial del projecte era teixir una xarxa
molt propera de l’entorn familiar i d’amistats per a persones que tenien un
sentiment de soledat, mentre que ara es vol que tingui dimensió comunitària, que
es treballi en xarxa amb altres projectes (Radars, servei de teleassistència, etc.) i
que s’aprofitin els dispositius i el projecte per oferir una prestació més gran i més
integrada.
D’altra banda, explicita que el projecte és costós —com ha dit, l’Ajuntament hi
ha d’aportar 10 milions d’euros— i complicat tecnològicament, cosa que ha impedit
complir els terminis. Assegura, però, que es treballarà per fer efectiu un programa
que sobre el paper és bo.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal C’s:
14. Quines són les condicions laborals que tindran les treballadores de les
escoles bressol remunicipalitzades?
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La Sra. Barceló formula la pregunta, i assenyala que la remunicipalització de les
escoles bressol Els Patufets de Navas, Enxaneta i Caspolino ha tingut un cost per a
la ciutat de 623.000 euros, i que aquestes prestaran un servei diferent al d’ara. Per
exemple, canviaran els horaris i les condicions laborals, i el nombre de docents
podria passar de 16 a 12 a l’Enxaneta, d’11 a 8 a Caspolino, i d’11 a 8 a Els
Patufets.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.
El Sr. Essomba indica que el procés de remunicipalització es farà sota els criteris
del model de contractació pública del Govern, un model de contractació pública
social i ambiental, afirma que les condicions anteriors de les treballadores eren
lamentables, i puntualitza que els costos són en realitat una inversió quan es parla
d’educació.
A continuació, explica que de les 51 persones que prestaven serveis en aquests
tres centres, 28 han estat subrogades, 12 s’han inclòs en el projecte de suport
educatiu que s’està licitant per al curs 2016-2017, 4 han causat baixa voluntària, 1
treballava com a substituta a temps parcial per cobrir un terç de reducció per
maternitat i ara se li aplicarà la rescissió del contracte perquè la titular s’incorpora
al 100% —com passa tant en el sistema públic com en el privat—, i a 6 se’ls
acaben els contractes i s’està parlant amb l’empresa que ha guanyat la licitació per
mirar que les contractin.
D’altra banda, se’ls reconeixerà l’antiguitat, la jornada serà la mateixa que la de
les seves companyes que ja formen part de la xarxa pública de gestió directa, i la
retribució, d’acord amb l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, d’entrada serà la
mateixa del seu contracte d’origen, però s’ha sotmès a la negociació del nou
conveni de l’Ajuntament, que tindrà en compte altres grups de treballadores
perquè es faci de manera global la reconsideració de la retribució d’acord amb les
escales públiques de l’Ajuntament.
La Sra. Barceló observa que invertir en educació és positiu sempre que es faci
un projecte educatiu adequat i sòlid. Subratlla que, en cas contrari, la inversió pot
ser un cost que paguin tots els ciutadans.
Critica el Govern per generar incertesa, per no haver debatut i haver arribat a
consensos amb els col·lectius interessats (docents, directius, pares...) abans de
parlar de remunicipalització, i per no haver presentat els seus criteris.
A continuació, afirma que aquests centres, que fins ara obrien de 8 h a 19 h del
4 de setembre al 31 de juliol (215 dies lectius i vacances de l’1 al 31 d’agost i 6
dies entre Nadal i Setmana Santa, sense dies de lliure disposició), tindran un horari
totalment diferent (de 8h a 17h del 15 de setembre al 15 de juliol), que
perjudicarà la conciliació entre la vida laboral i familiar.
Es dóna per tractada.
15. En quina situació legal es troba l’herència del Sr. Julio Muñoz Ramonet i
quines mesures prendrà l’Ajuntament per intentar garantir que el llegat romangui
en possessió de la ciutat?
La Sra. Barceló formula la pregunta, i subratlla que els barcelonins no poden
renunciar —menys quan sembla que l’objectiu del Sr. Julio Muñoz Ramonet era que
la col·lecció quedés en mans de l’Ajuntament de Barcelona— a una col·lecció de
500 pintures entre les quals figuren La Verge del Pilar, de Francisco de Goya,
L’Anunciació, d’El Greco, i obres de Murillo, Rembrandt, Zurbarán, Delacroix,
Botticelli, Tiziano i Ribera, entre altres artistes.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula a la comissionada de Cultura.
La Sra. Sureda assenyala que es tracta d’un tema molt complex: 15 anys de
procediments, més de 100 escrits i més de 40 recursos posats per la part
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executada (tots desestimats), i proposa fer una reunió monogràfica sobre aquest
tema amb els advocats de la Fundació, que expliquin tant l’històric com la situació
actual, que ella resumeix:
- S’ha aconseguit recuperar la plena propietat dels immobles i d’una part dels
objectes, tot i que no dels que tenen més valor, i a partir dels inventaris s’ha
aportat documentació complementària sobre les obres no lliurades, cosa que en
facilita la identificació. S’està esperant que el jutge validi i ordeni el seu lliurament,
o, en cas contrari, que es valori econòmicament i les germanes Muñoz Villalonga
hagin de fer efectiu l’import resultant d’aquesta valoració.
- Les properes setmanes s’espera recuperar —ja han estat requerides— les dues
obres més importants (el Greco i el Goya esmentats), valorades en 100.300.000
euros.
- S’ha rebutjat la petició que les germanes Muñoz Villalonga han fet de declarar
nul·la la constitució de la Fundació Muñoz Ramonet.
- El març del 2014 es va interposar una querella criminal pels presumptes
delictes d’estafa processal i apropiació indeguda per part de la fundació, i enguany
l’Ajuntament s’ha personat en la querella per reforçar la posició de la Fundació.
Comenta que les filles de Julio Muñoz Ramonet contínuament utilitzen
estratagemes i argúcies legals per impedir que Barcelona obtingui els béns que
formen part del llegat, però l’Ajuntament treballa perquè retornin el llegat, amb
una feina impecable de cooperació de totes les parts, un esforç enorme i un treball
intens dels serveis jurídics.
La Sra. Barceló agraeix que se celebri un monogràfic en què es pugui veure el
testament, es resolguin dubtes, s’evitin les hipòtesis mal fonamentades i s’expliqui
tot el que ha succeït i si s’han fet tots els passos necessaris per coordinar-se amb
la família i arribar a acords.
Comenta que el Sr. Kunz, que era el marmessor de l’herència, va manifestar
que mai no havia parlat amb l’Ajuntament de Barcelona.
Per acabar, manifesta la voluntat del seu grup que la col·lecció romangui a
Barcelona perquè els ciutadans puguin gaudir d’aquesta cultura.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal ERC:
16. Com té previst el Govern municipal executar la partida de les mutualitats
esportives pactada a la modificació pressupostària per a l’any 2016?
El Sr. Puigcorbé formula la pregunta, referida a una partida inclosa en la
modificació pressupostària a proposta del Grup d’ERC que té l’objectiu de potenciar
l’esport de base, element indispensable de l’educació dels infants i joves, i observa
que els clubs esportius han de pagar les mutualitats al juliol.
Posa de manifest que els clubs i les entitats de l’esport formatiu de la ciutat es
troben cada dia amb més dificultats per dur a terme la seva tasca perquè han de
suportar uns costos superiors als dels clubs de fora de la ciutat. Assenyala que la
competència entre l’esport escolar i l’esport federat, la duplicació d’esforços que
això comporta i la manca d’actuacions concertades entre tots els agents esportius i
educatius en determinades franges d’edat provoca una disminució de la pràctica
esportiva dels adolescents associada al pas de l’escola primària a la secundària.
D’altra banda, exposa que hi ha dificultats per trobar instal·lacions esportives
cobertes en clubs federats per a la pràctica esportiva de base, i que això
incrementa els costos de lloguer d’aquestes instal·lacions, cosa que posa en perill
la viabilitat econòmica dels clubs. A més, els clubs esportius de base de la ciutat
s’han de fer càrrec de les mutualitats dels joves i dels infants, cosa que acaba
repercutint en les famílies i comporta un greuge comparatiu respecte a qualsevol
club de fora de la ciutat, on les mutualitats són assumides pel govern municipal.
Conclou que els esportistes de base no juguen en igualtat de condicions dins i
fora de la ciutat, cosa que no facilita a les entitats barcelonines l’aplicació d’una

5279

5280

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 25

tarifació social a les famílies, perquè no gaudeixen de la solidesa i la solvència
econòmica desitjades.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Esports.
El Sr. Escudé coincideix que l’esport de base requereix l’ajuda i la complicitat de
l’Administració, però creu que la descripció del Sr. Puigcorbé no reflecteix la
realitat.
Expressa la voluntat del Govern que l’ajuda inclosa en els pressupostos a
instàncies d’ERC sigui universal, de manera que cal intentar que tots els clubs
esportius de la ciutat siguin conscients que hi tenen dret.
Indica que el termini esmentat pel Sr. Puigcorbé no és el termini legal més
adequat, i que s’espera tenir-ho tot enllestit després de vacances. Recorda que fa
temps que es treballa amb l’Oficina d’Atenció als Clubs de Barcelona, i que hi ha
convocada una reunió a la seu de l’IBE aquest mateix divendres per polir els
detalls de l’ajuda proposada per ERC i incorporada al pressupost municipal, i
acabar de tirar-la endavant.
El Sr. Puigcorbé insisteix que a la resta de municipis de la província, el consistori
es fa càrrec de les mutualitats, i, a vegades, també de costos d’equipaments, i
repeteix que les mutualitats es paguen al juliol, de manera que la capacitat dels
clubs queda limitada.
Demana que es contesti a la pregunta formulada.
El Sr. Escudé assegura que no s’ha de pagar al juliol, i insisteix que la voluntat
del Govern és que tots els clubs puguin accedir a l’ajuda.
Observa que l’esmena introduïda al pressupost era massa àmplia, i per això ara
es treballa amb el grup proposant i amb les federacions esportives per acotar les
condicions de l’ajuda (a qui va adreçada, en quines dates s’ha de desenvolupar,
etc.), una feina que requereix temps.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal CUP:
17. Quines mesures concretes es tiraran endavant durant aquest estiu per tal de
poder garantir que s’apliquen els diferents eixos en matèria de justícia de gènere
en l’àmbit de l’educació; és a dir, com s’ampliarà la xarxa de les escoles per la nodiscriminació; quin suport concret es farà a les escoles que promouen noves
accions de coeducació entre els seus infants i joves així com quines són les
propostes de millora en el currículum pel que fa a continguts i veus per la
diversitat de gènere?
La Sra. Rovira formula les preguntes i recorda que al darrer Plenari de
l’Ajuntament es va presentar el Pla de justícia de gènere, amb mesures concretes
referents al curs 2016-2017 per transversalitzar la qüestió de gènere en l’educació.
La Sra. Pérez agraeix la pregunta i enumera algunes de les actuacions:
- S’ha iniciat a escala global una taula de prevenció del sexisme. Es treballa amb
diferents entitats que es consideren clau en la matèria per definir les actuacions. Hi
participa el Consorci i departaments com ara el d’Inspecció. S’ha començat un
recull de les pràctiques educatives en la línia de la coeducació i la prevenció del
sexisme i l’assetjament que s’espera tenir enllestit el setembre i que permeti
identificar les escoles més motivades, les mancances, etc. Es treballaran també
temes d’educació no formal i l’impacte del món cultural i els mitjans de
comunicació en la infància, l’adolescència i la joventut.
- Es farà arribar als grups, en un termini màxim de dues setmanes, un informe
sobre la situació actual de la Xarxa d’Escoles per la Igualtat. Ha acabat la primera
prova pilot, enfocada cap a l’equip docent, i ara comença la part comunitària.
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S’espera tenir l’avaluació dels dos primers anys de prova pilot el gener-febrer,
presentar-la i programar tota l’extensió de la xarxa en el marc del Consorci.
-Si bé no s’ha fet el desplegament a les escoles, hi ha mesures concretes, com
ara l’escola mòbil, una activitat que arriba a més de 1.000 alumnes amb matèries
de noves tecnologies que enguany girarà, mitjançant peces audiovisuals, entorn de
la diversitat de gènere i sexual.
- El Centre d’Informació i Recursos oferirà a les escoles que ho demanin
diagnòstics en matèria de coeducació —s’intentarà fer més difusió d’aquesta
possibilitat—, cosa que permetrà una anàlisi més estructural de la implementació
dins les escoles, i oferir assessorament.
- Fundació FP també treballa vídeos per difondre la transversalitat de gènere de
les formacions professionals, un àmbit on existeixen molts estereotips i segregació.
A continuació, indica que l’Ajuntament, conscient de la complexitat del tema,
continuarà treballant per endreçar les nombroses accions que desenvolupen
diferents àrees de l’Ajuntament per tenir una estratègia conjunta, i continuarà
treballant amb les entitats que estan entrant a les escoles.
Es dóna per tractada.
18. Per què es continua subvencionant el Circuit de Catalunya; s’ha decidit què
es realitzarà per a l’any 2017 respecte a aquesta qüestió, tenint en compte que
aquest circuit no compleix cap dels criteris segons els quals l’Ajuntament està
desenvolupant el seu programa d’esports?
La Sra. Rovira formula les preguntes, i subratlla que el conveni signat el 2015
entre l’Ajuntament de Barcelona i Circuit de Catalunya per col·laborar en la
promoció del món del motor, la projecció internacional de Barcelona i la promoció
econòmica al voltant del Circuit de Catalunya, que recull que l’Ajuntament
subvencionarà amb dos milions d’euros el Circuit, contradiu el compromís anunciat
pel Govern amb l’esport de proximitat perquè sigui accessible a tothom prioritzanthi les inversions públiques, així com la voluntat de treballar per una sostenibilitat
ambiental amb el conjunt del territori. D’altra banda, recorda que BC havia
anunciat en diferents mitjans de comunicació, sobretot en campanya electoral, la
retirada de les inversions al Circuit de Catalunya, atès que per criteris ambientals,
econòmics i d’inversions, no es considerava una prioritat.
La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Esports.
El Sr. Escudé respon que des de l’IBE no s’atorga cap subvenció al Circuit atès
que la fórmula 1 i les motos GP són un espectacle esportiu que va més enllà de
l’esport, i exposa que, tal com es va explicar a la Comissió d’Economia i Hisenda, la
intenció del Govern és anar rebaixant progressivament la subvenció que s’atorga al
Circuit fins que altres administracions hi puguin col·laborar de la manera que
col·labora l’Ajuntament.
D’altra banda, indica que la col·laboració de Barcelona en aquesta
infraestructura esportiva es fonamenta sobretot en la importància que té el Circuit
en el seu entorn més proper: el Circuit és clau per als municipis que l’envolten, i
fins i tot existeix un pla director territorial.
La Sra. Rovira subratlla que les inversions el 2017 en el Circuit de Catalunya
contradiran les declaracions del Sr. Gerardo Pisarello.
El Sr. Escudé puntualitza que el Sr. Pisarello, en la sessió del gener de la
Comissió d’Economia i Hisenda va explicar, tal com recull l’acta, que les
aportacions de Barcelona al Circuit s’anirien reduint i que hi havia l’objectiu
d’aconseguir que aquest esdevingués autosuficient. Mentrestant, s’intentarà
equilibrar l’aportació de l’Ajuntament amb les d’altres administracions.
Es dóna per tractada.
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e) Seguiment proposicions / declaracions de grup
Del Grup Municipal PP:
19. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l’estat d’execució del prec següent, acceptat en la sessió de 17 de maig de 2016:
Que el Govern municipal realitzi les gestions necessàries davant la Reial Federació
Espanyola de Futbol per tal que la Selecció Espanyola disputi algun dels partits
oficials classificatoris per al proper Mundial de Futbol a la ciutat o a l’àrea de
Barcelona, preferentment el partit previst per al 2 de setembre de 2017 entre les
seleccions nacionals d’Espanya i d’Itàlia.
La Sra. Esteller enuncia el prec sobre el qual demana seguiment.
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Esports.
El Sr. Escudé recorda que la Federació Espanyola de Futbol no concreta la seu
d’un partit fins a sis mesos abans, i que la iniciativa ha de sorgir dels clubs. En
aquest sentit, explica que l’Espanyol n’ha fet la sol·licitud i se n’ha parlat amb la
Federació Catalana i amb l’Ajuntament de Cornellà, on hi ha l’estadi de l’Espanyol.
D’altra banda, informa que s’ha de veure què en pensa la Federació Espanyola, i
que qui hi té l’última paraula és el seleccionador, càrrec no cobert en aquest
moment.
Comenta que l’Ajuntament s’ofereix per col·laborar amb altres administracions i
amb les federacions, però resta en espera que s’esgotin els terminis.
La Sra. Esteller demana que no s’esperi que s’esgotin els terminis i no es deixi
tota la feina fins a l’últim moment, sinó que es comenci a parlar, amb més interès,
amb la Federació Espanyola, la Federació Catalana i els clubs, ja que les seus, si bé
no es determinen fins a sis mesos abans, es comencen a estudiar abans. Subratlla
que la Selecció Espanyola no juga a Barcelona des del 1975, malgrat la gran afició
dels barcelonins.
La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat.
El Sr. Escudé assegura que l’Ajuntament hi farà tots els possibles, però insisteix
que l’última paraula la té el seleccionador —repeteix que encara no n’hi ha—, i
observa que els darrers seleccionadors han portat tots els partits a altres ciutats
(per exemple, Clemente a Sevilla i Aragonés a Madrid). Indica que s’hi treballarà i
se n’informarà.
Es dóna per tractada.
VI) Mocions
La Sra. Benedí desitja bones vacances i bon estiu.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
13.38 h.
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Comissió d'Economia i Hisenda
Acta de la sessió de 12 de juliol de 2016, aprovada el 20 de setembre de
2016
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 12 de juliol de
2016, s'hi reuneix la Comissió d’Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima.
Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí
Colom Cabau, Gerardo Pisarello Prados, Sònia Recasens Alsina, Raimond Blasi i
Navarro, Francisco Sierra López, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín
Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per l'assessora
jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari
general i que certifica.
També hi són presents l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, la Ima Sra.
Montserrat Benedí i Altés; el Sr. Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i
Economia, el Sr. Fernando Pindado Sánchez, comissionat de Participació i
Democràcia Activa i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General.
Excusa la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gala Pin Ferrando, Laura
Pérez Castaño, Maite Fandos Payà, Jaume Ciurana i Llevadot i Alfred Bosch i
Pascual.
La Presidència obre la sessió a les 16.39 h.
El Sr. Colom disculpa l’absència del Sr. Pisarello a la primera part de la sessió a
causa d’una reunió amb les alcaldesses i alcaldes de diverses ciutats amb el síndic
de greuges per parlar sobre la venda irregular al carrer.
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d'Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les
resolucions següents:
Acord de la Comissió de Govern de 23 de juny de 2016:
1. Aprovar l’expedient núm. 3-068/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del
turisme del quart trimestre de 2015, per fer l’aportació del 50% al Consorci de
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 2013, i d’import
853.905,06 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable
16061395. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
Acords de la Comissió de Govern de 7 de juliol de 2016:
2. Iniciar l'expedient per a la contractació de pòlisses assegurances de
l'Ajuntament Barcelona, amb núm. de contracte 16002707, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de
licitació de 5.322.774,66 euros, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Rams
no vida, per un import de 4.533.765,44 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Rams Vida,
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per un import de 789.009,22 euros IVA inclòs; aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar la licitació per a la
seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i
al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
Declarar la improcedència de la revisió de preus, en atenció a les característiques
del contracte. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.
3. Aprovar l’expedient núm. 3-072/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en generació de crèdit, d'una banda, per majors ingressos del Pressupost General
de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016,
provinents de l’aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb
ingressos provinents de Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment
del turisme (FFT), per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme i,
d'altra banda, l’anul·lació de la Generació de crèdit del projecte del Pla Estratègic
de Turisme aprovada per la Comissió de Govern del 12 de maig de 2016 que
finalment no serà finançat pel FFT, ambdós moviments segons acord de la
Comissió de Govern de 16 de juny de 2016, per uns imports de 180.000,00 euros i
475.000,00 euros respectivament, de conformitat amb la documentació i amb la
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència
comptable 16062095; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.
b) Mesures de govern
c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal PP:
1. Que comparegui el responsable municipal per informar de l'import recaptat a
tot Catalunya, a la ciutat de Barcelona i l'import transferia a l'Ajuntament, en
concepte de l'impost turístic en cadascun dels anys 2015 i 2016, detallats per
trimestres, i per explicar cadascun dels projectes a finançar per part de
l'Ajuntament amb l'impost turístic recaptat l'any 2015 a Barcelona, detallat per
concepte, import i data d'inici i finalització de l'actuació. Sol·licitem que se'ns
faciliti còpia per escrit en la mateixa sessió de la Comissió.
El Sr. Mulleras es mostra sorprès perquè s’ha convocat una sessió extraordinària
de la comissió per tractar el mateix tema de la compareixença que proposa el seu
grup.
A continuació, recorda que l’impost turístic es va començar a aplicar a final de
2012 i els anys successius, i s’ha transferit a Barcelona el 34 % de la recaptació,
que representa al voltant de 7 milions d’euros. El 2015 s’hi van afegir 2 milions
d’euros més, de manera que es va transferir a Barcelona, de manera excepcional,
el 44 % de la recaptació. Afegeix que durant el mandat anterior s’havien aprovat
diverses propostes per tal que el cent per cent de la recaptació de la ciutat es
quedés a Barcelona. Aprofita, doncs, aquesta compareixença per insistir en
aquesta reivindicació, per les característiques especials que té el turisme en relació
amb l’activitat econòmica i la importància que té en la vida quotidiana de la ciutat.
En aquest sentit, apunta que el 2015, pel fet de no poder disposar del cent per
cent de la recaptació, es van deixar de transferir a Barcelona 12 milions d’euros,
que es podrien haver destinat a millorar les infraestructures de la ciutat i els barris
afectats pel turisme, i no solament a promoció.
D’altra banda, dels gairebé 9 milions i escaig transferits pregunta a què es
destinen els 4,6 milions d’euros transferits a Turisme de Barcelona i sobre els
milions restants, comenta que s’utilitzen per finançar projectes, però que la
Comissió de Govern solament ha informat sobre la destinació de 893.000 euros.
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Per totes aquestes raons, demana informació concreta sobre la destinació dels
recursos de l’impost turístic i sobre els projectes finançats.
El Sr. Colom exposa que el 2015 es van recaptar a la ciutat de Barcelona en
concepte d’impost d’estada en establiments turístics 22 milions d’euros, gairebé la
meitat del total de 43 milions que es recapten a Catalunya. D’acord amb el que
estipula la llei, l’Ajuntament de Barcelona ingressa 7.571.846 euros, que
representen el 34,12 % de la recaptació a la ciutat. A partir d’una proposta
anterior, però que es va formalitzar el 2015, es va fer un conveni amb la
Generalitat, de manera que aquesta va fer una aportació extraordinària de 2
milions, 1 milió dels quals es va pagar el febrer de 2016 i la resta està pendent.
Així, la Generalitat fa els pagaments amb un decalatge, de manera que la quantitat
corresponent a l’últim trimestre de 2015 es va ingressar el 20 de maig de 2016.
Per tant, tenint en compte ambdós conceptes, l’any anterior va correspondre a
l’ajuntament un 43,14 % de l’impost recaptat a la ciutat.
D’altra banda, comenta que en les reunions mantingudes amb la Generalitat els
han traslladat puntualment els acords presos en aquesta comissió o en el plenari al
llarg dels darrers anys. Així, han manifestat al conseller la voluntat de l’ajuntament
de poder disposar del cent per cent de la recaptació de la ciutat, però alhora s’ha
treballat per consolidar els imports esmentats. Com a fita més immediata, doncs,
es pretén consolidar l’aportació extraordinària de 2 milions, de manera que
l’aportació consolidada a la ciutat sigui al voltant del 50 % de la recaptació.
Afegeix que en la darrera comissió mixta, celebrada el 6 de juliol proppassat,
l’ajuntament va reiterar la voluntat d’obtenir el cent per cent de la recaptació, a
més de la reivindicació que la ciutat pugui decidir la destinació d’aquests recursos i
que aquesta destinació no se circumscrigui a promoció. A partir d’aquí, informa
que es va crear una comissió bilateral Generalitat - Ajuntament de Barcelona, que
en el termini de sis mesos ha d’abordar aquests temes per poder avançar en les
reivindicacions de l’ajuntament.
A continuació, matisa que l’aportació a Turisme de Barcelona és del 50 % de les
transferències ordinàries, és a dir, és a dir, 3,7 milions i no pas 4,9 milions, perquè
els 2 milions extraordinaris han anat íntegrament a l’ajuntament.
Pel que fa a la despesa que fa l’ajuntament, indica que s’ha destinat a 48
projectes aprovats el 2015 i 31 el 2016. Assegura que tots aquests projectes han
estat aprovats per la Comissió de Govern i, per tant, han estat publicats a la
Gaseta i els grups municipals en tenen coneixement. Tanmateix, es compromet a
donar als portaveus dels grups els detalls de cada projecte en el decurs d’aquesta
sessió.
La Sra. Recasens exposa que de l’impost turístic i del turisme en general se n’ha
parlat molt i, de fet, el Grup de Convergència i Unió ha demanat una
compareixença, que finalment s’ha convertit en una comissió extraordinària, per
conèixer amb més detall i més a fons el capteniment dels grups que actualment
conformen el govern municipal i que durant el mandat anterior van criticar amb
molta duresa la gestió del govern de Convergència i Unió en matèria de turisme.
En aquest sentit, creia que el nou govern aportaria idees noves, que aconseguiria
la gestió del cent per cent de l’impost i que proposaria un conjunt de projectes
nous, però afirma que la decepció ha estat total i absoluta. Admet que l’estratègia
del govern anterior podia agradar o no, però en tot cas tenien una estratègia, que
van desenvolupar, i van negociar amb el Govern de la Generalitat amb fermesa.
Creu que el govern actual ha pogut comprovar la duresa d’aquestes negociacions.
D’altra banda, recorda que l’impost sobre estades turístiques el va establir el
Parlament de Catalunya i no es va fer durant els 38 anys de governs tripartits en el
consistori. Per tant, insisteix que la política en matèria turística s’ha impulsat per
governs de Convergència i Unió, tant a la Generalitat com a l’Ajuntament de
Barcelona. De la mateixa manera, assegura que el que ha explicat el Sr. Colom és
el resultat de la feina feta pel govern de Convergència i Unió perquè els ingressos
actuals són fruit de negociacions anteriors.
A continuació, reitera que han demanat la celebració d’una sessió extraordinària
de la comissió per esvair dubtes, com ara sobre la negociació per poder gestionar
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el cent per cent de la recaptació de l’impost turístic, la situació del conveni del
Barcelona Medical Destination, l’evolució del conveni amb la Generalitat perquè
l’Ajuntament de Barcelona gestioni 2 milions d’euros addicionals de l’impost turístic
i si aquest conveni està relacionat amb la contribució de la ciutat al circuit de
Montmeló.
Per tant, demana que en aquesta sessió ordinària de la comissió el govern sigui
més sincer i expliqui quina és la seva línia d’actuació, perquè entén que aquells
projectes del govern anterior que van ser tan criticats són els únics que el govern
actual ha dut a terme. Finalment, pregunta si el govern té projectes nous per
finançar amb els recursos provinents de l’impost turístic.
El Sr. Sierra mostra sorpresa pel fet que l’objecte de la compareixença sigui
coincident amb una pregunta del Grup de Ciutadans formulada el 15 d’abril i una
proposta d’aquest mateix grup del 21 de desembre, en la qual es plantejaven
aquestes mateixes qüestions, és a dir, que es destinin els recursos de l’impost
turístic als districtes i barris de la ciutat que pateixen més els impactes negatius
del turisme. En aquest sentit, recorda que la Sra. Ballarín havia manifestat que
aquesta reivindicació era lògica i raonable, i el Sr. Colom havia dit que compartia
que els ingressos obtinguts per aquest impost es poguessin destinar a compensar
els barris més afectats per l’impacte turístic i a millorar la qualitat de vida dels
ciutadans. Recorda que en aquella sessió del 21 de desembre la proposta va ser
aprovada per la majoria dels grups, inclòs els de Barcelona en Comú, amb l’única
excepció de la CUP, i ara, que el Grup Socialista s’ha incorporat al govern
municipal, no esperen explicacions sobre la quantitat recaptada, dada que ja és
coneguda, sinó que s’informi com s’inverteixen aquests recursos i de quina manera
se’n beneficien els barris de la ciutat més afectats per l’impacte turístic.
La Sra. Capdevila exposa que la ciutat de Barcelona ingressa més de 7 milions i
mig d’euros provinents de l’impost sobre les estades en establiments turístics, la
meitat dels quals van directament als pressupostos del consorci Turisme de
Barcelona, organisme que té per missió promocionar la ciutat com a destinació
turística, amb programes com Barcelona Shopping Line o la Barcelona
gastronòmica, entre d’altres, per tal de segmentar els diferents tipus de demanda
turística.
D’altra banda, saben que l’Ajuntament destina l’altra meitat del pressupost a
mesures que permetin millorar el model turístic de Barcelona, com ara el
desplegament de la xarxa wifi a la platja, senyalització turística, esdeveniments o
la creació d’aplicacions d’informació i difusió turístiques. Tots aquests projectes,
afegeix, han de seguir els objectius establerts en la Llei de mesures fiscals i
financeres que crea l’impost turístic, que concreta que aquest impost ha de ser
finalista i s’ha de dedicar a la promoció turística, l’impuls del turisme sostenible, el
foment de nous productes turístics i el desenvolupament d’infraestructures
vinculades al turisme.
A continuació, manifesta que és interessant poder tenir un informe que ordeni
totes aquestes qüestions i que detalli exactament els projectes i les partides a les
quals es destina actualment l’impost per tal que els grups municipals i la ciutadania
en puguin tenir coneixement, amb l’objectiu de garantir-ne la transparència i poder
plantejar nous projectes que ajudin a pal·liar les externalitats negatives de
l’activitat turística i a diversificar-ne els fluxos. En aquest sentit, sentit, considera
que la instal·lació de plataformes per desplaçar les terrasses de bars i restaurants
a l’entorn de la Sagrada Família, finançades amb l’impost turístic, és un bon
exemple que s’hauria de seguir.
Finalment, i més enllà de la compareixença, Esquera Republicana estudiarà amb
deteniment i amb calma el document sol·licitat pel Partit Popular per tal de
conèixer els projectes del govern i les partides que s’hi destinen.
El Sr. Garganté recorda que anteriorment ja havien defensat que la totalitat de
l’impost turístic s’hauria de destinar a pal·liar els efectes negatius del turisme
sobre el veïnat, com ara a la creació d’habitatge social. En aquell moment es
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queixaven de l’opacitat de la distribució d’aquest impost, destinat bàsicament a
l’atracció de més turistes, i, per tant, volen saber no solament en quin concepte es
gasten aquests recursos, sinó també com es distribueixen per territoris. Entén,
doncs, que no solament s’ha de demanar transparència, sinó també que es faci
pública la distribució d’aquests recursos per a coneixement dels veïns.
A continuació, defensa el model de retorn total de l’import de l’impost per tal de
reparar, tant com sigui possible, els efectes de l’especulació turística. Creu, doncs,
que els recursos s’haurien de destinar a inversions en necessitats socials i
mediambientals, com ara habitatge, protecció de l’espai públic o recuperació
d’ecosistemes.
Amb relació a l’impacte del turisme als barris, entén que la inversió hauria de
tenir un enfocament territorial, és a dir, major inversió en els barris que pateixen
una pressió turística més alta.
Tot seguit, recorda la manifestació a la Barceloneta del cap de setmana anterior
i assegura que tots els grups saben perfectament quina és la queixa veïnal,
malgrat que a alguns només els interessa escoltar aquestes queixes
esporàdicament i pels interessos partidistes.
D’altra banda, comenta que, segons el secretari d’Economia de la Generalitat,
l’impost turístic és un dels àmbits en què hi ha més frau fiscal i, a diferència del
cas dels venedors ambulants, no es veuen banderoles al passeig de Borbó sobre
aquest tema. Per això, insta el govern municipal a reclamar a la Generalitat la
recaptació i gestió del cent per cent de l’impost.
Finalment, recorda que les propostes que la CUP va realitzar el mes de març
anterior, que donen sortida al malestar veïnal, no van obtenir el suport de cap dels
grups municipals. Entre aquestes mesures hi havia implementar polítiques actives
de decreixement turístic a la ciutat, no solament basades en la regulació de les
pernoctacions, sinó també dels fluxos de turistes, mesures fiscals, limitació de
creuers i limitació de l’accés als espais públics o patrimonials. Mentrestant, entén
que s’ha de suspendre immediatament i indefinida la tramitació de llicències per
als establiments d’allotjament turístic, habitatges d’ús turístic, albergs de joventut i
residències per a estudiants a tots els districtes de la ciutat. També proposen
desenvolupar polítiques de prevenció i compensació dels impactes negatius del
turisme, com ara protegir el comerç de proximitat, promoure la diversificació
econòmica, vetllar per unes condicions de treball dignes al sector turístic,
recuperar els espais patrimonials i les places i carrers ocupats per terrasses com a
espais públics i gratuïts, i crear una ecotaxa per recuperar els ecosistemes del
litoral. També proposa dirigir una política municipal per a l’extinció de tots els pisos
turístics perquè són incompatibles amb el dret a l’habitatge de la població i
provoquen problemes de convivència greus, i intensificar les mesures de control i
inspecció dels pisos il·legals. Per acabar, proposa crear polítiques que garanteixin
la socialització dels guanys i no solament de les despeses, és a dir, avançar cap a
la municipalització del parc hoteler i dels diferents serveis turístics.
El Sr. Colom rebutja l’acusació d’opacitat i argumenta que les resolucions de la
Comissió de Govern es publiquen, juntament amb els imports i la destinació
d’aquests.
Pel que fa als projectes, comenta que els darrers, aprovats el 19 de maig,
consisteixen a baixar terrasses a vial als carrers de Marina i de Sardenya, al barri
de la Sagrada Família, mesura impulsada des de la regidoria del districte
juntament amb Turisme; a Ciutat Vella s’han arranjat les voltes de diferents
carrers a la plaça de la Llana, i a diversos districtes s’han incrementat els agents
cívics. Per tant, apunta que el govern municipal ha implementat mesures als barris
més afectats pel turisme perquè aquests n’obtinguin un retorn.
Quant a la política del govern Trias en matèria de turisme, la qualifica de nefasta
perquè va fer deixadesa de funcions. A més a més, remarca que la negociació
entre l’Ajuntament i la Generalitat no es pot dir que va ser una negociació entre
dues parts perquè ambdós governs eren formats pel mateix partit. En aquest
moment, afegeix, ja que el Grup Municipal de Convergència i Unió reclama que
l’ajuntament pugui gestionar el cent per cent de la recaptació de l’impost turístic i
aquest mateix partit governa a la Generalitat, ho tindrien fàcil per cedir aquesta
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gestió a l’ajuntament, de manera que els acusa de fer polítiques contradictòries al
consistori i a la Generalitat.
El Sr. Mulleras constata que el seu grup no ha trobat cap projecte adreçat a
millora d’infraestructures, com ara aparcaments dissuasius per a autocars. Tampoc
creu que la millora de la senyalètica, per exemple a Nou Barris, hagi de ser
finançat amb l’impost turístic. Finalment, no veuen quines gestions efectives ha fet
el govern municipal per aconseguir la gestió del cent per cent dels recursos
provinents de l’impost turístic. Pel que fa a aquest darrer punt, i atesos els
resultats, entén que la posició del govern municipal actual, igual com ho va ser la
del govern anterior, és de submissió a la Generalitat.
El Sr. Sierra denuncia que el govern no aplica les resolucions aprovades per
majoria dels grups municipals però que no tenen el suport de Barcelona en Comú.
En aquest cas, però, recorda que la mesura per invertir els recursos de l’impost
turístic per compensar els barris que tenen un major impacte turístic va ser
aprovada també pel grup del govern, i constata que no hi ha hagut cap increment
de les brigades de neteja, d’agents cívics ni de membres de la Guàrdia Urbana.
Reclama, doncs, que el govern compleixi la voluntat democràtica.
La Sra. Capdevila valora positivament l’actuació en bars i restaurants al voltant
de la Sagrada Família, però entén que hi ha altres districtes de la ciutat que tenen
un impacte turístic molt gran, en els quals s’hauria de seguir la mateixa línia, com
ara la Barceloneta, a Ciutat Vella, o la Vila Olímpica, a Sant Martí. Reclama que en
aquests indrets hi hagi més vigilància, més agents cívics i més neteja. Anuncia,
doncs, que si el govern treballa en aquesta línia tindrà el suport d’Esquerra
Republicana. Finalment, reclama que els recursos provinents de l’impost turístic
s’inverteixin en els barris que pateixen més l’afluència de turistes.
El Sr. Colom recorda que a la sessió del 19 de maig de la Comissió de Govern es
van aprovar mesures per valor de 983.000 euros a la Sagrada Família i Ciutat
Vella. D’altra banda, nega que l’ajuntament s’hagi sotmès a la Generalitat i, a
diferència de governs anteriors, han creat una comissió bilateral amb la Generalitat
per treballar aquesta qüestió.
Es dóna per tractada.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
2. 1r. Aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1,
taxes per serveis generals; 2n. Sotmetre aquest acord i el text de la corresponent
ordenança fiscal a informació pública durant un període de 30 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província,
dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes; i 3r. Tenir per aprovada definitivament la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora del tribut esmentat en el supòsit que
no es presentin reclamacions.
El Sr. Mulleras planteja que en aquest punt s’aprova la modificació de tres taxes
que no tenen res a veure entre elles i, per tant, sol·licita que el govern retiri
aquest punt i el tramiti mitjançant tres expedients diferenciats.
El Sr. Colom anuncia que el govern no retira la proposta d’acord perquè en el
seu moment l’Ordenança fiscal 3.1 es va aprovar sencera, no per parts. Per tant,
considera que no tindria cap lògica aprovar aquesta modificació mitjançant tres
expedients diferents.
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El Sr. Ayala exposa que la modificació de l’Ordenança fiscal 3.1, de serveis
generals, és un acte únic i per aquesta raó les tres modificacions que es proposen
s’inclouen en el mateix expedient.
Tot seguit, comenta que l’aprovació provisional d’aquest expedient se sotmetrà
a consideració del plenari del Consell Municipal del 22 de juliol. Per tant, en
aquesta sessió se’n fa el dictamen previ.
Pel que fa a la creació de la taxa per a la detecció i inspecció d’habitatges buits,
informa que consisteix en dues parts: en primer lloc, la taxa d’incoació
d’expedient, de 633 euros, i, en segon lloc, una taxa per requeriment per
incompliment, de 286 euros, requeriment que, d’acord amb la Llei d’habitatge, es
pot produir fins a tres vegades. Recorda que la Llei d’habitatge, de 2007,
encomana als ajuntaments fer una gestió de detecció dels habitatges buits per tal
de posar-los a disposició del mercat, i estableix què es considera habitatge buit. En
aquest sentit, la taxa per aquest servei, que l’ajuntament ja està realitzant, el que
fa és repercutir el cost del servei sobre el propietari. El govern entén que no és
tota la ciutadania qui ha de pagar aquest cost, sinó el propietari que provoca allò
que la llei considera una situació anòmala. Afegeix que aquesta taxa inclou una
bonificació del 90 % als subjectes passius, persones físiques o jurídiques, que
tinguin un patrimoni net inferior a 500.000 euros, però aquesta bonificació no seria
aplicable als subjectes passius que tinguin béns per un valor que superi els 2
milions d’euros. És a dir, la taxa es dirigeix a les grans entitats, bàsicament la
banca i grans propietaris, però en cap cas es vol fer repercutir sobre petits
propietaris. També assenyala que aquesta taxa ja s’aplica en altres municipis, com
Sabadell o Terrassa, i que ja hi ha hagut demandes en contra però ha estat
avalada per diferents sentències dels jutjats contenciosos administratius.
En segon lloc, proposen la reducció i exempcions de la taxa per a autoritzacions
de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules, vídeos,
enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques,
mudances, bastides, grues i reserves, en compliment d’una proposició aprovada a
la darrera sessió de la comissió, del 21 de juny, en què s’instava el govern a
negociar amb el sector de mudances per tal d’acordar una reducció puntual de la
taxa i que es pogués aplicar gradualment. En aquest sentit, indica que les
empreses que sol·liciten un servei de l’ajuntament l’han de finançar per tal que els
ciutadans no s’hagin de fer càrrec del cost d’aquests serveis mitjançant els
pressupostos. Per tant, informa que el govern ha arribat a un acord amb el sector
de les mudances que consisteix en una reducció de l’impacte de la taxa durant el
primer any, en un increment anual 5 % fins arribar al 90 % de cobertura del cost,
fer una anàlisi del procediment per veure si es pot simplificar el procediment i
reduir-ne el cost, i establir altres sistemes de pagament, com ara fer un pagament
inicial a principi d’any i que una quantitat de vehicles de l’empresa puguin fer un
determinat nombre de serveis durant l’any, tal com es fa actualment a Madrid.
Assenyala, doncs, que la mesura que es presenta implementa el primer d’aquests
acords, per reduir la taxa vigent de 86,31 euros a 38,36, i en anys successius es
faran els increments del 5 % pactats amb el sector. Finalment, comenta que es
proposen algunes exempcions de la taxa a les administracions públiques, als
centres d’ensenyament autoritzats que fan cursos de disciplines audiovisuals i en
els casos en què la mudança es produeixi per una situació d’emergència o per
desnonament.
En tercer lloc, es planteja la bonificació del cent per cent de la taxa d’informes
per a plans d’autoprotecció, com els que realitza el Cos de Bombers quan se
celebra un esdeveniment a la via pública. Aquesta taxa és de 698,82 euros i el que
es planteja en aquesta mesura és que les entitats sense ànim de lucre obtinguin
una bonificació del cent per cent. Puntualitza que aquesta bonificació s’adreça
principalment a les associacions de veïns o de caire social.
La Sra. Recasens exposa que el govern de Convergència i Unió havia treballat en
l’exempció de la taxa per a plans d’autoprotecció a les entitats sense afany de
lucre. Entén que aquesta exempció inclou les associacions de comerciants que fan
mostres de comerç al carrer, perquè aquesta demanda provenia precisament
d’aquest sector.
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Pel que fa a la qüestió de les mudances, recorda que el seu grup va presentar
una proposició sobre aquest tema i manifesta que tenen algunes reserves sobre la
proposta del govern, perquè el que es proposa és una reducció durant l’any 2016
fins a cobrir el 40 % del cost i la resta és una declaració d’intencions. Així, doncs,
recorda que hi ha compromisos que també s’han de complir, com ara establir quin
és el cost del servei, perquè les mudances paguen la taxa d’ocupació de la via
pública, la taxa administrativa i la taxa de la Guàrdia Urbana, i en aquest cas
només han parlat de l’administrativa. En segon lloc, indica que hi ha el compromís
de reduir el cost de la tramitació i pregunta com s’enfocarà aquesta qüestió, si es
crearà una comissió a aquest efecte, si hi haurà representació del sector i dels
grups municipals i si servirà per passar comptes de les gestions. En tot cas,
assenyala que les taxes s’acompanyen amb una memòria de costos i si aquesta es
modifica s’ha de poder debatre i contrastar. En tercer lloc, recorda el compromís
de simplificació de la tramitació, i s’havia parlat de mecanismes com ara el control
de les matrícules dels vehicles. Considera que aquest és un tema complex a causa
de la diversitat d’empreses del sector, on n’hi ha de grans, de petits, autònoms, i
on també hi ha molt d’intrusisme. Precisament s’havia anunciat un pla per
combatre aquest intrusisme i reclama que aquest compromís es compleixi. En
conclusió, comenta que després d’aquesta rebaixa per al 2016 es farà un
increment del 5 % anual fins arribar a cobrir el 90 % del cost, però no se sap quin
és aquest cost i, per tant, aquestes mesures són inconcretes.
A continuació, assenyala que la reducció de la taxa per a les mudances també
ha comportat la reducció per a altres activitats, com filmacions o grues, la qual
cosa els ha sorprès perquè vol dir que abans es pagava massa o bé que ara es
pren una mesura agosarada. No hi estan en contra perquè troben bé que es faciliti
l’activitat econòmica, però posa en dubte que aquesta hagi de ser la via. Per tant,
pregunta com queda la projecció de recaptació de la taxa, projecció que entén que
és preceptiva, atès que la modificació afectarà, a més a més de les mudances,
també les filmacions a la via publica, les bastides i les reserves, entre d’altres
activitats.
D’altra banda, apunta que el Consell Tributari ha qüestionat que les mudances o
els trasllats causats per desnonaments puguin quedar exempts de la taxa perquè
les actuacions de l'Administració no estan subjectes a taxes, mentre que el govern
entén que això depèn d’un informe dels serveis socials. Així, doncs, el Consell
Tributari considera que hi podria haver arbitrarietat i que, per tant, es podria
anul·lar la mesura. Pregunta, doncs, com queda aquesta qüestió.
Tot seguit, creu que la taxa sobre pisos buits podria tenir sentit si el govern
municipal tingués una política integral d’habitatge, però entén que, tot i tenir una
aparença de mesura progressista, per ella mateixa no solucionarà res. Per tant, vol
saber si va acompanyada d’altres mesures. A més a més, entén que aquesta taxa
no es podrà aplicar fins al cap de dos anys a causa de la tramitació dels expedients
administratius preceptius. Pregunta, doncs, quin enfocament donarà el govern
municipal a aquesta qüestió. També demana quina recaptació es preveu per la
taxa i si hi ha un cens de pisos buits propietat de grans tenidors. D’altra banda,
insisteix en els dubtes plantejats pel Consell Tributari. En primer lloc, perquè
sembla que el govern es refereix a habitatges i no a edificis sencers; en segon lloc,
aquest consell opina que la taxa pot anar més enllà del que preveu la llei en tant
que el govern parla d’instal·lacions, locals, solars, activitats i obres en tercer lloc,
el Consell Tributari planteja dubtes pel que fa a les tarifes; en quart lloc, apunta
que hi ha manca de definició de l’acta d’inspecció i control; en cinquè lloc, planteja
dubtes sobre exempcions i bonificacions per la indefinició. Per concloure, voldria
saber, doncs, si el govern ha pres en consideració aquests dubtes plantejats pel
Consell Tributari i ha resolt aquestes qüestions.
Per acabar, anuncia la reserva de vot del seu grup.
La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, se
suma a les al·legacions que han fet altres grups, sobretot pel que fa a la deficiència
del procediment. En aquest sentit, comenta que es fa una modificació d’una
ordenança aprovada recentment perquè havia donat símptomes d’efectes negatius
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en alguns aspectes i assenyala que amb aquesta modificació es creen taxes noves
amb un procediment sorprenent.
Pel que fa a la taxa referida a les mudances, recorda que el seu grup ja havia
advertit que estava mal configurada, que havia tingut efectes negatius en el sector
i que calia resoldre la situació. Així, la introducció d’aquesta taxa en aquella
ordenança va significar un increment important del cost per al client final del
servei, que podia arribar al doble o al triple, la qual cosa va generar conflictivitat
en el sector, des del qual es va apuntar la possibilitat que estigués augmentant
l’activitat irregular i l’intrusisme. A més a més, moltes empreses del sector van
reduir molt la facturació com a conseqüència de l’increment dels costos
d’administració i de la burocràcia, a causa de la dificultat d’obtenció de determinats
permisos, situació que podria provocar pèrdua de llocs de treball en el sector.
A continuació, recorda que Ciutadans va presentar una proposició sobre aquesta
qüestió. Per tant, si bé s’alegren que el govern s’hagi adonat que la regulació
estava mal feta i que perjudicava l’activitat del sector, no creuen que la fórmula
que ha triat el govern suposi cap benefici per al sector de les mudances, sobretot
perquè saben que a la llarga hi haurà un increment de la taxa i s’acabarà pagant el
90 per cent del cost del servei. Pensa, doncs, que hi ha altres mecanismes per
garantir que no es produeixi aquest increment, com ara mitjans tecnològics per
crear procediments molt més àgils, tal com es fa en altres ciutats, de manera que
no es perjudicarien empreses petites i mitjanes, a les quals se’ls hauria de facilitat
l’activitat.
Pel que fa als plans d’autoprotecció, els sembla que la bonificació a entitats
sense ànim de lucre és correcta.
Quant a la taxa sobre habitatges buits, el seu grup hi està en desacord i
adverteix que provocarà una conflictivitat judicial important, tal com van advertir
amb la moratòria hotelera, i comenta que el govern municipal no té competències
per establir aquesta taxa i, a més a més, és una intromissió en la propietat
privada. En aquest sentit, assenyala que una taxa sobre habitatges buits només es
podria aplicar si hi hagués un reglament que desenvolupés la Llei de l’habitatge de
Catalunya, que en aquest moment no existeix; en segon lloc, indica que això és
competència del Govern de l’Estat perquè l’impost ha estat suspès cautelarment
pel Tribunal Constitucional. Així, doncs, opina que aquesta és una mesura que
pretén complir compromisos electorals però que a l’hora de desenvolupar-la
generarà molts problemes, tal com adverteix el Consell Tributari.
A continuació, exposa que el Grup de Ciutadans també té força dubtes sobre
quin fet imposable es vol gravar. En primer lloc, pregunta com es defineix l’ús
anòmal d’un habitatge buit i quins són els criteris per determinar aquest ús
anòmal. En segon lloc, pregunta quines són les actuacions derivades de la
inspecció i els controls que el govern pretén gravar, quins efectes produiran amb
posterioritat i quins criteris s’han seguit per fer una inspecció que després pot
comportar el pagament de la taxa. A més a més, assenyala que també hi ha
habitatges buits de titularitat municipal als quals es podria aplicar aquesta taxa.
Seguidament, esmenta les observacions que ha fet el Consell Tributari i que
posen en dubte l’aplicació d’aquesta taxa. Així, el Consell Tributari puntualitza que
la inspecció i control d’habitatges buits i desocupats es fa sota l’empara de la
legislació vigent, però no es tenen en compte els casos de sobreocupació i
infrahabitatge, que també tenen una definició legal precisa. En segon lloc, esmenta
que es pretenen gravar les ordres d’execució, però afirma que això no és un servei
i, per tant, no s’hi pot aplicar una taxa. En tercer lloc, el govern pretén gravar els
requeriments, que no són actes d’inspecció i control, i per tant tampoc no es poden
gravar. Finalment, no entén que un requeriment hagi de generar nous expedients i
noves taxes. Per tot plegat, afirma que la configuració d’aquesta taxa està mal
feta.
En conclusió, considera que aquesta mesura és feta de cara a la galeria, amb
buits legals evidents i deficiències tècniques.
Per totes aquestes raons, anuncia la reserva de vot del seu grup perquè, tot i
que podrien votar a favor d’alguns dels aspectes, els ho dificulta el fet que es
presentin conjuntament amb altres propostes de les quals discrepen.
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La Sra. Benedí entén que la modificació dels tres supòsits que es plantegen
milloren notablement el redactat inicial de l’Ordenança fiscal 3.1. En primer lloc,
assenyala que la taxa per inspecció de pisos buits es crea en virtut de la Llei de
l’habitatge de Catalunya, la qual dóna potestat als ajuntaments per fer aquest
control i inspecció per tal d’afavorir la utilització d’aquests habitatges.
Quant a la taxa per mudances, assenyala que es dóna compliment als acords de
la comissió anterior per tal de reduir aquesta taxa un 40 % i anar-la incrementant
progressivament un 5 %, fins assolir el 90 % del cost de gestió.
Pel que fa a la bonificació de la taxa per elaboració de plans d’autoprotecció,
creu que es positiu que es pugui aplicar des de bon començament.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta.
El Sr. Mulleras insisteix que el govern ha de retirar l’expedient perquè barreja
tres conceptes que no tenen res a veure entre si. Comenta que el Grup Popular és
favorable a la bonificació de la taxa per plans d’autoprotecció civil, també que es
rectifiqui la taxa de mudances i rodatges, tot i que potser és insuficient i s’hauria
d’anar molt més enllà, però, en canvi, és contrari a la taxa sobre pisos buits. Per
tant, torna a demanar que el govern retiri aquest punt i, així, poder votar a favor
de les dues primeres taxes i en contra de la tercera.
Quant a la taxa de pisos buits, considera que vulnera la legalitat, tal com ho
corrobora l’informe del Consell Tributari, que en posa en dubte la viabilitat jurídica,
raó per la qual preveu un allau d’impugnacions jurídiques en els mesos propers.
Així, remarca que el Consell Tributari assenyala que no es delimita el fet imposable
quan es parla d’utilitzacions anòmales; extralimita la Llei de l’habitatge en incloure
locals, solars o obres; posa en dubte que l’ajuntament tingui competències
d’inspecció i control, i finalment entén que l’ordre d’execució i els requeriments no
es poden gravar amb una taxa. Així, doncs, denuncia que el govern utilitza una
taxa per imposar una multa encoberta sobre uns procediments abans que acabin
en sanció, és a dir, sobre una sospita. Una altra qüestió que el Consell Tributari
posa en dubte és que l’ajuntament defineixi discrecionalment les sancions.
D’altra banda, indica que l’Ajuntament de Barcelona queda exclòs de la taxa i
pregunta per quina raó i si altres administracions també en quedaran exemptes,
com ara l’Incasòl o Regesa.
Considera, doncs, que aquesta taxa no és més que una cortina de fum per tapar
la nul·la gestió en matèria d’habitatge del govern municipal i tot un seguit
d’incompliments. Així, afirma que l’objectiu polític del govern hauria de ser garantir
el dret a l’habitatge, però la caixa del Patronat Municipal de l’Habitatge té 85
milions d’euros i en un any de govern d’Ada Colau només s’han començat tres
promocions, hi ha 85 solars municipals buits, dels quals solament vuit s’han
utilitzat i hi ha 5.000 pisos socials pendents de construir en sòl municipal.
Coincideix, doncs, amb altres portaveus que han manifestat que aquesta taxa no
resoldrà el problema de l’habitatge a Barcelona, perquè el seu objectiu és
recaptatori i confiscador, situació que considera perillosa perquè el govern de
Barcelona en Comú i del PSC converteix els propietaris en sospitosos habituals.
A continuació, si és cert que la pretensió és que la taxa solament recaigui sobre
les entitats financeres, pregunta per què no ho estableixen així en el subjecte
passiu. En aquest sentit, recorda que hi ha altres ciutats que apliquen aquesta taxa
i que sí que limiten el subjecte passiu.
D’altra banda, pregunta què considera el govern com a un pis buit, perquè
afirma que aquest concepte no està legalment establert. Així, demana si és aquell
que no té ningú censat o aquell que no tingui consums. Insisteix que imposaran la
taxa basant-se en una sospita, independentment que posteriorment hi hagi o no
una sanció. Per tant, acusa el govern d’actuar amb arbitrarietat i d’intentar tapar la
nul·la gestió en matèria d’habitatge amb mesures demagògiques com aquesta, que
no tindrà cap tipus d’efecte sobre l’habitatge però sí que provocarà una allau
d’impugnacions jurídiques. Davant d’aquesta situació, critica el PSC perquè calla,
malgrat que en aquest partit hi ha algun regidor o regidora que és professor de
política fiscal, quan el mateix Consell Tributari adverteix que aquesta taxa no és
legal. El Grup Popular, doncs, no entén que el govern prengui aquestes mesures
arriscades.
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Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposta i
insisteix a demanar que aquest expedient es retiri i que les mesures es presentin
mitjançant tres expedients diferenciats.
El Sr. Garganté considera positiva l’exempció de la taxa per a l’informe
d’autoprotecció per la via de la bonificació perquè era una de les propostes que les
entitats sense ànim de lucre van traslladar als grups municipals. Exposa que
aquestes entitats generen vida cultural als barris i que cal que aquesta activitat no
mori, i menys encara per una manca de liquiditat econòmica.
En segon lloc, creu que la taxa sobre els habitatges buits és una bona iniciativa i
espera que així el govern comenci a fer el cens de pisos buits a què s’havia
compromès amb la CUP durant les negociacions de la modificació pressupostària,
perquè al cap de dos mesos sembla que encara no s’ha fet, tot i que sí que s’ha
aprovat la construcció d’edificis del Patronat Municipal de l’Habitatge sense tenir
present si hi ha o no aquesta necessitat. Assenyala que, un cop aprovada la taxa,
caldrà començar a fer els plans d’ocupació per formar les persones i posar-les
sobre el terreny per localitzar els pisos buits dels grans tenidors i aconseguir que
un volum important de pisos es posin a disposició de veïns i veïnes, els quals entén
que fins ara bàsicament han servit per especular. Entén, doncs, que és una bona
iniciativa mirar què es fa en altres municipis per posar fi a l’ús especulatiu dels
habitatges.
En tercer lloc, lamenta la modificació a la baixa de la taxa per l’ocupació de via
pública. Critica aquesta modificació perquè aquesta taxa es va aprovar per posar fi
a la demanda abusiva de dies per fer rodatges. Entén, doncs, que malgrat que el
que es pretengui sigui afavorir el sector de les mudances, amb aquest abaratiment
la filosofia inicial de la taxa deixa de tenir sentit i, per tant, aquesta modificació és
errònia, tal com ja van advertir en la sessió proppassada de la comissió.
Com a conclusió, la CUP considera positives l’exempció a les entitats sense ànim
de lucre de la taxa per plans d’autoprotecció i l’establiment de la taxa per ús
fraudulent i anòmal d’habitatges, però no està d’acord amb la rebaixa de la taxa
per ocupació de via pública a les empreses que hi fan enregistraments.
Per aquestes raons, anuncia la reserva de vot del seu grup.
El Sr. Ayala manifesta que, en tant que tècnic, no entrarà en les divergències
polítiques, que són legítimes però que van més enllà de la qüestió tècnica. D’altra
banda, assenyala que no estan discutint la política d’habitatge, debat que es fa en
altres comissions, sinó que allò que es discuteix és si, en el marc dels
procediments establerts, que inclouen una investigació per detectar els pisos buits
i la realització d’un expedient, aquests costos els ha de suportar tota la ciutadania
o el propietari.
A continuació, aclareix que la definició de pis buit s’estableix en l’article 3.d de la
Llei 18/2007, de la Generalitat de Catalunya, i és la definició que s’utilitza en el
procediment de detecció de pisos buits. Puntualitza, però, que aquí no és discuteix
qui té la competència per definir què és un pis buit en l’àmbit de l’IBI, que és un
altre tema. En tot cas, en l’àmbit que és objecte d’aquesta mesura, la competència
és de la Generalitat, la qual la transfereix als municipis per fer les inspeccions. De
la mateixa manera, reitera que el procediment per detectar un pis buit i quins
tràmits s’han de fer deriven de la Llei 18/2007.
Quant als temes jurídics que s’han exposat, assenyala que el Consell Tributari fa
alguns comentaris però que l’informe és favorable. En segon lloc, malgrat que cap
grup no hi hagi fet referència, esmenta que hi ha un informe de Serveis Jurídics,
que consta a l’expedient, i que és absolutament favorable a la mesura. En tercer
lloc, pel que fa a la previsió que hi hauria una allau de demandes, apunta que fins
a aquest moment solament hi ha hagut dues sentències i que ambdues han estat
favorables a la taxa, la Sentència 48/2006, d’11 de febrer, del Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de Barcelona, i la sentència de 6 de juny de 2016, del
Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que conclouen que
l’ajuntament té competència per establir aquesta taxa i per cobrar-la, perquè és un
servei que fa l’ajuntament.
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Seguidament, nega que aquesta taxa sigui una sanció perquè una taxa fa front a
un cost que té l’ajuntament, mentre que una sanció no, i l’import esmentat de 633
euros representa el 90 % del cost del servei.
Quant al termini d’aplicació, desmenteix que la taxa no es pugui cobrar fins
d’aquí a dos anys. Aclareix que per obrir un expedient el pis ha de fer dos anys que
és buit, però la taxa es cobrarà en el moment d’obrir un expedient, no al cap de
dos anys.
A continuació, explica que el procediment per a l’aplicació de la taxa consisteix a
fer una activitat inspectora prèvia, es visita el pis, es miren els consums d’aigua,
es comprova el padró, etcètera, d’acord amb la Llei d’habitatge, i els criteris pels
quals es determina si un pis és buit s’estableixen en aquesta llei. Afegeix que,
quan hi ha elements per sospitar que un pis és deshabitat, s’incoa un expedient i
solament si es comprova que fa més de dos anys que és buit injustificadament, tal
com estableix la llei, es cobra la taxa. És a dir, la taxa es cobra quan hi ha la
resolució definitiva de l’expedient i no quan es té la sospita.
Tot seguit, puntualitza que l’informe del Consell Tributari fa referència a les
taxes que s’apliquen actualment a diferents municipis, que és allò que se li va
preguntar, i fa algunes reflexions respecte al que no són habitatges. A causa
d’aquestes reflexions, assegura que la taxa solament s’aplicarà a habitatges, tal
preveia l’equip de govern i tal com diu el text de la modificació de l’ordenança.
Pel que fa a la inclusió d’aquesta taxa de serveis en l’ordenança fiscal, i que el
Grup de Ciutadans qualificava de calaix de sastre, manifesta que és el procediment
habitual en qualsevol municipi. Així, totes les taxes per serveis que fa l’ajuntament
s’inclouen en un sol epígraf, que en aquest cas és el 3.1, i únicament els que tenen
una certa complexitat, com ara les taxes d’aparcament, van en un epígraf a part.
Afegeix que això és una política estatal i que té la seva lògica.
Respecte a la taxa per ocupació de via pública per diferents conceptes, apunta
que la taxa es modifica per a tots els sectors, perquè totes aquestes ocupacions es
tramiten mitjançant el mateix expedient, i, atès que hi ha molts tipus d’empreses
que ocupen la via pública per realitzar la seva activitat, aquesta taxa afecta molts
sectors. En tot cas, assenyala que l’acord a què es va arribar amb el sector de les
mudances és el que s’ha explicat, malgrat que admet que hi pot haver altres
solucions. Recorda que la Comissió d’Economia va instar el govern que negociés i
arribés a un acord amb el sector de les mudances, i això és el que han fet. Així,
doncs, insisteix que aquest acord inclou diversos temes, i un d’ells és la
modificació de la taxa enguany, i els increments posteriors del 5 % no es pot fer
en aquests moments.
La Sra. Recasens ja havia comentat que en aquest moment el govern solament
pot modificar la taxa per al 2016, però considera que aquesta regulació es podia
haver fet de bon començament. En tot cas, el compromís d’incrementar anualment
el 5 % cada any fins arribar a cobrir el 90 % del cost del servei és una declaració
d’intencions i el govern cada any haurà de buscar complicitats per poder-ho
aprovar, cosa que no serà fàcil vistes les manifestacions que han fet els diferents
portaveus. Per tant, el Grup de Convergència i Unió seguirà de prop el compliment
dels compromisos fiscals i els compromisos amb el sector sobre simplificació de la
taxa, sobre el pla de lluita contra l’intrusisme, etcètera.
En segon lloc, comenta que, com a conseqüència de l’acord amb el sector de les
mudances, també se n’han beneficiat les empreses que filmen a la via pública,
qüestió en la qual poden estar d’acord, com també en la reducció de taxes per a
les bastides, per a les grues i per a les reserves d’estacionament, però assenyala
que les terrasses o les botigues de piercings tenen un epígraf diferent en les
ordenances, sectors que també ocupen la via pública. A continuació, torna a
demanar una projecció sobre la recaptació d’aquesta taxa, perquè modificant la
taxa aplicable a les empreses de mudances s’ha modificat alhora la imposició a
altres activitats. També demana una projecció sobre la recaptació de la taxa a
pisos buits. En aquest sentit, diu que quan s’obri un expedient segurament hi
haurà un període d’audiència per a l’afectat i finalment un expedient resolutiu que
anirà acompanyat de la taxa. Per tant, pregunta quants expedients s’han obert fins
a aquest moment, perquè abans d’aquesta modificació ja es feien actuacions en
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aquest sentit. Així, comenta que a Terrassa s’han obert més de vuit-cents
expedients. També ha demanat un cens d’habitatges buits. D’altra banda, tot i que
admet que aquesta qüestió s’ha de tractar en un altre àmbit, reitera que la taxa ha
d’anar acompanyada d’una política d’habitatge, política que no es coneix.
Seguidament, indica que davant de les observacions del Consell Tributari el
govern no pot fer el que li sembli, per més que l’informe sigui favorable. En aquest
sentit, llegeix un paràgraf d’aquest informe, que diu: «L’article grava les ordres
d’execució que se’n puguin derivar. No és clar quin concepte s’està gravant, ja que
una ordre d’execució no és un servei i no sembla, per tant, que s’adigui als
supòsits legals d’establiment d’una taxa.» També en llegeix un altre on s’afirma
que un determinat article pateix d’una manca de definició perquè inicialment
sembla que es gravin els actes d’inspecció i control, però ara es graven els
requeriments, que no són actes d’inspecció ni de control i, per tant, no poden ser
gravats per aquesta taxa. Entén, doncs, que això no són comentaris, sinó uns
advertiments, i voldria saber quina és la resposta del govern. Vist tot plegat,
anuncia que el seu grup presentarà al·legacions i esperen rebre la resposta per
escrit.
Per acabar, ateses les intervencions que s’han produït durant la sessió, creu que
el govern haurà de cercar força complicitats o bé separar les taxes, perquè la dels
plans d’autoprotecció té un consens unànime, no així les altres.
La Sra. Mejías manifesta que després d’escoltar les explicacions del Sr. Ayala
encara estan més confusos i preveu una gran quantitat de conflictes administratius
a causa de la taxa sobre els pisos buits, perquè una taxa és un tribut que s’aplica
sobre un servei i considera que el que ha explicat el gerent d’Economia no és un
servei, tal com també ho apunta el Consell Tributari, independentment que el
dictamen d’aquest sigui favorable o no. Creu, doncs, que els administrativistes de
Barcelona tindran feina a definir un ús anòmal d’un habitatge, quins són els criteris
per determinar-ho i quines accions poden derivar en l’aplicació d’una taxa.
En segon lloc, preveu que quan a un propietari se li notifiqui la incoació d’un
expedient per determinar si un pis és buit el primer que farà serà ocupar l’immoble
per estalviar-se de pagar la taxa i, per tant, preveu que aquesta mesura no tindrà
efectivitat. Així, doncs, entén que, més enllà de justificar una promesa electoral,
jurídicament la mesura no se sosté.
Tot seguit, pregunta si l’ocupació il·legal és un ús anòmal d’un habitatge, atès
que es vulnera clarament el dret a la propietat privada i implica tot un procediment
per aconseguir recuperar la propietat i poder fer-ne un ús legal. Critica, doncs, que
s’imposi una taxa als propietaris de pisos buits mentre que aquells que fan un ús
anòmal de la propietat privada estan exempts de tota mena de requeriments per
poder retornar-la als propietaris.
Per totes aquestes raons, i atès que el govern no ha respost quins són els fets
imposables, insisteix que hi haurà conflictivitat jurídica i augura que aquesta taxa
no garantirà que hi hagi un estoc d’habitatges que es pugui posar al servei de les
persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge social.
El Sr. Mulleras anuncia que el Grup Popular formularà al·legacions a aquest
expedient.
Pel que fa a l’informe del Consell Tributari, i assegura que no conté cap
dictamen, ni favorable ni desfavorable, perquè, d’acord amb la Llei 1/2006, del
règim especial del municipi de Barcelona, en la qual es regula el Consell Tributari,
estableix que aquest consell és un òrgan de caràcter consultiu, que exerceix el
control de la legalitat. Així, doncs, tal com consta en el primer paràgraf, l’informe
es limita a fer una anàlisi jurídica del text normatiu sotmès a la seva consideració.
I en aquesta anàlisi es plantegen dubtes sobre la delimitació exacta del fet
imposable de la taxa sobre pisos buits; s’afirma que aquesta taxa va més enllà del
contingut de la Llei de l’habitatge; es posa en dubte que l’ajuntament tingui
competència per dur a terme les activitats d’inspecció i control, i es diu que la taxa
grava les ordres d’execució derivades dels expedients, però les ordres d’execució
no són un servei i no sembla que es puguin gravar. Entén, doncs, que el Consell
Tributari en aquest informe diu que la taxa no s’ajusta a la legalitat, i, per tant,
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augura una allau d’impugnacions jurídiques i molts problemes per a l’ajuntament
perquè es vulnera el principi jurídic en el qual s’han de fonamentar les taxes.
A continuació, reitera que políticament aquesta mesura no és més que una
cortina de fum per tapar la nul·la política d’habitatge del govern municipal.
Finalment, reitera que el seu grup votarà en contra de la proposta i continua
sense entendre el silenci del PSC en aquest debat sobre una taxa reprovada
clarament pel Consell Tributari, el qual en posa en dubte la legalitat. Esperarà al
debat en el plenari per conèixer la posició del PSC, però els acusa de sotmetre’s a
les polítiques de Barcelona en Comú i també de la CUP.
El Sr. Ayala reitera que un habitatge en situació anòmala i en quines condicions
es determina són conceptes que es defineixen en la Llei d’habitatge de la
Generalitat i no és un tema que es porti a debat a la Comissió d’Economia.
Seguidament, assenyala que la taxa és sobre un servei que ja es realitza, que té
un cost determinat com a conseqüència de l’aplicació de la Llei de l’habitatge. En
aquest sentit, recorda que ja van explicar als grups del Partit Popular i de
Ciutadans el contingut d’aquesta taxa i en aquell moment va semblar que no
tenien els dubtes que han plantejat, però s’ofereix a fer una altra reunió per
explicar-los la Llei de l’habitatge, perquè entén que aquests dubtes són sobre la llei
i no pas sobre la taxa, la qual grava un servei que està establert.
Responent a la Sra. Recasens, informa que hi ha 64 expedients oberts, tots a
entitats bancàries i la intenció del govern és continuar amb el manament de la Llei
de l’habitatge per detectar tots els habitatges que es trobin en situació anòmala.
D’altra banda, afirma que la inspecció és un servei i el seu cost està ben
determinat. Pel que fa a l’informe del Consell Tributari, assenyala que és un
informe tècnic i no pas polític, al qual els grups municipals tenen accés i en el qual
s’especifica quins són els diferents serveis gravats per la taxa, el 90 % dels quals
es cobreix amb el rebut que es gira als contribuents.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC, amb la
reserva de vot de CIU, C's i CUP i amb el posicionament contrari del PP.
3. Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona
Activa SAU SPM amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei tècnic de
l’Ajuntament de Barcelona i altres modificacions adients i; facultar indistintament
el President i el Secretari del Consell d'Administració de la societat per a complir
tots els tràmits necessaris per a la plena efectivitat d’aquest acord i la seva
inscripció en el Registre Mercantil així com la correcció d’errors materials en cas
necessari.
El Sr. Colom exposa que la majoria dels portaveus assistents formen part del
consell d’administració de Barcelona Activa i deuen recordar que el mes de març
de 2016 es van aprovar aquestes modificacions, en primer lloc, per actualitzar els
estatuts per adaptar-los a la normativa, com ara la menció de mitjà propi de
l’ajuntament als estatuts, la qual cosa permetria gestionar subvencions del SOC i
de la Unió Europea; en segon lloc, per actualitzar el domicili social o per adequar el
text de 1986 al llenguatge no sexista, cosa que troba estrany que no s’hagués fet
encara, i, finalment, situar com un element potestatiu i no obligatori el
nomenament del director o directora general i fer-lo compatible amb la possible
existència d’un conseller delegat.
El Sr. Sierra anuncia l’abstenció del seu grup, tal com ja varen fer al consell
d’administració, perquè no comparteixen l’esperit del model de Barcelona Activa
del govern municipal actual ni les polítiques per crear ocupació. En aquest sentit,
recorda que el Grup de Ciutadans va fer una proposta d’intermediació per crear
llocs de treball i perquè hi hagi una connexió entre el SOC i les persones que han
passat per Barcelona Activa amb les empreses de la ciutat.
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La Sra. Capdevila anuncia el vot favorable del Grup d'Esquerra Republicana, com
ja va fer en el consell d’administració i en el tràmit per a l’aprovació inicial de la
proposta, tenint en compte també que no s’hi han presentat al·legacions.
El Sr. Mulleras entén que els canvis que s’incorporen tenen aspectes positius
però també en tenen de negatius, tal com ja van exposar durant el tràmit per a
l’aprovació inicial. Així, tal com s’ha vist en els casos de Regesa i Barcelona
Regional, la declaració d’aquestes empreses com a mitjà propi de l’ajuntament pot
tenir unes conseqüències negatives.
Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del Grup Popular.
El Sr. Garganté entén que els serveis oferts per Barcelona Activa els hauria de
prestar directament l’ajuntament, en tant que garant i titular de les polítiques
públiques que es duen a terme en l’àmbit municipal en matèria d’ocupació, treball i
promoció econòmica. Per tant, la CUP considera que hauria de ser la Gerència
Municipal d’Ocupació qui prestés directament aquests serveis, sense cap mitjà
instrumental i menys encara sota la forma d’una societat anònima, malgrat que es
reafirmi el caràcter unipersonal de l’accionariat i la seva dependència plena del
consistori. S’oposen, doncs, que Barcelona Activa incorpori els eufemismes de
mitjà propi i servei tècnic en matèria d’ocupació, treball i empresa de l’Ajuntament
de Barcelona.
Així, doncs, malgrat que coneixen la necessitat de la modificació que es proposa,
que respon a la lògica de l’estructura actual del consistori i la necessitat de facilitar
la feina i justificar subvencions davant de la Generalitat i d’altres organismes
públics, no hi estan d’acord perquè la mercantilització de les societats
instrumentals de l’ajuntament obre la porta a les desigualtats laborals del personal
que treballa en aquestes empreses i instituts. Afirma que aquesta estructura
facilita que les condicions del personal de Barcelona Activa no siguin les mateixes
que les de la plantilla de l’ajuntament, persones que treballen en el mateix àmbit i
que presten un servei públic de gestió directa amb els usuaris i usuàries dels
serveis oferts per Barcelona Activa i que treballen en condicions de desigualtat
laboral. Com a exemple, comenta la voluntat de la direcció de Barcelona Activa de
licitar el servei de recepció a les diferents seus d’aquest organisme o la
concatenació de contractes que encara avui pateix el personal gestor de plans
d’ocupació i d’altres programes, com «Treball als barris». Assegura, doncs, que a
Barcelona Activa hi ha precarietat laboral, com no es cansaran de denunciar, i
alhora es fitxa una directora general amb un salari anual de 90.000 euros, cosa
que crida l’atenció quan la negociació amb el comitè d’empresa costa molt.
Tot seguit, tot i reconèixer que els canvis proposats són merament formals i que
no canvien el model actual, reitera la disconformitat del seu grup respecte d’aquest
model de prestació de serveis i denuncia la precarietat laboral que hi ha en
aquesta empresa municipal. En aquest sentit, troba paradoxal i alhora escandalós
que en el mitjà públic que s’encarrega de l’ocupació hi hagi precarietat laboral.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a aquesta mesura,
tal com ja van fer en el consell d’administració.
El Sr. Colom puntualitza que la consideració de Barcelona Activa com a mitjà
propi és independent del fet que figuri o no als estatuts i depèn d’un conjunt de
característiques: el fet que sigui una entitat pública i cent per cent participada.
D’altra banda, insisteix que aquesta modificació és una exigència per poder
resoldre millor les dificultats que planteja el SOC quant a la relació entre les
polítiques públiques d’ocupació d’aquest organisme i les de Barcelona Activa.
A continuació, respon al Sr. Garganté que tant una agència, com un organisme
autònom, una EPEL o una societat mercantil són instruments, perquè en termes de
contractació tenen les mateixes característiques, i solament ho deixaria de ser en
el cas d’una direcció general dins de la mateixa Administració. Afegeix que la
consideració de mitjà propi permet poder fer les comandes de gestió, la qual cosa
li permet ser poder adjudicador.
Finalment, creu que aquests canvis permeten actualitzar administrativament
unes qüestions que restaven pendents.
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La Sra. Recasens anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC, amb
l'abstenció de CIU, C's i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
4. Declarar d’utilitat municipal les instal·lacions esportives municipals del CEM
de l’Espanya Industrial, del CEM La Bordeta, del CEM Espai de Mar, del CEM Escola
Municipal d’Hípica de La Foixarda, del Camp Municipal de Rugbi La Foixarda, del
Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas, del Centre Municipal d’Escalada
La Foixarda, del CEM Esgrima Reina Elisenda, del CEM Can Ricart, del CEM Colom,
del CEM Joan Miró, del CEM Piscines Bernat-Picornell Montjuïc, del CEM Pau Negre,
Parc del Migdia, del CEM Les Corts, del CEM Putxet, del CEM Vintró, del CEM
Maresme, del CEM La Mar Bella, del CEM Júpiter, del CEM Nova Icària, del CEM La
Verneda, del CEM Can Felipa, del CEM Bon Pastor, del CEM Can dragó, del CEM
Can Cuyàs, del CEM Artesania, del CEM Olímpics Vall d’Hebron, del CEM Horta, del
CEM Carmel, de la Base Nàutica Municipal de La Mar Bella, del CEM Can Caralleu,
del CEM Pau Negre, del CEM Can Toda, del CEM Piscina Sant Jordi- Escola
Industrial, del CEM Mundet, del Centre Municipal de Vela, del CEM Sant Andreu, del
CEM La Sagrera, del CEM Trinitat Vella, del Velòdrom Municipal Horta Miquel
Poblet, del CEM Estació del Nord, del Camp Municipal de futbol Parc de la Catalana,
del CEM Fort Pienc, de les Pistes Poliesportives del Parc Joan Miró i Platja de
l’Eixample (Piscina municipal Torre de les Aigües), del Camp de futbol Ibèria, del
Camp de futbol i pista poliesportiva La Bàscula, del Camp de futbol Julià de
Capmany, del Camp de futbol La Satalia, del Pavelló Illa (Les Corts), del Camp de
Futbol Municipal Trinitat Vella, del Camp de Futbol Municipal de l’Àliga, del CEM
Josep Comellas, d’acord amb els informes i dictàmens que consten a l’expedient,
als efectes del que preveu l’article 9.9 de l’ordenança fiscal vigent 1.1 reguladora
de l’Impost de Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la
quota íntegra de l’IBI corresponent a l’exercici 2016 i successius. Donar-ne trasllat
a l'Institut Municipal d'Hisenda els efectes pertinents.
El Sr. Ayala exposa que aquesta proposta és idèntica a la que es va presentar el
17 de maig a la Comissió d’Economia i, mentre que aquella feia referència als
districtes de Sant Martí i de Sarrià - Sant Gervasi, en aquesta s’inclouen la resta de
districtes de la ciutat. Així, indica que la proposta és fruit de l’acord del plenari del
Consell Municipal de 15 de març de 2013, on es va incorporar a l’Ordenança fiscal
1.1, reguladora de l’IBI, la bonificació del 95 % de la quota dels immobles on es
desenvolupin activitats econòmiques declarades d’especial interès o utilitat
municipal.
Per tant, el govern presenta la declaració d’utilitat pública municipal de
cinquanta instal·lacions esportives municipals per tal que es puguin acollir a
aquesta bonificació perquè sigui aprovada per la Comissió d’Economia i Hisenda,
tal com és preceptiu. Concretament, s’hi inclouen dotze instal·lacions esportives en
règim de concessió i trenta-vuit de gestionades per l’Institut Barcelona Esports.
Afegeix que amb aquest tràmit es contemplen totes les entitats esportives que
quedaven pendents, tret d’alguna en què s’està efectuant un canvi de concessió i
que podria presentar-se més endavant.
La Sra. Recasens recorda que aquesta és una qüestió complexa, que des de
Convergència i Unió coneixen en profunditat perquè ve de l’any 2013, que no ha
tingut una tramitació fàcil perquè es va haver de treballar en el tema patrimonial i
cadastral, i que encara requerirà una bona gestió per a l’execució i la retroactivitat
de la mesura.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta.
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El Sr. Sierra manifesta que el seu grup no es farà responsable de les
indemnitzacions que haurà de pagar l’ajuntament a tots aquells particulars que
considerin que també tenen un interès públic destacable, sobretot quan el mateix
govern reconeix que dotze d’aquestes instal·lacions municipals estan
concessionades. Entén que la gestió privada d’una instal·lació municipal no es
diferència en res amb una altra instal·lació que tingui un interès públic i que també
es podria beneficiar d’aquesta bonificació de l’IBI.
El Grup de Ciutadans ja es va manifestar en aquesta mateixa línia durant el
debat de l’expedient anterior i, per tant, anuncia el l’abstenció del seu grup.
La Sra. Capdevila recorda que en la Comissió d’Economia del mes de maig es va
aprovar de la bonificació per a vuit centres esportius municipals, però, a diferència
d’ara, en aquell cas les instal·lacions esportives que es van declarar d’interès i
d’utilitat municipal eren gestionades per entitats arrelades al territori i que
desenvolupaven una tasca social de foment de l’esport entre nens i nenes, joves i
gent gran, tasca que beneficiava moltes persones dels diferents barris de la ciutat.
La majoria d’aquestes entitats, afegeix, tenen preus públics regulats per
l’ajuntament i, en alguns casos, el marge amb què treballen aquestes entitats és
massa just o fins i tot negatiu. Tenint en compte que es tracta d’entitats sense
ànim de lucre, tot i que no cal que generin beneficis, l’ajuntament ha de posar
totes les eines a la seva disposició per tal de garantir-ne la viabilitat.
Tanmateix, quant als CEM inclosos en aquest expedient, opina que en algun cas
no es compleixen aquests supòsits, perquè n’hi ha que són gestionats per
empreses privades, com alguns que solament ofereixen serveis de gimnàs i que
tenen uns beneficis importants. Considera, doncs, que s’hauria de trobar la manera
de poder ajudar els CEM que fan un esforç per dur a terme una gestió cívica,
enfront de les empreses amb ànim de lucre. En aquest sentit, insta el govern
municipal que adeqüi els plecs de licitacions de gestió d’equipaments per tal que
aquells que generin beneficis importants s’hagin de destinar a inversió en projectes
socials als barris de la ciutat. Així, es mostra d’acord en l’aplicació de l’article 9.9
de l’Ordenança municipal de l’IBI, que es basa en la potestat que permet la Llei
reguladora d’hisendes locals, en virtut del qual es bonifica el 95 % de l’IBI
d’aquestes instal·lacions, de manera que es faciliti el present i el futur del projecte
que desenvolupen aquestes entitats.
Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta.
El Sr. Mulleras exposa que aquest expedient pot provocar alguns greuges
comparatius, perquè s’aplica una bonificació del 95 % de l’IBI a cinquanta centres
esportius, però entre aquests n’hi ha alguns de gestionats per empreses privades,
per tant amb ànim de lucre, i d’altres que són gestionats directament per l’Institut
Barcelona Esports. Entén que aquesta situació pot generar un greuge comparatiu
amb altres entitats que també són privades i que a vegades fan la mateixa
activitat i fins i tot en el mateix àmbit territorial que els centres bonificats. D’altra
banda, recorda que quan aquestes concessions van malament en moltes ocasions
s’han canviat tarifes, obligacions d’inversions o obligacions de la concessió, amb
l’excusa que no compleixen l’equilibri econòmic i financer. Per tant, considera que
es poden crear greuges comparatius no solament amb altres empreses privades,
sinó també amb aquelles que havien optat a una concessió i que ara no poden
beneficiar-se d’aquesta bonificació.
Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup, perquè si la
bonificació té raó de ser per a les entitats sense ànim de lucre, no s’hauria
d’aplicar a les entitats amb ànim de lucre. I si s’aplica sobre aquestes, també
s’hauria d’aplicar sobre altres particulars.
Finalment, pregunta si la totalitat dels cinquanta centres inclosos en aquest
expedient tenen llicència d’activitats per tal de poder-se acollir a la bonificació.
El Sr. Garganté anuncia el vot favorable del seu grup.

5299

5300

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 25

El Sr. Ayala explica que l’exempció és aplicable a empreses concessionàries i a
l’Institut Barcelona Esports, però com a contrapartida implica unes obligacions. Per
tant, les entitats privades que prèviament no compleixin aquestes obligacions no
poden beneficiar-se de la bonificació. Entre aquestes obligacions hi ha el
compromís a aplicar els preus públics aprovats per l’ajuntament, considerant
també preus socials per a infants, joves i famílies monoparentals; acollir
determinats col·lectius derivats de serveis socials, com discapacitats; realitzar
activitats per a infants i joves de promoció de l’esport; llogar les instal·lacions a un
preu inferior a entitats del barri o sense ànim de lucre; dedicar una partida del
pressupost, entre el 5 % i el 15 %, a promoció esportiva, mesura que implica una
menor recaptació per a l’entitat, i en determinades ocasions han de cedir les
instal·lacions de forma gratuïta per a la realització d’esdeveniments municipals.
Entén, doncs, que no hi ha cap greuge comparatiu respecte de les entitats privades
que lliurement opten per fer una política diferent de preus o d’integració de
col·lectius. Així, doncs, puntualitza que no es pot demanar una bonificació si no
s’exigeix també el compliment d’aquestes obligacions.
El Sr. Sierra té constància que hi ha particulars que estan iniciant tràmits
judicials, i pregunta si el govern ha ofert a altres entitats sense ànim de lucre la
possibilitat d’oferir aquests serveis perquè puguin tenir la declaració d’utilitat
pública.
La Sra. Capdevila comenta que, a més a més de les condicions que ha explicat
el Sr. Ayala, si es dóna la circumstància que les empreses que gestionen els CEM
tenen un benefici important, l’ajuntament hauria de fer que aquest benefici revertís
en millores per al districte o per al barri on són, o en millores de tipus social.
El Sr. Mulleras afegeix que algunes de les entitats que gestionen aquestes
concessions municipals, a part de tenir unes despeses incontrolades, es
beneficiaran d’aquesta bonificació de l’IBI malgrat que en alguns casos tenen uns
beneficis elevats i fins i tot s’han beneficiat d’ampliacions en la concessió per tal de
tenir un tracte economicofinancer millor, i també per inversions fetes per
l’ajuntament que han millorat les instal·lacions.
El Sr. Ayala aclareix que les concessions són concursos, per tant s’hi pot
presentar qui vol i no cal que l’ajuntament faci ofertes.
El Sr. Colom expressa el vot favorable del Govern Municipal, la Sra. Recasens
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa l'abstenció de C's, la Sra.
Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del
PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal CIU:
5. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que s'elabori i es presenti a la
propera Comissió d'Economia i Hisenda un pla de promoció econòmica en el marc
de la col·laboració públicoprivada, que prevegi aprofitar les oportunitats nascudes
de l'anomenat "Brexit" per la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana,
definint una estratègia per atraure empreses, startups i capital inversor, i descriure
les accions necessàries per atraure agències europees que busquin seu en aquests
moments i en concret, que es treballi una acció específica per atraure l'Agència
Europea del Medicament.
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La Sra. Recasens desitja que el debat d’aquest punt no giri entorn del «Brexit»
ni del caos polític, econòmic i institucional que pugui generar, sinó que se centri en
la possibilitat que Barcelona aprofiti les oportunitats que s’obren per aquesta
circumstància.
Així, exposa que en aquest moment hi ha desenes de ciutats que competeixen
directament amb Barcelona i que cada dia es generen oportunitats. Per aquesta
raó, insta el govern a treballar en aquest sentit, per tal de tenir una estratègia
respecte a aquestes oportunitats que s’obren arreu del món, i per situar Barcelona
entre les ciutats d’Europa que en aquest moment ja fan iniciatives més o menys
agressives. En aquest sentit, mostra una fotografia del Partit Demòcrata Alemany,
el qual feia una campanya per atraure empreses a Berlín.
A continuació esmenta que l’alcaldessa de París va manifestar dies enrere que
vol que la capital de França competeixi per ser la gran plaça financera d’Europa i
va anunciar avantatges fiscals i polítiques concretes al voltant de l’impost de
societats, la creació d’una doble ciutadania, econòmica i urbana, o la creació d’una
finestreta única per a banquers que es traslladin des de la City. Afegeix que altres
ciutats estan treballant en aquesta línia, com Amsterdam, Frankfurt, Luxemburg,
Dublín, i fins i tot la Comunitat de Madrid vol negociar amb l’alcaldessa d’aquesta
ciutat per incentivar les empreses a instal·lar-s’hi. La Generalitat també ha
anunciat que en el termini de deu o quinze dies presentaria un informe
d’oportunitats per atraure organismes i empreses que vulguin abandonar el Regne
Unit.
D’altra banda, recorda que des de fa molts anys la ciutat de Barcelona i l’àrea
metropolitana han treballat per ser capital europea, una capital ben posicionada
internacionalment, i s’ha fet una estratègia d’internacionalització que ha permès
ser a l’avantguarda de la inversió estrangera. Així, recorda l’atracció de la
incubadora European Space Agency, que és un business incutation center, al parc
de la UPC a Castelldefels, projecte que va poder viure directament i que es va
aconseguir mitjançant la col·laboració publicoprivada. Així, doncs, considera que
l’emprenedoria, la investigació i el coneixement són les millors eines que es poden
tenir per afrontar el futur amb confiança i renovar oportunitats.
Tot seguit, pregunta al govern si ja ha començat a treballar per atraure a
Barcelona l’Agència Europea del Medicament, que actualment és a Londres.
Recorda que els anys noranta Barcelona va intentar aconseguir aquesta seu perquè
la ciutat té una tradició industrial farmacèutica molt important i també valdria la
pena optar-hi ara. Assenyala que hi ha ciutats i països que pugnen per aquesta seu
important. Insisteix, doncs, a preguntar si el govern municipal ja s’ha posat en
contacte amb el sector farmacèutic, amb la Generalitat i amb el Govern de l’Estat
per començar a atraure aquesta agència.
Per totes aquestes raons, demana que s’elabori un pla de promoció econòmica,
on es defineixi una estratègia per atraure empreses, start-ups i capital inversor,
que descrigui les accions necessàries per atraure agències europees que busquin
seu en aquests moments i que es treballi específicament per atraure l’Agència
Europea del Medicament.
En resposta a la presidenta, que li informa que sempre esgota el temps de les
intervencions i després no li’n queda per a un segon torn, demana que la sala
disposi d’un rellotge perquè en aquest moment no sap quant de temps ha
consumit, i la presidenta li demana que ho elevi als serveis generals, demanda que
la portaveu de Convergència i Unió dóna per formulada.
El Sr. Sierra anuncia el vot favorable del Grup de Ciutadans a la proposició
perquè, a més a més que comparteix l’objectiu de portar a Barcelona l’Agència
Europea del Medicament i les empreses del sector que aquesta agència arrossega,
també estan d’acord a atraure grans inversions, agències, empreses, start-ups,
capital inversor, ja que és positiu per a la ciutat i per a l’àrea metropolitana, ajuda
a generar activitat econòmica, a potenciar sectors estratègics, a diversificar
l’economia i no haver de dependre tant del turisme o del sector immobiliari, tal
com ha passat durant la crisi de la qual es comença a sortir, i sobretot ajuda a la
creació d’ocupació estable i de qualitat.
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Dit això, i sense parlar del «Brexit», que coincideix que no és positiu per a la
Unió Europea, es mostra d’acord que aquesta situació és un caos polític i
institucional, i acusa Convergència i Unió que precisament és això el que estan
fomentant des del 2010, un desafiament constant a l’Estat espanyol i a la Unió
Europea, i enganyar la gent. Així, malgrat que facin servir eslògans com
«Catalunya, nou estat d’Europa», afirma que és categòric i taxatiu que si trenquen
Espanya i Catalunya declara la independència deixaran automàticament tots els
catalans fora de la Unió Europea, a més a més sense un període de transició com
en el cas del «Brexit». En aquest sentit, recorda que el president dels Estats Units
ha estat el darrer mandatari que s’ha expressat en aquests termes, i també el
president de la Unió Europea i diversos presidents d’estats d’Europa han dit de
forma clara i taxativa que, en cas d’independència, Catalunya sortiria de la Unió
Europea i de l’euro. També augura que altres estats intentarien fer aquest exercici,
que qualifica de voltors, que pretenen fer ara des de Barcelona amb les institucions
que hi ha al Regne Unit. Conclou que aquesta és la conseqüència del que la Sra.
Recasens ha anomenat «caos polític i institucional», i que és el que estan oferint
als catalans des de 2010.
La Sra. Capdevila demana tranquil·litat al Sr. Sierra i li diu que no es preocupi
que, quan Catalunya sigui una república independent, no necessàriament estarà
fora de la Unió Europea. Apunta que Escòcia potser demanarà la independència i
continuarà estant a la Unió Europea.
Quant a la proposició, anuncia el vot favorable del seu grup perquè és força
semblant a la que Esquerra Republicana formularà l’endemà a la Comissió de
Presidència i que té l’objectiu d’aprofitar la situació política produïda per la sortida
del Regne Unit de la Unió Europea per tal d’atraure organismes i entitats
internacionals a Barcelona, com ara l’Agència Europea del Medicament. Exposa que
Barcelona ha estat i és una ciutat amb vocació de capital, que sempre ha mirat al
món i que té la voluntat d’atraure el talent i el coneixement. Així, comenta que
actualment la ciutat ja acull diferents organismes i xarxes internacionals, com la
Unió de la Mediterrània o la Universitat de les Nacions Unides, entre altres.
Assenyala que el «Brexit» obre una finestra d’oportunitat per acollir institucions i
organismes internacionals que actualment tenen la seu a Londres i que poden
aportar valor afegit a Barcelona, un clar exemple dels quals és l’Agència Europea
del Medicament, i recorda que l’any 1992 Barcelona ja va optar a acollir la seu
d’aquest organisme.
Tanmateix, Esquerra Republicana vol remarcar que la seva aposta és atraure
institucions i organismes europeus, però captar certes formes de fer relacions amb
l’entramat financer que domina la City de Londres. Admet que darrerament han
aparegut a la premsa algunes informacions que esmenten Barcelona com una de
les ciutats susceptibles d’acollir una part d’aquesta activitat financera. Entén que
es tracta d’una possibilitat remota, tenint en compte el pes petit del sector financer
a la ciutat, que representa el 4,9 del PIB de 2015, i una legislació menys
permissiva amb certs tipus d’activitats financeres. Tot i així, són contraris que la
ciutat atregui empreses i entramats que durant els darrers anys han estat creats
en aquell districte financer i que s’adreçaven a l’evasió fiscal dels grans capitals de
la Unió Europea, amb pràctiques moralment reprovables i sovint delictives.
En definitiva, el seu grup aposta per l’atracció d’inversions a Barcelona, però que
repercuteixin en l’economia real, que siguin productives i potenciïn sectors dels
quals se’n pugui beneficiar la majoria dels barcelonins, i que siguin transparents.
El Sr. Mulleras entén que és una contradicció que Convergència i Unió presenti
aquesta proposició, atès que està clarament a favor de la independència de
Catalunya i aquells que no volen que Catalunya sigui una gran capital d’Espanya i
de la Unió Europea, sinó que sigui una ciutat fora de la Unió Europea, ara es volen
beneficiar de pertànyer-hi. Remarca que si pretenen ser independents en un
període de divuit mesos, al cap d’aquest termini aquestes empreses i institucions
que volen atraure haurien marxat perquè Barcelona ja no formaria part de la Unió
Europea. Insisteix que la majoria de regidors de Convergència i Unió, o de les
formacions hereves d’aquesta federació, demanen la independència de Catalunya i,
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per tant, que Barcelona surti de la Unió Europea. No entén, per tant, que ara facin
una proposta per beneficiar-se d’aquesta pertinença. També comparteix que
Catalunya des de fa alguns anys viu en un caos polític i institucional, provocat pel
líder de Convergència i Unió o del Partit Demòcrata Català, tal com creu que es diu
ara.
A continuació, manifesta que és evident que el «Brexit» és una oportunitat per a
les ciutats que es mantenen dintre de la Unió Europea i que mentre Barcelona sigui
una gran capital d’Espanya, i per tant continuï pertanyent a la Unió Europea, es
podria beneficiar d’aquestes oportunitats. Així, doncs, anuncia el suport del Grup
Popular a la proposició. En aquest sentit, recorda que sovint s’ha incidit en les
característiques culturals, turístiques i arquitectòniques de Barcelona, però insisteix
que ara es pot incidir perquè la ciutat sigui una capital econòmica i financera que
atregui empreses, emprenedors, start-ups i capital inversor, i que competeixi amb
Frankfurt, Amsterdam, Dublín, París o Madrid. Pel que fa a aquesta darrera ciutat,
recorda que va ser Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid, qui va
demanar que Madrid es pogués beneficiar del «Brexit», i no pas l’alcaldessa
Carmena.
Quant a l’Agència Europea del Medicament, es mostra d’acord que pugui venir a
Barcelona perquè aquesta ciutat ha de continuar essent una capital del turisme
sanitari, tal com es va aprovar en aquesta comissió. Espera, doncs, que el govern
municipal, integrat per Barcelona en Comú i el PSC, lideri la captació d’aquest
turisme. En aquest sentit, espera poder saber com estan els convenis relatius al
turisme sanitari que el govern de Barcelona en Comú va anular.
El Sr. Garganté recorda que dies enrere el Partit Democràtic Lliure, d’Alemanya,
formació de centre dreta, feia circular per Londres un camió amb propaganda que
deia: «Estimades start-ups, mantingueu la calma i moveu-vos a Berlín.» Suposa
que, inspirats en la mateixa lògica de voltors econòmics, el Grup Municipal de
Convergència i Unió ha decidit posar sobre la taula el que qualifica de «carronyeig
indissimulat». Recorda les paraules de Carl von Klausewitz quan afirmava que la
guerra és la continuació de la política per altres mitjans, i afegeix que la guerra
econòmica no n’és una excepció, sinó part fonamental del capitalisme. Entén,
doncs, que la proposició que presenta Convergència i Unió i la que presentarà
l’endemà Esquerra Republicana a la Comissió de Presidència són una bona mostra
que la competència pels recursos econòmics és part intrínseca de la naturalesa
d’un sistema podrit fins al moll de l’os. Considera irònic que l’FDP d’Alemanya i la
CDC de Catalunya, que competeixen entre ells pels recursos econòmics de
Londres, també comparteixen la Internacional Liberal, la qual té la seu a Londres.
A continuació, assenyala que les burocràcies europees no accepten un «no» per
resposta, i sospita que amb la situació produïda pel «Brexit» pot passar quelcom
de similar. Així, comenta que l’any 1992 a Dinamarca el 51,7 % van votar en
contra del Tractat de Maastricht, però es va repetir la votació; l’any 2001 a Irlanda
el 53,9 % van votar contra el Tractat de Niça, però es va tornar a votar; l’any
2005 a França el 54,9 % i als Països Baixos el 61,5 % van votar contra la
constitució de la Unió Europea, però es van ignorar els resultats; l’any 2008 a
Irlanda el 53,2 va votar en contra del Tractat de Lisboa, però es va tornar a votar;
l’any 2015 a Grècia el 61,3 % va votar contra el rescat proposat per la Unió
Europea, l’FMI i el Banc Central, però se’n va ignorar el resultat. Per tant, afirma
que s’assumeix amb total tranquil·litat que s’ha de complir amb els designis de la
Unió Europea, el FMI i el Banc Central Europeu malgrat els resultats d’alguns
referèndums i malgrat que es trepitja la sobirania d’alguns pobles. Llavors,
considera que anomenar «democràcia» al sistema polític actual potser és una mica
agosarat. Entén que queda clar que el marge d’actuació per a les nacions queda
totalment esbiaixat per aquests marcs supraestatals i, per tant, no hi ha cap marc
possible dintre de la Unió Europea, ni del Fons Monetari Internacional ni del Banc
Central Europeu.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.
El Sr. Collboni exposa que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea és una
mala notícia per al procés de construcció europea i el seu grup no s’alegra
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d’aquesta circumstància, tot i que entén que pot ser reversible per tal com s’acaba
de conèixer que la Cambra dels Comuns ha admès la possibilitat de repetir la
consulta, atenent a la petició ciutadana. Per tant, reitera que el «Brexit» és una
mala notícia per al procés de construcció europea, procés que ha contribuït a tenir
el període de més estabilitat i pau de la història contemporània europea.
En segon lloc, admet que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea pot
suposar una oportunitat per a ciutats i estats de la Unió. En aquest sentit, indica
que les institucions financeres britàniques i la premsa econòmica preveuen una
reducció del 22 % en els fluxos d’inversió estrangera directes en la propera dècada
a la Gran Bretanya. Per tant, considera que aquesta és una oportunitat que
Barcelona, Catalunya i el conjunt de l’Estat han de poder aprofitar, essent realistes
i sabent fins on es pot arribar. En aquest sentit, pensa que és poc realista pensar
que Barcelona pugui competir per esdevenir plaça financera, però sí que és realista
aspirar que a la ciutat es generin llocs de treball de qualitat, ben pagats i estables,
cosa que entronca amb la voluntat del govern municipal. Per aconseguir aquest
objectiu, afirma que calen empreses que generin valor, com les tecnològiques i les
connectades amb el coneixement i amb la recerca. Remarca, doncs, que l’atracció
d’empreses i especialment d’start-ups a Barcelona pot ser una oportunitat per
assolir aquest objectiu de crear ocupació de qualitat.
En tercer lloc, comenta que Barcelona Activa ha elaborat un pla d’acció, que
explicaran públicament quan estigui enllestit i consensuat. En aquest sentit,
informa que ja hi ha hagut dues converses, concretament entre el conseller
d’Empresa i Ocupació i ell mateix, sobre la coordinació d’accions, des de Promoció
de Ciutat i des d’ACC1Ó, per tal d’atraure empreses. Es plantegen activitats de
prospecció, de promoció i captació, i presentacions de serveis per atraure aquestes
empreses. De fet, anuncia que el dia 20 de juliol hi ha prevista una trobada amb
representants del col·lectius econòmics, d’empresaris, inversors i professionals
britànics a Barcelona, i una trobada prèvia amb el cònsol, que acaba de prendre
possessió. En segon lloc, comenta que aquest pla està relacionat amb fires i
congressos, amb trobades de prescriptors, que són generadors d’opinió a la ciutat
de Londres, amb visites d’empreses que tenen seu a Londres i activitat a
Barcelona, que podrien ser les primeres interessades en aquesta qüestió, i també
amb l’explicació de què fa la ciutat en termes d’autoocupació i d’start-ups.
Per acabar, assenyala que Barcelona no serà competitiva en termes fiscals, si no
és que l’Estat ho decideix, perquè això no és competència municipal, però
assegura que la ciutat és molt atractiva des del punt de vista dels costos,
especialment d’oficines, de nivell de vida i de lloguers, aspectes en què Barcelona
és molt competitiva respecte de París i de Berlín.
La Sra. Recasens comenta que no aspira a compartir el fons ni les formes de la
CUP ni del seu portaveu, i se sent molt allunyada dels seus plantejaments. Quant
al Partit Popular i Ciutadans, els veu gelosos o nerviosos; en tot cas, desconeix les
declaracions del president Obama perquè els partits catalans no van ser convidats
a la recepció. D’altra banda, creu que tampoc ha de defensar la vocació europeista
del seu partit, que ve de lluny tal com ho demostra la història d’Unió Democràtica i
del partit que es va refundar el cap de setmana anterior.
Celebra que el tinent d’alcalde Collboni hagi començat a treballar en aquest
tema i que hi hagi un pla, si bé els hauria agradat que aquest pla sorgís també
d’un consens ampli a la ciutat de Barcelona. Opina que les accions de prospecció,
atracció i posicionament internacional sempre han estat precedides per una feina
de consens de tot el consistori, i reitera que en aquesta ocasió li hauria agradat
que els grups municipals haguessin pogut participar d’aquest consens.
Finalment, indica que el seu grup esperarà a conèixer els detalls del pla
anunciat, celebra que la proposició s’aprovi amb un consens ampli i agraeix el
posicionament favorable de tots els grups, excepte de la CUP, per tal de fer un bon
pla de promoció econòmica.
El Sr. Sierra replica a la Sra. Recasens que Ciutadans és un partit tan català com
Convergència i Unió, i el president Obama sí que els va rebre.
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En segon lloc, admet que està molt nerviós perquè el volen separar del seu país
i li volen prendre el seu futur i el dels seus fills, és a dir, dels estats units d’Europa.
Finalment, replica al Sr. Garganté que també hi ha votacions que no es
compleixen, perquè van plantejar unes eleccions plebiscitàries que no es van
guanyar i no compleixen la voluntat dels votants. Així, continuen amb el procés
independentista malgrat que admeten que no van guanyar a les eleccions.
La Sra. Capdevila demana que el Sr. Mulleras estigui tranquil perquè Catalunya
serà una república independent i no sortirà de la Unió Europea.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Garganté, creu que aquest hauria d’anar amb
compte de no faltar al respecte als altres grups municipals, tal com fa
habitualment, perquè potser no s’ha llegit la proposició d’Esquerra Republicana, la
qual no demana res més que s’elabori i es presenti a la propera sessió de la
Comissió d’Economia i Hisenda un pla de promoció econòmica. D’altra banda, des
del seu grup han insistit molt a acollir institucions i organismes internacionals que
actualment tenen la seu a Londres, com per exemple l’Agència Europea del
Medicament.
El Sr. Mulleras puntualitza a la Sra. Recasens que tots els partits que es van
reunir amb el Sr. Obama, Partit Popular, PSOE, Podemos i Ciutadans, són catalans.
Així, doncs, no sap per què la portaveu de Convergència i Unió vol patrimonialitzar
la catalanitat.
Finalment, afegeix que no està nerviós, sinó molt content perquè, si la Sra.
Recasens creu en la proposició que presenta, està dient clarament que no creu en
el procés independentista, perquè en cas contrari al cap de divuit mesos Barcelona
sortiria de la Unió Europea. Per tant, si es promou que Barcelona s’aprofiti dels
avantatges que significa pertànyer a la Unió Europea, el que es fa és dir que es vol
que Barcelona continuï essent una gran capital d’Espanya i, per tant, també de la
Unió Europea.
El Sr. Collboni anuncia el vot favorable dels grups que donen suport al govern.
A continuació, demana als regidors que, quan fan intervencions que tenen a
veure amb la projecció exterior de la ciutat, abordin aquestes matèries amb el
rigor necessari. En aquest sentit, tot i manifestar el seu respecte per totes les
opinions, afirma que durant el debat s’han dit coses que qualifica de curioses a ulls
d’algú que no sigui del país. Atès que el govern pretén treballar seriosament,
afirma que aquestes polítiques es faran conjuntament amb el Govern de Catalunya
i també coordinats amb l’Estat, que és qui té la representació exterior del país.
Per acabar, pren nota de la petició que fa la Sra. Recasens per tal que els grups
municipals siguin informats. Assegura que el govern municipal ha reaccionat tan
ràpidament com ha pogut. Així, comenta que la reunió prevista per a la setmana
següent és una reunió de presa de contacte amb la comunitat britànica a
Barcelona i amb el nou cònsol del Regne Unit. Finalment, es compromet a explicar
directament quines són les propostes que farà el govern, a la comissió o al plenari,
quan el pla ja estigui més elaborat.
La Sra. Recasens agraeix que la proposició s’aprovi amb una majoria àmplia i
desitja molts èxits al govern, tot i lamentar la situació produïda pel «Brexit»,
perquè és una defensora de les polítiques europees, per tal que Barcelona no perdi
competitivitat en aquesta lliga de ciutats capdavanteres a Europa.
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú. el Sr. Collboni expressa el
vot favorable del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr.
Sierra expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable
d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, i el Sr. Garganté expressa
el vot contrari de la CUP. S'aprova.
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Del Grup Municipal C's:
6. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: que des del Govern municipal
s'impulsi dins del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, les mesures següents: El foment i creació d'ofertes culturals dirigides al sector turístic durant els mesos
de juliol, agost i setembre. - El foment i creació d'ofertes esportives principalment
d'esports nàutics. - El foment i potenciació de rutes i ofertes gastronòmiques. Campanya informativa en punts d'arribada a la ciutat, als visitants sobre aquestes
ofertes. Que a la mateixa campanya s'informi als turistes sobre conductes
recollides a l'Ordenança de Civisme, principalment aquelles que donen
habitualment més problemes de convivència entre els veïns i visitants, i les
sancions pel seu incompliment. Que dins d'aquesta Comissió es faci partícip a tots
els grups amb representació al consistori barcelonès.
El Sr. Sierra manifesta que, malgrat que s’ha de fer una sessió extraordinària
del plenari del consell municipal per debatre en profunditat el model turístic de la
ciutat, han de ser conscients que els mesos d’agost i de setembre és quan hi ha
una afluència turística més gran i quan es produeixen els problemes més
importants, amb els petits o grans perjudicis que causa la densificació turística a
determinats barris de la ciutat.
Així, doncs, comenta que la proposta presentada pel Grup de Ciutadans planteja
que el govern prengui partit i encapçali determinades mesures per evitar les
imatges que es van veure dos estius enrere a la Barceloneta i per posar fi als
conflictes veïnals que ocasiona la densificació turística en alguns barris.
En primer lloc, proposa fomentar i crear ofertes culturals enfocades al sector
turístic a l’estiu, atès que la majoria de barcelonins fan les vacances durant aquest
període i la majoria espectacles i ofertes culturals se suspenen. Creu, doncs, que
aquesta oferta ha de tenir el suport de l’ajuntament, atesos els milions de turistes
que cada any visiten la ciutat.
En segon lloc, proposa fomentar i crear ofertes esportives, principalment, i
aprofitant que Barcelona és una ciutat amb mar, relacionades amb els esports
nàutics.
En tercer lloc, proposa fomentar i crear rutes gastronòmiques.
En quart lloc, proposa fer campanyes informatives en els punts d’arribada a la
ciutat sobre les ofertes esmentades i també una campanya per informar els
turistes sobre les conductes recollides en l’Ordenança de civisme, que són en
primer lloc les causants dels conflictes principals de convivència entre veïns i
visitants. També demana que, mitjançant aquesta campanya, s’informi els visitants
de les possibles conseqüències de l’incompliment de l’ordenança. Finalment,
demana que els grups amb representació a la Comissió d’Economia i Hisenda
puguin ser partícips d’aquesta campanya.
La Sra. Recasens aprofita la circumstància que la resposta l’ha de donar el Sr.
Colom per fer un comentari sobre l’afirmació que aquest havia fet en un punt
anterior en el sentit que Convergència i Unió no havia pogut negociar la gestió de
l’impost turístic perquè tant el govern municipal com el de la Generalitat estava
conformat pel mateix partit, afirmació que qualifica de ximpleria i recorda que hi
havia hagut períodes on tant a l’ajuntament com a la Generalitat governava el
PSC.
En segon lloc, opina que en el govern municipal actual es produeix una situació
estranya, perquè el Sr. Collboni defensa una proposició i se’n va, i a l’hora de
debatre el Pla estratègic de turisme el tinent d’alcalde no hi és i intervindrà el Sr.
Colom en nom del govern. Hi troba a faltar, doncs, una mica de transversalitat i de
coordinació, quan es parla de polítiques de promoció econòmica. En aquest sentit,
desconeix quin pla estratègic està seguint el govern, no solament en matèria de
turisme, sinó en general en matèria de promoció econòmica.
Seguidament, anuncia el suport del seu grup a la proposició perquè s’implantin
algunes de les iniciatives sobre el foment de propostes culturals, esportives o
gastronòmiques, com ara l’Open Camp, el clúster nàutic del Port Vell, el Raval
Cultural, l’obertura del Born Centre Cultural, el recinte modernista del Sant Pau,
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les rutes gastronòmiques que el govern anterior va obrir per districtes o les
diferents campanyes informatives. Tanmateix, insisteix que no saben quina és la
interlocució amb Turisme de Barcelona, qui n’és el responsable, quina és
l’estratègia ni si aquestes campanyes informatives es faran amb la participació de
Turisme de Barcelona. Per tant, demana aclariments sobre aquestes qüestions.
D’altra banda, constata la manca de qualitat en l’espai públic de Barcelona.
Apunta que aquests dies hi ha una allau important de turistes, però assegura que
es tracta d’un turisme diferent, molt jove, de motxilla, que fa un altre tipus de
despesa a la ciutat. Pregunta, doncs, si el govern té alguna estratègia en aquesta
qüestió. Afegeix que la problemàtica que es produeix amb els venedors ambulants
no ajuda a traçar cap pla estratègic important com a ciutat.
Per tot plegat, torna a preguntar no solament quin és el pla estratègic de
turisme, sinó quina és l’estratègia general de promoció econòmica.
La Sra. Capdevila anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta de
Ciutadans. Això no obstant, entén que el pla estratègic ja contempla la creació de
productes vinculats a l’oferta gastronòmica, cultural i esportiva de Barcelona. En
aquest sentit, apunta que a la pàgina web de Turisme de Barcelona des de fa anys
hi ha, en primera plana, ofertes vinculades a aquests tipus de productes turístics, i
no solament els mesos d’estiu, sinó tot l’any.
En tot cas, Esquerra Republicana considera que després de sis anys d’estratègia
turística cal passar a l’acció i que el nou pla estratègic vagi acompanyat d’accions i
calendarització concreta per aplicar aquesta estratègia amb fets reals, per tal
d’impulsar encara més els productes turístics que es proposen i moltes altres
actuacions que ja es preveien en el Pla estratègic 2010-2015 que no s’han arribat
a desplegar mai, totalment o parcialment, malgrat que es consideraven
estratègiques.
Pel que fa a les campanyes de divulgació de les ordenances i normatives
municipals de civisme als punts d’arribada de turistes, entenen la filosofia per
conscienciar els turistes amb relació a les bones pràctiques, però no comparteixen
del tot que calgui donar un missatge d’alarma indiscriminat a tots els visitants,
sinó que afirma que les campanyes s’haurien de focalitzar en punts conflictius
quant a l’incompliment de les ordenances municipals, com per exemple el port
Olímpic, el barri Gòtic o la Barceloneta, i no tant en els punts d’arribada.
En segon lloc, entén que el govern de la ciutat ha de deixar de tenir una actitud
excessivament permissiva i ha d’actuar contra l’incivisme, començant per fer
actuar la Guàrdia Urbana amb molta més contundència en els punts més
conflictius, com ara als voltants de la Vila Olímpica, on darrerament els mitjans de
comunicació han destapat casos alarmants.
Per tot plegat, reitera el suport a la proposició.
El Sr. Mulleras també pensava que el tinent d’alcalde Collboni es quedaria per
respondre a aquesta proposició sobre turisme. Pregunta, doncs, qui és el
responsable d’aquesta àrea, si ho és el Sr. Colom o el Sr. Collboni, per saber amb
qui han de parlar per tractar els temes de turisme.
D’altra banda, creu que la majoria dels presents estan a favor que s’intensifiqui
el creixement del turisme de qualitat, perquè és el turisme que aporta un valor
afegit important a la ciutat i, en canvi, no genera un desgast causat per l’incivisme
i les molèsties als veïns de Barcelona.
En aquest context, anuncia el suport del Grup Popular a la proposició pel que fa
a la millora de les ofertes cultural, esportiva i gastronòmica. De fet, recorda que
durant les converses sobre Pla estratègic de turisme ja van manifestar que aquest
pla quedava coix quant a l’oferta cultural i la intensificació de la recerca d’aquest
tipus de turisme, que és una assignatura pendent de la política turística a
Barcelona. Així, doncs, es mostra favorable a primar aquest turisme de qualitat
enfront del turisme incívic o aquell que desgasta la ciutat i que en perjudica els
veïns.
El Sr. Garganté exposa que per la CUP aquesta proposició és el millor exemple
del que no s’ha de fer. En primer lloc, opina que la creació d’ofertes específiques
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per a turistes és una barbaritat perquè limita el turista, al qual se li amaga una
realitat que ve a conèixer, i també limita el veí o veïna resident, que queda exclòs
de la proposta. Alhora és una limitació a la cultura del nostre país i molt
especialment a la cultura popular i alternativa, perquè creant ofertes específiques
adreçades als turistes el que es fa és crear una oferta a mida de qui mana en el
sector del turisme.
En segon lloc, assenyala que aquesta qüestió és més profunda, tot i que no és
nova. Afirma que la dreta sempre ha intentat configurar l’oferta turística a partir
d’una ciutat escenari, on no hi ha pobres, precarietat o lluites socials, on tot ha de
ser bonic i ple de gent simpàtica i rica, o, en el pitjor dels casos, típica. Així, indica
que hi ha força literatura sobre aquesta qüestió, sobretot de francesa i d’italiana.
Per tant, entén que les persones que visiten Barcelona tenen tot el dret a conèixer
la ciutat i el poble tal com són. Comenta que la història de la ciutat és la Pedrera
però també la CNT, Gaudí però també Salvador Seguí. Considera que el turisme ha
de servir per fomentar l’intercanvi cultural i social, perquè el coneixement de la
persona que viu en un altre país és el millor antídot contra el racisme i la millor
base per a la solidaritat entre els pobles. En aquest sentit, creu que la persona que
visita Barcelona ha de saber que els Països Catalans són una nació empresonada a
l’Estat espanyol, amb una cultura, unes classes populars i una història pròpia, que
ha estat de revolta constant per la seva llibertat social i nacional.
En tercer lloc, pel que fa a la campanya informativa sobre l’Ordenança de
civisme, que irònicament qualifica d’«ordenança del cinisme» opina que es podria
fer però per tal de denunciar l’ordenança mateixa. També creu que es podria
informar els turistes sobre les molèsties que pot generar la seva presència massiva
a la ciutat, soroll, pujada del preu de l’habitatge o contaminació.
Finalment, la CUP no accepta l’etiqueta de turisme de qualitat ni tampoc que la
línia que marca la bona conducta sigui la que torna a qualificar d’«ordenança del
cinisme». Per tant, assenyala que s’han de desincentivar les conductes amb majors
impactes socials i ambientals, com pisos turístics o determinats grups grans, i
contràriament incentivar-ne d’altres de més respectuoses, com ara el consum de
productes locals i mobilitat a peu o amb transport públic.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup.
El Sr. Colom exposa que durant els darrers dies s’ha estat parlant sobre el Pla
estratègic de turisme, tal com ja ha manifestat el portaveu del Partit Popular, i es
coneixen la metodologia i la temporalitat de treball.
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Recasens, diu que no la qualificarà de
«ximpleria», però troba poc responsable que, mentre s’està elaborant el Pla
estratègic de turisme, es pretengui que s’anticipi quines mesures ha de contenir.
Per tant, anuncia el vot contrari dels grups que donen suport al govern.
A més a més, creu que a vegades es confon allò que no se sap amb allò que no
succeeix. En aquest sentit, assenyala que s’acaba d’aprovar, i l’han feta pública,
una campanya sobre convivència, tal com es pot comprovar passejant pels carrers.
Així, doncs, remarca que la campanya que es proposa ja s’està fent.
Quant a la programació, apunta que a la pàgina web Visit Barcelona hi ha la de
tot l’estiu, amb una gran quantitat d’activitats.
D’altra banda, li sorprèn que alguns grups de l’oposició es vulguin apropiar de la
conflictivitat veïnal de la Barceloneta, quan reclamen més ofertes culturals i més
foment d’activitats aquàtiques, qual allò que reclamen els veïns són altres aspectes
que fan referència a pisos il·legals i altres qüestions.
El Sr. Sierra no afirma que el Sr. Colom digui ximpleries, però creu que pot tenir
un problema de comprensió perquè la proposició diu que la campanya d’informació
s’ha de fer en els punts d’arribada, que és on creu que seria efectiva, perquè els
turistes que arriben a la Barcelona creuen que és una ciutat de comiats de solters i
de borratxera de cap de setmana. Afirma que precisament aquests problemes són
els que es produeixen a la Barceloneta. D’altra banda, es mostra disposat a parlar
en una altra ocasió de com s’havien organitzat les manifestacions en aquell barri,
de qui les liderava i de quins grups polítics els donaven suport. Però entén que
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presentar aquesta proposició no significa apropiar-se del sentiment de
descontentament que hi ha a la Barceloneta, sinó que simplement són conscients
que hi ha un problema i proposen solucions, com ara campanyes informatives en
els punts d’arribada de turistes, per evitar els problemes de convivència.
A continuació, indica que no es poden moure el Barri Gòtic o la Barceloneta
d’allà on són, però sí que es poden crear punts d’atracció, i entén que això ho ha
de fer el govern municipal abans d’arribar a conclusions i amb la major brevetat
possible, per tal d’evitar aquests conflictes. Així, reclama que, en una ciutat on hi
ha la major obra de gòtic civil d’Europa, es creïn pols d’atracció i rutes turístiques
gastronòmiques i culturals per tal de descongestionar el centre de Barcelona,
principalment la Ciutat Vella.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Garganté, li agraeix el vot contrari i comenta
que en les rutes culturals que proposa s’hi podrien incloure les txeques i altres
episodis que també varen succeir però que sempre ometen en el que anomena
«pseudomemòria històrica», com també una ruta que inclogui el que anomena «els
móns de Iupi als Països Catalans».
Finalment, agraeix els vots favorables dels grups que així ho han manifestat i
que permetran que la proposició s’aprovi.
El Sr. Garganté diu irònicament que es nota que l’han trobat a faltar i no sap
què deuen haver menjat la resta dels portaveus perquè els troba molt pesats.
La Presidenta demana al Sr. Garganté que defensi les seves posicions en termes
polítics i amb respecte per a la resta de portaveus.
El Sr. Mulleras torna a preguntar qui és el responsable de turisme a
l’Ajuntament de Barcelona, si és el Sr. Colom o el Sr. Collboni. També pregunta si
el PSC també vota negativament a la proposició, com a membre del govern
municipal.
La Sra. Ballarín confirma el vot negatiu del Grup Socialista a la proposició, tant
per raons formals, perquè en aquest moment s’està elaborant el Pla estratègic de
turisme, com pel fet que les accions que es proposen ja s’estan realitzant, i no pas
perquè no en comparteixin el fons.
El Sr. Colom replica al Sr. Sierra que la Casa de l’Aigua és a Trinitat Nova i no
pas a l’Eixample ni a Ciutat Vella, i, juntament amb la intervenció al carrer de les
Carolines, són actuacions que es fan amb els recursos provinents de l’impost
turístic. Demana, doncs, que siguin coherents i rigorosos, que llegeixin els papers i
aleshores opinin sobre la feina del govern.
Pel que fa a la campanya de convivència, informa que es fa als hotels, a
l’arribada dels creueristes, també es fa campanya en els països d’origen dels
turistes i s’ha parlat amb la patronal del sector. A més a més, subratlla que
aquestes campanyes no són noves, sinó que fa anys que es fan, però enguany s’ha
intensificat. D’altra banda, comenta que també fa molt de temps que es parla del
turisme de borratxera i que la consellera Tura ja va tractar aquesta qüestió.
Quant a la política de turisme, remarca que és una política de govern i el regidor
d’Empresa i Turisme és ell mateix. Així, doncs, els membres del govern són
corresponsables de totes les polítiques que fa el govern, encara que hi ha una
distribució administrativa de la gestió establerta per un decret d’Alcaldia.
El Sr. Sierra agraeix els vots favorables. I replica al Sr. Colom el govern pot fer
campanyes informatives per al compliment de l’ordenança, però amb el top manta
hi ha mil persones que ocupen l’espai públic i venent al carrer i encara no han vist
que s’hi faci res, tret d’algunes banderoles i torna a demanar que el govern
municipal faci aquesta campanya informativa.
El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Collboni expressa el vot
contrari del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra
expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC,
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el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, i el Sr. Garganté expressa el vot
contrari de la CUP. S'aprova.
Del Grup Municipal ERC:
7. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a: 1.
Establir un seguit de mesures que afavoreixin la protecció de l'activitat comercials
que es duu a terme en molts dels establiments emblemàtics de la ciutat. 2. La
creació d'una comissió d'experts encarregada de realitzar la selecció d'aquests
establiments, d'establir els criteris de protecció i de definir les estratègies per
preservar aquesta activitat a través de la seva patrimonialització.
La Sra. Capdevila fa notar que, a proposta del govern, han transaccionat la
proposició i han passat còpia del text definitiu a tots els grups municipals.
Tot seguit, agraeix la presència en la sessió de representants dels comerços
emblemàtics de Barcelona, perquè entén que hi són per donar suport a la
proposició d’Esquerra Republicana.
Quant a la proposició, exposa que té com a objectiu la protecció del comerç
històric o emblemàtic de la ciutat i la preservació de la seva activitat. Comenta que
darrerament han desaparegut molts d’aquests establiments, fruit de l’augment
dels preus del lloguer o per altres factors. Afegeix que el tancament d’aquestes
botigues no solament és una mala notícia pel que significa la desaparició d’una
activitat, en alguns casos centenària i que forma part dels costums i de les formes
de vida de Barcelona, sinó també per la banalització progressiva del paisatge urbà
i comercial de la ciutat, que va perdent la personalitat.
Per aquesta raó, i un cop aprovat el Pla especial urbanístic que protegeix els
comerços emblemàtics des del punt de vista dels elements patrimonials, creuen
que cal prendre mesures per intentar, essent conscients que no és fàcil, preservar
l’activitat d’aquests establiments. Així, comenta que a París l’ajuntament ha
adquirit al llarg dels darrers anys alguns dels establiments en risc de desaparició
perquè entenia que formaven part de la identitat de la ciutat i que se n’havia de
garantir la continuïtat. Unes altres vies d’actuació que apunta són la declaració
d’interès general d’aquests establiments a l’hora de protegir l’entorn urbà o de
conservar el patrimoni històric i artístic, i considerar l’activitat com a element del
patrimoni immaterial. També assenyala que l’adaptació de les directrius de
normatives, com ara la Directiva de serveis, de la Unió Europea obren la porta a
fer aquestes actuacions.
Així, doncs, el Grup d'Esquerra Republicana proposa que s’estableixi una sèrie
de mesures per protegir l’activitat comercial que desenvolupen molts dels
establiments emblemàtics de la ciutat i que es creï una comissió d’experts amb
presència dels agents implicats, els quals haurien de fer la selecció dels
establiments mitjançant uns criteris de protecció i haurien de definir les estratègies
per preservar aquesta activitat.
El Sr. Blasi anuncia el vot favorable del Grup de Convergència i Unió a la
proposició i troben bé la transacció a la qual s’ha arribat amb el govern.
Tanmateix, creu que la comissió tècnica es va convocar per darrera vegada quan el
govern actual va decidir tramitar el Pla especial de protecció de la qualitat urbana,
és a dir, al febrer de 2016, i no tenen constància que s’hagués reunit des de la
finalització del mandat anterior. Pregunta, doncs, si el govern tenia intenció de
convocar-la.
Tot seguit, malgrat que un regidor del govern anteriorment reclamava que es
llegissin els papers, afirma que fins ara el govern actual no havia revisat els papers
ni havia pres en consideració la feina feta per governs anteriors.
D’altra banda, reconeix que el Grup d'Esquerra Republicana sempre ha fet
aportacions en aquest àmbit i afirma que sempre havia trobat complicitat amb el
govern. Lamenta que la qüestió dels comerços emblemàtics mediàticament hagi
passat a un segon o tercer terme, a causa de l’entrada en vigor de la Llei
d’arrendaments urbans. En qualsevol cas, reivindica el Pla especial de protecció de
la qualitat urbana, que recull moltes de les qüestions que es demanen en aquesta
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proposició pel que fa a la protecció històrica i artística. També reivindica el Pla
específic per a la protecció i promoció d’establiments emblemàtics, que es va
presentar el mes de febrer de 2014, que contenia moltes mesures i, si bé admet
que algunes d’elles podrien ser millorables i que d’altres s’han dut a terme durant
el mandat present, subratlla que el document és totalment vàlid, hàbil i pioner.
Creu, doncs, que valdria la pena corregir i millorar aquest pla, però sobretot
aplicar-lo, cosa que no s’ha fet des que es va iniciar el mandat actual.
El Sr. Sierra anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició d’Esquerra
Republicana, en primer lloc perquè ja es va aprovar una mesura de govern en la
qual es va desestimar la possibilitat de protegir l’activitat dels comerços
emblemàtics, atès que l'Administració hauria intervingut en el lliure mercat per
afavorir unes activitats en detriment d’unes altres i s’haurien violat les normes que
afavoreixen la competència. Si bé el Grup de Ciutadans està d’acord a protegir
l’estructura física d’aquests establiments, fins i tot en l’interior, malgrat que en
algunes ocasions això pugui condicionar l’activitat que s’hi desenvolupa, reitera
que les lleis sobre la competència els impedeixen donar suport a aquesta
proposició. Com a exemple, esmenta que seria difícil protegir un comerç
emblemàtic que es dediqués al revelat de fotos, per sentit comú i a causa del
progrés econòmic i de l’evolució dels mercats. Entén, doncs, que l’evolució del
mercat es regula per si mateixa.
El Sr. Mulleras saluda els representants dels comerços emblemàtics i tot seguit,
diu que el Grup Popular sempre defensarà les mesures que puguin afavorir la
conservació dels comerços emblemàtics, ja sigui en els aspectes immaterials o
materials, però sempre dintre de la legalitat. Així, creu que aquests establiments
formen part de l’ADN comercial de la ciutat i és quelcom que s’ha d’aprofitar,
conservar i promoure per tal que la ciutat conservi aquesta diferenciació comercial
respecte d’altres ciutats.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Sierra, admet que possiblement en aquest
moment no tindria sentit l’existència de botigues de revelat de fotos, però potser sí
que en tindria que hi hagués una botiga on s’expliqués com es feia artesanalment
aquest revelat de fotos que ara ja no es fa. En aquest sentit, creu que es podria
ajudar determinades botigues poguessin explicar com es feien tradicionalment
determinats productes i activitats, perquè també és una manera de diferenciar el
teixit comercial de Barcelona del d’altres ciutats i això forma part de l’atracció
turística, comercial, com a ciutat i com a societat.
D’altra banda, insisteix que s’ha d’actuar dintre de la legalitat, perquè no es pot
obviar el marc normatiu de la Unió Europea i hi ha una legislació que s’ha
d’acceptar i d’acatar. Així, doncs, es mostra d’acord a establir normes que
afavoreixin la protecció, tal com demana la proposició.
Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup.
El Sr. Garganté recorda que durant els debats sobre les mesures de protecció
dels comerços emblemàtics, tant a la Comissió d’Economia com a la Comissió
d’Urbanisme, la CUP ja havia manifestat que l’únic que es feia era protegir
solament les parets i els mobles d’aquests establiments, però no l’activitat
econòmica que s’hi desenvolupa, quan precisament són aquests dos aspectes allò
que converteix un comerç en emblemàtic. En aquell moment ja van fer propostes
per anar cap al model de París, per tal de protegir tant l’espai com l’activitat
comercial i evitar les aberracions que es fan en aquests moments en molts llocs de
la ciutat, com ara la conversió d’una botiga de final del segle XVIII en un
McDonald’s o la conversió de l’antic Colmado Quílez en una botiga de moda. Els
van respondre que la seva proposta atemptava contra la Directiva Bolkestein sobre
el lliure comerç. Espera, doncs, que ara sí que es pugui protegir el comerç
emblemàtic de la ciutat, de la mateixa manera que ho han fet altres ciutats
europees.
A continuació, afirma que les mesures adoptades anteriorment solament
protegien els propietaris dels immobles, els quals es beneficiaven amb rebaixes de
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l’IBI, podien fer fora aquelles persones que durant anys havien convertit el local en
emblemàtic, canviar el negoci i cobrar milers d’euros mensualment pel lloguer.
Quant a la comissió d’experts, apunta la necessitat que es posi a treballar, i a la
CUP li preocupa que s’allarguin els terminis i que els propietaris facin fora el
llogaters per canviar el negoci abans que s’aprovin les noves propostes. Entén que
si aquestes mesures s’haguessin pres quan es modificava el Pla especial de qualitat
urbana en aquest moment no caldria tornar a parlar de nou d’aquesta qüestió. Per
tant, seguint el model de París per evitar aquests canvis de negoci, proposa que
sigui l’ajuntament qui gestioni tot allò que tingui a veure amb els comerços
emblemàtics i, si cal, que els adquireixi i passin a ser de propietat municipal, de
manera que es podria garantir que Barcelona no es converteixi encara més en una
ciutat sense personalitat, tal com està passant actualment, especialment al centre,
que està esdevenint una còpia de la resta de ciutats del món occidental, on es
troben les mateixes multinacionals, que venen les mateixes coses, però en llocs
preciosos que antigament havien estat botigues i que han perdut tota mena de
singularitat, més enllà de l’aparador o del terra modernista.
Finalment, entén que la proposició d’Esquerra Republicana incentiva la
desobediència a la directiva Bolkestein, la qual cosa és un bon principi per a la
CUP, i, per tant, anuncia el vot favorable del seu grup.
La Sra. Ballarín comparteix la preocupació que hi ha sobre els establiments
emblemàtics, tant pel que fa a la protecció patrimonial d’aquests espais,
contemplada al Pla especial de protecció de la qualitat urbana amb el catàleg de
protecció arquitectònica, històrica i paisatgística, com a la protecció de l’activitat
que s’hi desenvolupa. Assenyala que en molts casos aquesta activitat té un gran
valor immaterial.
A continuació, assenyala que l’any 2014 es va aprovar una mesura de govern, el
Pla específic de protecció i suport als establiments emblemàtics, per evitar la
desaparició de locals amenaçats per motius diferents que van concórrer en aquell
moment, com la pressió immobiliària, l’augment dels lloguers amb l’eliminació de
les rendes antigues o problemes de successió.
Quant a la proposició que presenta Esquerra Republicana, apunta que es posa
l’accent sobre la protecció de l’activitat, aspecte problemàtic perquè és condicionat
per la Directiva europea de serveis i, per tant, no es pot prendre qualsevol mesura
proteccionista. Així, recorda que s’està fent un estudi específic sobre els comerços
emblemàtics i la possibilitat de potenciar-ne l’activitat, estudi que faran arribar als
grups municipals quan estigui enllestit, que contempla mesures concretes.
D’altra banda, assenyala que en aquest moment ja existeixen mesures per
protegir l’activitat dels comerços emblemàtics, com les previstes al Pla urbanístic,
bonificacions a l’impost de construccions, instal·lacions i obres. També s’estan
preparant unes bases per a subvencions de l’impost de béns immobles que
contemplin l’activitat de l’establiment. Tot i que admet que aquesta qüestió és
problemàtica i difícil de configurar, apunta que el govern treballa en aquesta línia.
Per protegir i promoure l’activitat dels establiments, s’estan adaptant programes
de l’ajuntament, sobretot des de Barcelona Activa, en matèria d’acompanyament
empresarial, d’assessorament sobre arrendaments i de promoció de l’activitat
comercial. En aquest sentit, esmenta que hi ha un servei integral de Barcelona
Activa per a aquells locals vinculats a la Llei d’arrendaments urbans, serveis
d’orientació, d’atenció i d’assessorament empresarial exclusius per als comerços
emblemàtics en matèria d’actes de transmissió, cessió, finançament i recerca de
treballadors especialitzats. Afegeix que s’estan actualitzant les rutes d’establiments
emblemàtics i es fa difusió d’activitats culturals.
Per acabar, accepta la creació d’un grup d’experts que facin propostes, les quals
s’estudiaran i formaran part del pla de treball de Comerç, que conté una línia
específica per al comerç emblemàtic. Pensa que aquest grup de treball s’ha de
constituir a partir de la Comissió Tècnica d’Establiments Emblemàtics i Singulars,
que ja existeix.
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El Sr. Blasi formula una qüestió d’ordre sobre la distribució dels temps
d’intervenció i la presidenta li respon que, després de consultar la secretària i
Secretaria General, els temps dels dos grups municipals que conformen el govern,
a la qual cosa replica que aquests grups no parlen en nom del govern, sinó que
responen a la proposició com a grup municipal. La presidenta reitera que
Secretaria General afirma que els temps es poden acumular.
El Sr. Mulleras demana, aprofitant que el president de la Junta de Portaveus és
present a la sessió, que en la propera Junta de Portaveus es tracti aquest tema,
perquè creu que en altres mandats on hi havia governs de coalició el procediment
era diferent.
La Sra. Capdevila agraeix el vot favorable dels grups que han manifestat el
suport a la proposició. Entén que és molt important per a la ciutat de Barcelona
que es conservi l’activitat dels establiments emblemàtics perquè si hi ha botigues
centenàries, com La Colmena o el Colmado Murria, deu ser perquè són viables.
D’altra banda, es mostra d’acord amb l’afirmació del Sr. Garganté en el sentit que
establiments emblemàtics, com el Colmado Quílez i d’altres, es poden convertir en
botigues de roba o de fundes per a mòbils, situació que qualifica de trista. Així,
doncs, indica que aquestes activitats s’han de preservar perquè Barcelona és
diferent i l’ajuntament, dintre de la legalitat, té l’obligació d’intentar conservar-les.
A continuació, comenta que a la pàgina 15 del programa electoral del PSC, a la
proposta número 11, demanen exactament el mateix que es reclama en aquesta
proposició i, entén que, essent membres del govern, es comprometran a complir el
seu programa, en el qual es diu: «Protegirem el comerç emblemàtic de la ciutat,
presentant a la Comissió de Patrimoni la proposta de declaració com a patrimoni
material i immaterial de la ciutat d’aquells comerços que desenvolupen una
activitat econòmica que pugui ser declarada d’especial interès per a la ciutat per
motius socials, històrics o culturals.»
D’altra banda, recorda que en la negociació dels pressupostos el PSC hi va
incloure una partida per poder adquirir establiments emblemàtics de la ciutat en
risc de desaparició, a preu de mercat, mitjançant una societat publicoprivada. Per
tant, a més a més del vot favorable a aquesta proposició, entén que el PSC
assumeix el compromís d’implementar aquestes mesures.
Així, doncs, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, que sempre s’ha
preocupat pel comerç de proximitat i especialment de l’emblemàtic, reitera
l’agraïment pels vots favorables a la proposició, com creu que també l’agrairan tots
els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, fins i tot les generacions futures.
El Sr. Blasi exposa que la qüestió de la LAU no és senzilla, tal com s’ha
comprovat en diferents moments del mandat anterior i de l’actual. Considera
afecta els interessos no solament del capital, del propietari o del que realitza
l’activitat econòmica, sinó de molta altra gent. Afegeix que hi ha uns límits legals
marcats per la Unió Europea, amb els quals es pot estar més o menys d’acord.
Quant a la política de la ciutat de París, indica que no és la panacea i que el que fa
és comprar uns locals i donar-los un ús. Precisament pel que fa a aquesta qüestió,
comenta que les activitats d’alguns comerços emblemàtics han quedat desfasades.
Tot seguit, agraeix el to del govern, que ha fet un canvi substancial i ha
reconegut la feina que s’havia fet prèviament. En aquest sentit, apunta que hi ha
una eina de treball, que pot ser millorable, i diverses mesures per protegir els
comerços emblemàtics, però augura i lamenta que continuaran veient tancaments
de comerços.
Finalment, matisa que una part del Colmado Quílez es mantindrà al costat de la
ubicació anterior.
La Sra. Ballarín admet que el programa electoral del PSC parlava aquesta
qüestió, però assenyala que ara aquesta és una política del govern.
En segon lloc, recorda que la mesura que es va aprovar en el seu moment per
estudiar fórmules per protegir el comerç emblemàtic s’ha concretat en l’estudi que
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ha esmentat anteriorment, en el qual s’han contemplat la fórmula de París i
d’altres, i que és una eina que permetrà començar a treballar.
D’altra banda, insisteix que el Pla de treball de Comerç, que es presentarà la
setmana següent al Consell del Fòrum Ciutat i Comerç, una de les línies que
proposaran com a prioritària és la protecció del comerç emblemàtic.
Finalment, agraeix la presència a la comissió del Sr. Roig, representant dels
comerços emblemàtics.
El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el
vot favorable del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra
expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC,
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, i el Sr. Garganté expressa el vot
favorable de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:
La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a: 1.Establir un seguit de normes i mesures que afavoreixin la protecció de l'activitat
comercial que es duu a terme en molts dels establiments emblemàtics de la ciutat.
2.- La creació d’un grup de treball d’experts dins de la Comissió Tècnica
d’Establiments Emblemàtics i Singulars, que s’encarregui d'establir els criteris de
selecció i de protecció i de definir les estratègies per preservar aquesta activitat a
través de la seva patrimonialització, així com de presentar una proposta concreta
en aquest sentit a l’Ajuntament de Barcelona.
Del Grup Municipal PP:
8. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a
declara exempt de pagament de l'àrea blava i verda als barcelonins durant el mes
d'agosts de 2016 no tan sols a la seva zona de residència, i que es faci constar en
l'ordenança fiscal corresponent a l'estacionament a la via pública per a l'any 2017 i
següents.
El Sr. Mulleras llegeix el contingut de la proposició. Exposa que les zones blava i
verda tenen una funció dissuasiva per tal de reduir l’entrada de cotxes al centre de
Barcelona i als districtes on està implantada l’àrea, i també una funció
recaptatòria, perquè cada any l’ajuntament recapta 36 milions d’euros en aquestes
zones.
A continuació, assenyala que el mes d’agost no es produeixen problemes de
mobilitat ni d’aparcament. Per tant, no entén la voluntat del govern municipal de
canviar la política de gratuïtat que hi havia durant el mes d’agost i pretengui fer
pagar els barcelonins per aparcar a la zona blava i a la zona verda quan no són
residents, i intensifiqui així la finalitat recaptatòria dels parquímetres. En aquest
sentit, assenyala que d’ara endavant el mes d’agost tots els barcelonins pagaran
en les 9.787 places de zona blava i els que surtin de la seva àrea pagaran a les
39.593 places de zona verda. Per tant, critica que el govern, per comptes de posar
els parquímetres al servei de la mobilitat, els posi al servei de la recaptació per
continuar escurant les butxaques dels ciutadans i, utilitzant una expressió
col·loquial, perquè la Sra. Ada Colau faci el seu agost amb els barcelonins.
La Sra. Recasens anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició per tal de
tornar a la situació anterior. Creu que la pressió dels ciutadans de Barcelona per
trobar aparcament canvia en època estival, especialment el juliol i l’agost.
Assenyala que l’objectiu de les zones regulades és afavorir la rotació de les places
d’aparcament per tal que els ciutadans puguin disposar d’un espai d’estacionament
en superfície i fer les gestions necessàries, però el descens en l’activitat terciària
que es produeix durant el mes d’agost fa que aquesta regulació no sigui tan
necessària. Demana, doncs, que es faciliti la vida dels barcelonins que es queden a
Barcelona a l’estiu, que puguin estacionar gratuïtament, tal com es feia fins ara, i
que aquesta no es converteixi en una eina recaptatòria ja que en aquesta època no
és l’eina reguladora de la mobilitat que ha d’anar associada al concepte de zones
blaves i verdes.
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La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc,
anuncia el vot favorable a la proposició, perquè volen pensar que la finalitat
d’aquestes àrees no és recaptatòria, sinó que s’han creat per garantir la rotació
dels aparcaments i, per tant, són una eina al servei de la mobilitat. A més a més,
pensa que aquest tipus de mesures no s’han de prendre amb caràcter general en
el conjunt de la ciutat quan hi ha realitats molt diferents, com per exemple zones
eminentment turístiques, on hi pot haver problemes d’aparcament i s’ha de
garantir la rotació i la mobilitat, i altres espais de la ciutat on aquesta situació no
es produeix. Entén, doncs, que es perjudica els interessos de moltes persones que
no fan les vacances a l’estiu i ho aprofiten per poder aparcar gratuïtament més a
prop de casa. Així, opina que es perjudiquen determinades zones sense cap mena
de justificació.
D’altra banda, pel que fa a la justificació que ha fet el govern en el sentit de
promoure els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic, no creu que
això s’hagi de fer generalitzant les zones de pagament, sinó que hi ha altres
maneres de fer-ho, sobretot garantint un transport públic de qualitat, àgil i eficaç.
Per tant, no troba que aquesta mesura sigui justificable.
Finalment, reitera que votaran favorablement a la proposició per tal de garantir
el manteniment de la gratuïtat d’aquestes àrees blaves i verdes per als barcelonins
durant el mes d’agost.
La Sra. Capdevila anuncia el vot contrari a la proposició perquè des del seu punt
de vista s’ha de mirar endavant i no pas endarrere, d’intentar que el cotxe privat
tingui tan pocs incentius com sigui possible i d’afavorir que la gent es desplaci amb
transport públic o amb bicicleta.
A continuació, considera que tot l’espai públic que ocupa el vehicle privat, també
les àrees verdes i blaves, ha de tenir un preu, encara que sigui simbòlic, de la
mateixa manera que es fa pagar per l’ocupació de l’espai públic a qualsevol
activitat que no sigui d’interès públic.
En segon lloc, des del punt de vista de la sostenibilitat, tampoc estan d’acord
que s’incentivi l’ús del vehicle privat, perquè en la majoria dels casos es cremen
combustibles fòssils i es desprenen gasos d’efecte hivernacle, que afavoreixen
l’escalfament global del planeta. Afegeix que l’emissió d’aquests gasos perjudica
els barcelonins i les barcelonines.
Per últim, assenyala que el fet que les àrees verdes i blaves siguin de pagament
ajuda a finançar el gran esforç que la ciutat ha de fer per subvencionar el transport
públic i, per aquesta raó, entén que durant el mes d’agost també han de ser de
pagament.
Com a conclusió, Esquerra Republicana entén que, si s’han d’aplicar noves
mesures, aquestes han de ser per incentivar encara més l’ús del transport públic
durant tot l’any, també a l’agost, i, per tant, reitera el vot contrari del seu grup a
la proposició.
El Sr. Garganté exposa que l’aparcament de vehicles privats a la via pública
suposa un ús privatiu de l’espai públic i, com a tal, va en detriment de l’ús públic
d’aquest espai. Indica que Barcelona no pot prescindir d’espai per aparcar, però
remarca que cal tenir en compte que a les zones d’alta densitat urbana, com és el
cas de Barcelona, l’espai és limitat i, per tant, s’ha d’utilitzar de forma racional. En
aquest sentit, apunta que les zones de pagament per aparcar a la via pública són
un mecanisme de regulació de la mobilitat i del transport, no solament recaptatori.
A continuació, diu que l’ús de vehicles privats a Barcelona és un problema que
afecta la vida quotidiana, tant pel que fa a la mobilitat com al medi ambient i a
l’economia, raó per la qual calen mesures dissuasives, que han d’anar
acompanyades necessàriament de mesures de foment del transport públic. En
aquest sentit, assenyala que la ciutat té una zonificació de l’aparcament al carrer
que té en compte residents i veïns i veïnes de forma prioritària, malgrat que és
evident que la situació no és bona i que el transport privat té un pes excessiu. Per
això, en principi es mostra favorable a aquelles mesures que serveixen per avançar
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cap un major predomini del transport públic sobre el privat. Per tant, tot i que
admet que durant el mes d’agost baixa la intensitat del trànsit i la necessitat
d’aparcament, remarca que aquest fenomen no desapareix i les polítiques, tant
actives com restrictives, en matèria de transport i mobilitat continuen essent
necessàries. Afegeix que l’augment de recaptació ha de servir per finançar millores
en el transport públic que contribueixin a revertir el pes excessiu dels vehicles
privats.
Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari a la proposició.
El Sr. Colom anuncia el vot contrari dels grups que donen suport al govern per
mostrar la seva coherència i la defensa del transport públic, i per afavorir que els
ciutadans deixin d’utilitzar el vehicle privat a la ciutat. Així, manifesta que no
tindria cap sentit treballar durant tot l’any en aquest sentit i deixar de fer-ho el
mes d’agost. Afirma que la coherència es demostra no pas fent gestos, sinó una
fent política de conscienciació, de treball i de dissuasió, cosa que s’ha de fer cada
dia de l’any. A més a més, opina que no seria lògic que les persones que visiten
Barcelona durant el mes d’agost no contribuïssin per l’ocupació de l’espai públic
quan els veïns i veïnes ho fan durant tot l’any. D’altra banda, recorda que els veïns
que no tinguin multes poden estalviar-se de pagar per l’ús de la zona verda, però
es podrien trobar que a l’estiu no poden utilitzar aquesta zona perquè ha estat
envaïda per altres persones.
A continuació, exposa que Barcelona ja no és una ciutat que es buida a l’estiu,
sinó que el mes d’agost hi ha molta gent, ja sigui perquè han canviat les pautes de
comportament o perquè la crisi i la desigualtat fan que moltes persones no puguin
gaudir de vacances.
Finalment, reitera que votaran en contra de la proposició per coherència.
El Sr. Mulleras agraeix el suport dels grups de Ciutadans i Convergència i Unió a
la proposició.
Pel que fa a la posició del govern, els acusa de viure en una altra ciutat durant el
mes d’agost, perquè durant aquest mes no hi ha problemes de mobilitat a
Barcelona ni d’aparcament, però apliquen la mateixa política que altres mesos de
l’any. Per tant, entén que els parquímetres es posen al servei de la recaptació, no
al servei de la mobilitat. Insisteix que l’objectiu de les àrees blava i verda és
afavorir la rotació i dissuadir l’accés dels cotxes a les zones centrals de la ciutat, a
més a més de tenir una funció recaptatòria, però el govern es limita a aquesta
darrera, que reporta a l’ajuntament 36 milions d’euros en una ciutat que ja té una
pressió fiscal elevada i la zona Àrea més cara de les set principals ciutats
espanyoles. D’altra banda, remarca que aquesta política no s’aplica a la gent de
fora de la ciutat, sinó als barcelonins mateixos, perquè mentre que abans els veïns
podien aparcar gratuïtament a la zona blava durant el mes d’agost, ara hauran de
pagar, com també ho hauran de fer a l’àrea verda els veïns que es moguin de la
seva àrea. Insisteix, doncs, que el govern ha anul·lat la gratuïtat de l’aparcament
sols per raons recaptatòries.
Per acabar, lamenta que la proposició sigui rebutjada i que a partir d’aquest
moment Barcelona serà encara una mica més cara i amb una pressió fiscal més
alta per als barcelonins i no per a la gent de fora.
El Sr. Colom admet que durant el mes d’agost Barcelona no té problemes
d’aparcament, però reitera que les polítiques del govern no van orientades a
resoldre el problema de l’aparcament, sinó a resoldre els problemes de mobilitat i
a afavorir el transport públic en front al privat. A més a més, comenta que hi ha un
problema mediambiental, de canvi climàtic i d’utilització de recursos no renovables
i, per tant, s’han de canviar les pautes de comportament dels ciutadans i el vehicle
públic ha de substituir el vehicle privat. Reitera, doncs, que això no s’aconsegueix
implantant mesures durant onze mesos l’any, cosa que podria ser útil si l’objectiu
fos exclusivament recaptatori, però el govern fa una política d’organització de la
ciutat que té una perspectiva històrica perquè cal estar preparats per quan arribi la
crisi energètica. Comenta que per educar els fills cal treballar tots els dies de l’any
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i s’ha de fer de la mateixa manera quan un creu en les polítiques que vol
implementar.
A continuació, assenyala que aquestes polítiques no són exclusives de
Barcelona, sinó que també les fan París, Londres, Madrid, Saragossa, València,
Amsterdam o Berlín, és a dir, per tot Europa. Així, doncs, rebat l’acusació que el
govern viu fora de la realitat i acusa el Sr. Mulleras de viure fora d’Europa i de la
història, perquè la història i Europa van pel camí que segueix el govern. Demana,
doncs, que no tinguin por dels canvis perquè els canvis són positius.
El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot
contrari del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Mejías
expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot contrari d'ERC,
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, i el Sr. Garganté expressa el vot
contrari de la CUP. Es Rebutja.
Del Grup Municipal CUP:
9. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: instar al govern de Barcelona en
Comú i PSC a: Primer.- Impulsar un procés participatiu i vinculant per tal de
decidir la destinació de, com a mínim, un 5% del pressupost municipal
corresponent a l'any 2017 per tal d'incorporar-ho prèviament a la seva aprovació
al plenari del Consell Municipal. Segon.- Iniciar un debat popular entre veïns i
veïnes, el teixit associatiu i els moviments populars de la ciutat per tal de deliberar
entorn de les prioritats pressupostàries. Les conclusions d'aquest debat seran
tingudes en compte a l'hora de confeccionar els pressupostos de l'Ajuntament de
Barcelona per al 2017. Tercer.- Crear una comissió de seguiment entre govern,
grups municipals i representants de les associacions de la ciutat per tal de
col·laborar el disseny i execució del procés participatiu.
El Sr. Garganté exposa que el pressupost participatiu és el mecanisme de
democràcia directa que permet als veïns i veïnes influir o decidir directament sobre
els pressupostos públics mitjançant processos de participació popular. Recorda que
la primera experiència de pressupost participatiu va néixer a la ciutat de Porto
Alegre, al Brasil, l’any 1989, després de l’arribada al poder del Partit dels
Treballadors. En aquell cas, l’objectiu principal, basat en la justícia social, era
donar poder als qui no en tenen i aconseguir que les necessitats de les persones
més desvalgudes, sovint oblidades, passessin a un primer pla, política anomenada
inversió de prioritats.
Tot seguit, apunta que el pressupost participatiu és una de les polítiques de
participació de major compromís, atès que es posa a deliberació i decisió
l’assignació de recursos públics. D’altra banda, indica que un pressupost
d’aquestes característiques pot dur-se a terme amb una gran varietat de
metodologies i models, des de la consulta popular a partir de propostes fetes per
l'Administració, fins al procés vinculant sobre propostes elaborades per persones i
entitats del municipi. Afegeix que entre les característiques d’un pressupost
participatiu hi ha un abast territorial divers, la participació del veïnat
individualment o mitjançant l’associacionisme, el caràcter vinculant o consultiu,
l’elaboració a partir de propostes de l'Administració o de propostes populars, es pot
dur a terme sobre propostes o sobre un sostre pressupostari, pot afectar un o
diversos capítols del pressupost, pot recolzar en instàncies i òrgans ja existents o
se’n poden crear d’específics per al procés, pot executar-se autònomament o
vincular-se a altres processos estratègics, pot desenvolupar-se a partir d’un model
predeterminat o bé definit participativament, i pot incloure o no un seguiment i
una avaluació participatius del procés.
A continuació, remarca que les experiències realitzades als Països Catalans fins
aquest moment només s’han donat en l’àmbit local. Així, diu que se n’han
desenvolupat a Santa Cristina d’Aro, Figaró-Montmany, Rubí, Castellar del Vallès o
Parets del Vallès, a més de ciutats com Sabadell, Badalona i Vilafranca del
Penedès.
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D’altra banda, més enllà de l’origen i de la filosofia d’aquests tipus de
pressupostos, entén que una de les màximes expressions de l’autonomia municipal
i de la voluntat política d’un ajuntament n’és el pressupost, perquè plasma en
accions concretes les polítiques que s’han de dur a terme al municipi. Per tant,
considera els pressupostos participatius com una eina que permet avançar cap a la
necessitat, ineludible en el context polític actual, de buscar noves fórmules de
democràcia participativa que permetin una implicació activa del veïnat en els afers
públics, més enllà de l’elecció dels representants polítics cada quatre anys.
Seguidament, assenyala que l’Ajuntament de Barcelona té uns pressupostos
prorrogats, que van ésser objecte d’una modificació pressupostària del 10 %
aprovada el mes de maig anterior. Assegura que els reptes de la ciutat per al
mandat present i les necessitats dels barris i dels veïns requereixen polítiques
públiques de transformació que exigeixen un nou pressupost per a l’any 2017, els
quals han de comptar no solament amb la majoria suficient del Consell Municipal,
sinó també amb la participació popular i associativa, per tal que siguin una eina
més útil per a la millora de les condicions materials de la vida de les persones.
Així, doncs, la CUP entén que la participació popular vinculant és una de les
eines principals per aprofundir en la democràcia directa i per això presenten
aquesta proposició, que tot seguit llegeix.
La Sra. Recasens manifesta que l’ha sorprès la proposició, especialment després
de la presentació que n’ha fet el Sr. Garganté, perquè al començament del mandat
alguns grups van exposar grans teories al voltant dels pressupostos participatius,
de la participació ciutadana i del debat popular entre veïns i veïnes, però a la
pràctica aquesta ha estat una de les grans decepcions del primer any de govern,
tant pel que fa a participació com pel que fa a transparència. De fet, indica que
encara no s’ha aprovat un pressupost de manera regular, amb els processos
participatius oportuns, com ara audiències públiques, i solament s’han fet
modificacions de crèdit, que és una manera de modificar els pressupostos que
menyscaba el dret dels veïns a la participació, perquè aquest mètode evita els
processos participatius establerts. Recorda que durant el govern de Convergència i
Unió es va fer una feina pedagògica i d’informació en el web de pressupostos; es
van implantar algunes mesures, com el pressupost ciutadà o la memòria
explicativa, per tal que el pressupost pogués ser més proper a la ciutadania; van
posar en funcionament el portal Govern obert, on s’explicava quines eren les
opcions pressupostàries; es va donar rellevància a l’audiència pública, es va
acostar als veïns i se’n va reforçar la convocatòria. A més a més, assenyala que el
Consell de Ciutat, que és l’òrgan màxim de participació, el 2014 va fer un treball
previ de tot el pressupost, i no solament del 5 % que es reclama en aquesta
proposició, de manera que quan es va presentar per a la seva aprovació inicial ja
hi havia hagut una participació ciutadana, metodologia que qualifica de pionera.
A continuació, suposa que Barcelona en Comú votarà a favor de la proposició
perquè el text és una còpia literal d’un punt del seu programa electoral.
Finalment, tot i que no veuen que aquesta proposició presenti cap novetat,
tampoc hi troben cap inconvenient i anuncia el vot favorable del seu grup.
Tanmateix, demana que el govern vagi més enllà en matèria de participació, que
els veïns puguin participar en la discussió de la totalitat del pressupost i no
solament del 5 %, per tal que la mesura sigui més innovadora, més enriquidora i
més participativa.
La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc,
troba que la proposta és sorprenent perquè creu que l’Ajuntament de Barcelona té
prou eines de participació ciutadana perquè els ciutadans puguin fer arribar
propostes per determinar les prioritats del pressupost municipal. Opina que alguns
grups intenten contínuament contraposar l’assemblearisme amb la democràcia
representativa, que és el sistema vigent. Afirma que ja hi ha hagut prou exemples
evidents que l’assemblearisme és un fracàs i que els acords i la presa de decisions
són difícils i infructuosos, com es va demostrar en l’assemblea de la CUP que havia
de decidir si donava suport o no al Govern de Convergència i Unió i en la qual es
va produir un empat que qualifica de surrealista.
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A continuació, quant a les assemblees veïnals i participatives de què han tingut
coneixement, amb independència que es revesteixin de legitimitat democràtica,
pregunta qui els dóna legitimitat per decidir que les seves propostes són
prioritàries respecte a altres i qui dóna legitimitat als representants veïnals, alguns
dels quals posteriorment encapçalen candidatures de determinades formacions
polítiques. Així, exposa que en moltes assemblees veïnals en les quals han
participat sempre hi apareixen unes persones que no tenen un interès directe en
allò que es debat i el que fan és seguir consignes arribades des de determinades
organitzacions que pretenen induir una decisió concreta. També creu que en
aquestes assemblees en molts casos es limita l’exposició de propostes i s’acaba
amb discussions que no porten enlloc, a més a més que es presenten propostes
contraposades que no són prou representatives, com per exemple va passar en el
procés participatiu del Programa d’actuació municipal, on la proposta més votada
va ser la cobertura de la ronda, amb aproximadament 1.700 vots favorables, quan
la població de Barcelona és superior a un milió de persones. Demana, doncs, per
què les entitats són més representatives que els partits polítics que han estat
votats per força més ciutadans.
Atès que el Grup de Ciutadans dubta d’aquest revestiment de legitimitat que
tenen aquestes organitzacions, anuncia el vot contrari a la proposició.
La Sra. Capdevila troba encertada la proposició de la CUP i anuncia el vot
favorable del seu grup. Esquerra Republicana entén que els pressupostos
participatius són una oportunitat per obrir el procés d’una negociació eminentment
política i que és la principal eina que té l’ajuntament per desenvolupar el seu
projecte polític. Per tant, atès que els projectes que l’ajuntament ha de
desenvolupar han d’obeir el principi de garantia dels drets de la ciutadania i han
d’ajudar a construir una ciutat més justa, troba totalment justificat que els
barcelonins participin en aquesta decisió.
Tot seguit, remarca que el procés participatiu ha de ser de proximitat i, per tant,
aposta perquè es faci als districtes, que és on es decideixen les inversions de
proximitat, perquè siguin els veïns els qui puguin prioritzar allò que creguin més
oportú per al seu districte.
D’altra banda, creu que aquests processos s’han de centrar en la priorització de
la definició d’inversions, perquè si s’entra a detallar propostes respecte a la
despesa social, per exemple, es podria produir un efecte d’enfrontament no
desitjat entre col·lectius en situació social complicada. Per evitar aquests possibles
mals, entén que el procés participatiu s’hauria de centrar més en la despesa.
El Sr. Mulleras diu que el Partit Popular creu en la democràcia representativa,
perquè és el millor dels sistemes que s’han posat en pràctica en el món per regir
els destins de la societat. Exposa que la democràcia representativa garanteix la
igualtat d’oportunitats i permet que tothom que viu en una societat pugui votar i
pugui decidir el seu futur. Afirma que això és contradictori amb la participació
assembleària que defensen organitzacions com la CUP i no sap si Barcelona en
Comú i el PSC també defensen aquesta manera d’implementar les decisions d’una
societat. En aquest sentit, argumenta que els regidors, diputats i representants
polítics són triats per fer una feina, que consisteix a gestionar la cosa pública,
alguns des del govern i d’altres intentant controlar el govern de torn des de
l’oposició. Per tant, assenyala que no poden defugir la seva responsabilitat, que és
prendre decisions, de manera que transferir aquesta responsabilitat en mans d’uns
altres seria un frau a l’electorat i a la ciutadania.
D’altra banda, apunta que les organitzacions que defensen aquestes
participacions assembleàries tenen una doble moral i habitualment practiquen el
cinisme a l’hora d’aplicar-les, perquè defensen la participació només quan els
interessa o quan el resultat és el que els interessa, i quan el resultat no els convé
tornen a repetir el procés, tal com ja s’ha esmentat amb l’exemple paradigmàtic
del empat històrics a l’assemblea de la CUP. O com a la consulta sobre la Diagonal,
on el 80 % va dir que no volia el tramvia, però com que al govern no li interessa el
resultat aquella consulta no va servir per res. Pregunta, doncs, per què no fan una
altra consulta sobre el tramvia de la Diagonal i respon ell mateix reiterant que el
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govern solament fa consultes quan els interessa. També qualifica de fracàs la
consulta sobre el PAM, amb un 1,6 % de participació, però tot i que la proposta
més votada va ser la cobertura de la ronda de Dalt el govern no pensa fer aquesta
actuació. Així, doncs, repeteix que el govern municipal només fa cas dels
processos participatius quan li interessa o quan el resultat l’afavoreix. Finalment,
esmenta la consulta sobre els horaris comercials, en la qual solament un 0,5 %
dels barcelonins van respondre a l’enquesta, i el regidor Colom i el govern
municipal després van fer el que van voler amb els horaris i no van fer cas dels
resultats de la consulta.
El Sr. Pindado exposa que el sistema polític a Catalunya i a Espanya es basa en
la democràcia, la qual té diferents dimensions, com ara escollir representants. Però
afegeix que l’article 23 de la Constitució diu que també és possible i necessària la
participació directa de la ciutadania. Altra cosa és que hi hagi o no canals suficients
per permetre aquesta participació. Entén, doncs, que qualsevol mecanisme que
permeti incorporar la ciutadania a la presa de decisions polítiques és un
mecanisme útil i previst en el sistema institucional, el qual contempla les eines
necessàries perquè els diversos nivells de decisió política puguin escoltar la
ciutadania.
El Sr. Sierra comenta que a la darrera Junta de Portaveus es va decidir que a les
proposicions de grup les intervencions del govern les farien els regidors, i no pas
els comissionats ni els gerents. Demana, doncs, que aquesta intervenció la faci
qualsevol dels tres regidors del govern que hi ha presents o bé que els grups
puguin fer intervenir els seus assessors.
La Presidenta diu que si hi ha discrepàncies sobre aquesta qüestió s’haurien de
resoldre a la Junta de Portaveus.
La Secretària aclareix que el comissionat pot intervenir, però qui ha d’expressar
el vot són els regidors.
El Sr. Pindado reprèn l’exposició assenyalant que el sistema polític democràtic
ha d’obrir els canals de participació ciutadana perquè no es redueixi a votar en les
convocatòries electorals i, per tant, fent referència a la proposició, manifesta que
estan d’acord a promoure qualsevol tipus de canal que afavoreixi aquesta
participació.
Tanmateix, reconeix que els processos de participació on la ciutadania pugui
intervenir de manera ordenada, expressant arguments clars que ajudin a millorar
les decisions polítiques no és fa fàcilment ni immediatament i requereix un mínim
d’organització, a Barcelona o en qualsevol altre municipi català, espanyol o
europeu. Precisament en aquest punt discrepen de la proposició que presenta la
CUP, perquè en el temps que hi ha disponible no es pot fer un procés participatiu
sobre un tema tan complex com el pressupost. Per aquesta raó, des de l’Àrea
d’Economia proposen fer una prova pilot en un districte per guanyar experiència i
poder-la implementar amb més eficàcia l’exercici econòmic següent. D’altra banda,
comenta que els exemples de Porto Alegre, Santa Cristina d’Aro o Figaró,
esmentats en la proposició, actualment no tenen el resultat que havien tingut
anteriorment. Insisteix, doncs, que han d’aprendre d’aquestes experiències i no
s’han de llançar a fer processos complexos sense tenir una certa garantia que es
puguin dur a terme. En aquest sentit, creu que és més útil promoure en un espai
concret els canals de participació i eines existents, que no són assemblees obertes
a tothom, com tampoc no ho van ser en el procés de participació del PAM, sinó que
van ser organitzades de manera que hi pogués assistir el màxim nombre possible
de persones, que no són tantes com les que voten a les eleccions però més dels
que haurien fet aportacions si no s’hagués fet aquest procés.
Per tant, tot i que estan d’acord en el conjunt de la proposició, no es poden
comprometre a garantir que de cara al pressupost de 2017 es pugui fer un procés
de participatiu a tota la ciutat.
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El Sr. Pisarello anuncia l’abstenció dels grups que donen suport al govern.
El Sr. Garganté entén que la situació és surrealista perquè Convergència i Unió
votarà a favor de la proposició, suposa que pel fet d’estar a l’oposició perquè quan
van ser al govern mai no van fer cap pressupost participatiu, i Barcelona en Comú
s’abstindrà, suposa que pel fet de ser al govern, malgrat que la xifra del 5 % surt
del seu programa electoral, i Ciutadans i el Partit Popular barregen qüestions i
parlen de l’empat que es va produir a l’assemblea de la CUP que es va celebrar a
Sabadell.
A continuació, recorda que quan l’any anterior es va començar a parlar de la
modificació pressupostària del 2015 la CUP va plantejar la qüestió dels
pressupostos participatius i els van respondre que llavors no era possible. En
aquell moment van demanar que el govern es comprometés que es pogués fer per
al pressupost de 2017, cosa que no ha passat, i ara els diuen que potser es pot fer
en un sol districte. Aquesta proposta la troben molt curta perquè l’any anterior ja
els van advertir que enguany el govern s’havia d’organitzar el procés participatiu
per als pressupostos de 2017.
La Sra. Recasens recorda que al programa electoral de Barcelona en Comú es
deia: «Assegurar que un mínim del 5 % del pressupost municipal sigui signat pels
veïns i les veïnes dels districtes, amb projectes i propostes que presentarà la
mateixa ciutadania, com el projecte de «Better Reykjavík, d’Islàndia, i moltes
altres experiències en l’àmbit local i internacional.» Afegeix que ara proposen de
fer una prova pilot en un districte, quan el govern de Convergència i Unió ja es va
fer a Horta-Guinardó. Per tant, no acaba d’entendre la posició del govern i que
tingui tanta por que els veïns participin en el procés pressupostari.
La Sra. Mejías admet que la Constitució diu el que ha manifestat el Sr. Pindado,
però entén que per fer possible la participació directa s’han d’establir mecanismes
adequats i representatius. Per tant, es torna a plantejar la representativitat dels
col·lectius. Al seu entendre, els representants escollits democràticament són el
col·lectiu més representatiu a l’hora de prendre decisions.
La Sra. Capdevila mostra preocupació pel fet que el govern no voti a favor de la
proposició perquè Barcelona en Comú i el PSC diuen constantment que els veïns
han de participar, però que s’abstinguin en una proposta que solament contempla
el 5 % del pressupost li crea desconfiança i ho lamenta.
El Sr. Pisarello expressa l'abstenció del Govern Municipal, la Sra. Recasens
expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Mejías expressa el vot contrari de C's, la
Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal ERC:
10. Que s'inclogui tota la informació relativa al teixit comercial de proximitat de
Barcelona, tant pel que fa als eixos comercials com als mercats municipals, a les
app's de l'Ajuntament per tal de donar a conèixer el comerç de la ciutat entre els
visitants.
La Sra. Capdevila apunta que aquest prec ja s’ha presentat al Consell de
Districte de les Corts, on hi ha un teixit comercial ric que s’enfronta a dificultats pel
fet de no ser una àrea cèntrica de la ciutat i té la pressió d’un bon nombre de
superfícies comercials.
A continuació, exposa que l’objectiu és aprofitar les eines comunicatives, com
les aplicacions mòbils de l’ajuntament o de Turisme de Barcelona, per tal de donar
a conèixer i promocionar el comerç de proximitat de la ciutat i els mercats
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municipals. Creu que el comerç és un dels trets distintius de Barcelona i s’ha de
donar a conèixer a la gent que visita la ciutat, de manera que se’n beneficiï
tothom. A tal fi, afegeix, cal que les app de l’ajuntament tinguin informació
detallada i en lloc preeminent sobre els eixos comercials i sobre la xarxa de
mercats municipals. Així, comenta que a les app de rutes pels districtes es podria
incloure aquesta informació.
Per acabar, llegeix el text del prec.
La Sra. Ballarín comenta que el plantejament que ha fet la Sra. Capdevila és
diferent del que havien entès, perquè entenien que es demanava crear una app
més global sobre comerç de la ciutat, que fins ara no existeix perquè no hi ha una
informació amb tanta qualitat i tan actualitzada com voldrien.
A continuació, informa que s’està treballant amb Google My Business per
incloure-hi els comerços de Barcelona. Tanmateix, diu que sí que hi ha aplicacions
parcials que treballen en aquesta línia, com ara una web on figuren els comerços
de Ciutat Vella, la plataforma de promocions, ofertes i descomptes Compra
Eixample, una app de Sants-Montjuïc en la qual participen diferents eixos
comercials o una app de l’Institut Municipal de Mercats que funciona des de 2013 i
que en aquests moments s’està actualitzant.
Així, doncs, tot i que es fan coses, diu que no estan satisfets perquè no hi ha
una informació prou actualitzada sobre els comerços de la ciutat. En aquest sentit,
informa que estan treballant per tenir un cens dels comerços oberts fins a octubre
de 2016 i que després es pugui mantenir actualitzat. Entén que aquest serà el
moment de crear una aplicació nova o bé d’incloure aquesta informació en
aplicacions existents.
D’altra banda, remarca que el prec planteja aquesta mesura de cara als
visitants, però el plantejament del govern és fer accessible aquesta informació no
solament als visitants, sinó també als ciutadans de Barcelona, perquè la seva
voluntat és promocionar al màxim el comerç de proximitat mitjançant aquest tipus
d’eines.
Finalment, anuncia que el govern accepta el prec.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal PP:
11. Instar al Govern municipal a que es puguin fiscalitzar en el marc del Compte
General els consorcis, les empreses amb participació minoritària i altres
organismes, en els que una part significativa dels seus ingressos provenen de
l'Ajuntament de Barcelona per la realització d'obres o serveis, amb la finalitat de
poder fiscalitzar els seus comptes, la seva contractació de serveis i de personal.
El Sr. Mulleras llegeix el text del prec.
El Sr. Pisarello no pot acceptar el prec per raons de la tècnica jurídica. Comenta
que expressions com «una part significativa dels ingressos» no estan ben
definides, però bàsicament perquè la Llei d’hisendes locals estableix com s’ha de
fer el Compte general i quines són les entitats que poden ser fiscalitzades, i el que
demana aquest prec és fiscalitzar un centenar d’empreses que no poden ser
fiscalitzades en el marc del Compte general de l’ajuntament, sinó en el compte
general de l'administració on estan adscrites, és a dir, Generalitat, Diputació,
etcètera.
El Sr. Mulleras exposa que aquesta demanda el Grup Popular l’ha feta en
diverses ocasions perquè no entenen que es pugui tenir accés als comptes anuals
de determinades societats o consorcis però en canvi no al detall o a la validació i a
la fiscalització d’aquests comptes anuals. Subratlla que societats amb participació
minoritària no han pogut ser fiscalitzades, malgrat que ho han demanat
insistentment, com en el cas de Barcelona Regional, per la importància de
l’aportació econòmica de l’ajuntament. En aquest mateix sentit, també esmenta
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societats com Catalana d’Iniciatives o Barcelona World Race, sobre les quals també
han demanat poder fiscalitzar els comptes i no se’ls ha permès.
A continuació, assenyala que han comptabilitzat 53 consorcis, empreses o
organismes amb participació minoritària de l’ajuntament, que representen el 30 %
del pressupost municipal, que és una quantitat important.
Per aquestes raons, insisteix que es facin les gestions necessàries perquè
aquesta fiscalització es pugui fer, i entén que per fer això no cal canviar la llei, sinó
simplement permetre que les persones designades per l’ajuntament per formar
part d’aquests consells d’administració autoritzin els regidors a fer aquesta
fiscalització.
El Sr. Pisarello recorda que durant la revisió del Compte general de 2015 es van
lliurar al Grup Municipal Popular tots els comptes anuals de les entitats amb
participació minoritària, tal com havia demanat.
Quant a Barcelona Regional, exposa que és un organisme adscrit a l’ajuntament
des del passat 1 de gener i es fiscalitzarà en el Compte general de 2016. Per tant,
afirma que qui pot plantejar aquesta qüestió és la Intervenció General de
l'Administració de l’Estat i l’ajuntament solament pot fiscalitzar l’aportació que fa.
D’altra banda, informa que el govern ha pres diverses mesures per millorar la
fiscalització i, en aquest sentit, Intervenció, a proposta de l’Oficina de
Transparència, està preparant una instrucció perquè al final de tots els encàrrecs
de gestió es faci una liquidació amb un compte justificat.
Es dóna per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal CIU:
12. Quin és el nombre de plans d'ocupació que s'han habilitat pels venedors de
venda ambulant irregular fins a dia d'avui? Quants s'hi han acollit, en quines
condicions, duració del pla d'ocupació i salari? Les persones que volen accedir als
plans d'ocupació han de complir algun requisit per poder-hi accedir o són d'accés
universal? Quins són els processos de selecció i control de les persones que
s'acullen als plans d'ocupació per verificar que practicaven la venda ambulant
irregular? Demanem que se'ns entregui la resposta per escrit durant la present
Comissió d'Economia i Hisenda.
La Sra. Recasens exposa que el setembre de 2015 el govern municipal va
presentar la primera diagnosi social sobre la venda ambulant no autoritzada a la
ciutat de Barcelona i, entre altres mesures, es va posar en funcionament la Taula
de Ciutat per abordar aquesta qüestió. Entén que de moment no hi ha hagut cap
fruit evident, sinó l’efecte contrari.
D’altra banda, recorda que el govern va anunciar a començament d’any que
onze venedors ambulants s’havien acollit a plans d’ocupació i el 30 de juny va
anunciar un nou pla d’estiu per evitar la venda ambulant no autoritzada, amb
quaranta nous plans d’ocupació.
Per aquestes raons, formula la pregunta, que dóna per reproduïda per no
consumir temps.
El Sr. Pisarello informa que s’han habilitat 40 plans d’ocupació, que s’afegeixen
als 11 de Mercabarna, d’un total de 1.551 que es desenvoluparan durant 2016. Pel
que fa a la durada, comenta que seran de dotze mesos, perquè són de la modalitat
d’obra i servei, i aquest és el temps que permet la regulació, perquè la regulació és
el camí per garantir una sortida a totes aquestes persones. Quant al salari, apunta
que hi ha una escala en funció de la categoria, que assigna 1.001,70 euros per a
un ajudant, 1.357 per a un oficial, 1.414 per a un tècnic o tècnic auxiliar, etcètera.
Sobre els requisits, comenta que hi ha d’haver una situació d’especial
vulnerabilitat, acreditar que són a Barcelona des d’abans del juliol de 2015 i estar
capacitats per desenvolupar la feina prevista. A continuació, assenyala que en
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aquest moment l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars està acabant la fase
d’identificació dels candidats. D’altra banda, encara no saben quanta gent s’hi ha
acollit, però dintre de pocs dies tindran les dades exactes. Finalment, indica que la
Gerència de Drets Socials és qui valida les condicions per participar en el projecte,
l’OPAI identifica els candidats i el procés selectiu el fan directament els serveis
destinataris, amb el lideratge de Barcelona Activa.
La Sra. Recasens agraeix al govern que els doni aquesta informació per escrit, si
bé aquesta genera noves preguntes.
En primer lloc, demana quins documents són vàlids per acreditar que aquestes
persones són a Barcelona des del juliol de 2015, perquè en general són persones
en situació d’irregularitat. En segon lloc, pregunta si finalment és la Gerència de
Serveis Socials qui certifica que es compleixen els tres requisits. En tercer lloc,
demana si les persones que es dediquen a la venda ambulant irregular es
presenten voluntàriament per acollir-se als plans o és l’ajuntament que va a
buscar-los, perquè estan parlant de prop de mil persones i solament ofereixen
quaranta places. Finalment, pregunta quan s’acabarà la feina d’identificació i quan
es posaran en marxa els plans d’ocupació.
El Sr. Pisarello respon que la identificació d’aquestes persones la fa l’OPAI i, per
tant, l’actuació del govern és proactiva. En segon lloc, assenyala que abans del
juliol de 2015 hi havia 250 persones que es dediquen a aquesta activitat
empadronades, majoritàriament senegaleses. Entén, doncs, que els 40 plans
d’ocupació, més els 11 de Mercabarna, més la proposta de cooperativa que
n’ocuparia 25 més, són una quantitat apreciable i que no s’havia fet mai una
actuació d’aquesta magnitud a l’Ajuntament de Barcelona. Reitera que actualment
estan en la fase d’identificació i creu que s’acaba a l’octubre, que és quan s’han de
posar en marxa els plans.
Es dóna per tractada.
13. Quants dinamitzadors comercials han estat contractats per l'Ajuntament de
Barcelona durant els períodes de l'1 de juliol de 2015 al 31 de desembre de 2015,
de l'1 de gener de 2016 fins a dia d'avui i quants tenen previst contractar fins a
finalitzar l'any, desglossat per l'àrea de mercats i l'àrea de comerç, i demanem que
se'ns especifiqui quina modalitat de contractació té cada un, durada del contracte i
temporalitat, com estat distribuïts territorialment i associativament i quina funció
tenen en cada cas? Demanem que se'ns entregui la resposta per escrit durant la
present Comissió d'Economia i Hisenda.
El Sr. Blasi recorda que el mes de maig es va presentar el seguiment del Pla
d’impuls i suport al comerç, que ha de finalitzar el 2016, i parlava de la figura del
dinamitzador sociocomercial, el qual aparentment havia de fer un treball conjunt
amb el teixit associatiu. En aquest sentit, a més a més dels punts que consten en
la pregunta, demana si realment s’ha treballat, i com, amb aquest teixit associatiu.
La Sra. Ballarín assenyala que des de la Direcció de Comerç i de l’Institut
Municipal de Mercats s’han contractat 36 dinamitzadors i dinamitzadores, 20 a
Mercats i 16 als districtes. Aquests darrers, coordinats per la Direcció de Comerç,
fan dinamització sociocomercial en les zones que tenen pitjor salut comercial i en
els territoris que tenen projectes específics de desenvolupament i dinamització.
D’altra banda, indica que aquests dinamitzadors fan tasques de contacte,
suport, coordinació entre comerciants, veïns i entitats per impulsar accions de
dinamització;, anàlisi de la situació; difusió i comunicació en els diferents webs;
formació i dinamització de grups motors de projectes concrets, coordinats amb els
tècnics municipals, etcètera.
Pel que fa a l’IMM, apunta que hi ha vint plans d’ocupació que s’han contractat
en dues fases. En la primera es van contractar persones que van començar a
treballar el dia 1 de maig i en la segona es van contractar nou persones que van
començar el dia 20 de juny. Afegeix que l’objectiu principal és donar suport a les
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associacions de comerciants dels mercats i programar un pla anual de dinamització
que contempli les accions de promoció i comunicació, tenint en compte també el
teixit associatiu i les entitats de l’entorn.
A continuació, comenta que les persones que treballen als districtes estan
coordinats per la Direcció de Comerç, sota la supervisió del tècnic comerç del
districte, i quan han coincidit amb dinamització de mercats i concorren les dues
figures s’ha constituït un grup de coordinació format pel director del mercat, el
tècnic de comerç i les persones que treballen en aquesta zona. Finalment, indica
que hi ha una persona de Mercats i una altra de la Direcció de Comerç que fan una
coordinació global.
Per acabar, comenta que aquest personal va començar la feina entre els mesos
de maig i juny, i és previst que l’acabin a final d’any.
El Sr. Blasi entén que aquestes persones es van incorporar a la feina els mesos
de maig i juny d’enguany i no de 2015, que és quan es va presentar l’informe de
seguiment del Pla d’impuls al comerç. D’altra banda, recorda que havien demanat
que la resposta es donés per escrit i confia que serà així, perquè, si bé pel que fa
als mercats li han fet arribar la informació i fins i tot ha tingut l’oportunitat de
conèixer algunes de les persones contractades, pel que fa als districtes i al global
en tenen un desconeixement total.
D’altra banda, assenyala que el Pla d’impuls i suport al comerç vigent remarcava
molt la col·laboració amb el teixit associatiu i la voluntat d’enfortir-lo, no solament
pel que fa al veïnal, al cultural i al sociocomercial, sinó també al comercial
pròpiament dit, que sembla que s’hagi oblidat. Els interessa, doncs, tenir aquestes
dades per poder parlar amb aquest teixit associatiu, perquè creuen que no ho
deuen fer des de l'Administració, per tal que hi hagi una autèntica coordinació i no
es produeixi una competència deslleial, extrem que descarta perquè opina que
tothom treballa pel bé del comerç, per sumar esforços i no dividir-los.
Conclou que aquesta iniciativa li sembla interessant però creu que valdria la
pena que fos més coordinada amb el teixit associatiu i comercial.
La Sra. Ballarín agraeix la preocupació del Sr. Blasi, però afirma que ella
mateixa també ha estat en els districtes, concretament a Sant Andreu, on hi havia
el dinamitzador en una reunió amb els comerciants i les associacions de veïns, de
manera que aquestes persones hi són presents.
Quant a la informació, assegura que els la faran arribar per escrit l’endemà
perquè no han tingut temps de redactar-la.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal C's:
14. Quines inversions figuren en el pacte de govern Barcelona en Comú i PSC, i
quin és l'impacte pressupostari aproximat?
El Sr. Sierra exposa que després del pacte de govern que han fet Barcelona en
Comú i el PSC, i constatant que aquests grups mantenen posicions diferents
respecte a determinades obres i inversions a la ciutat, pregunta quin és el pla
d’inversions o quines obres i infraestructures pretenen realitzar i quin impacte
pressupostari tindran.
El Sr. Pisarello informa que el document que van signar amb el Partit dels
Socialistes ja preveia avançar cap a una metròpoli de barris habitables i sostenibles
en tres eixos: prioritzar les persones i els barris; millorar l’espai públic i
transformar el territori, i lluitar contra el canvi climàtic. En aquest sentit,
s’establien unes zones d’intervenció prioritària. Tanmateix, comenta que de
moment no hi ha una quantificació de les inversions concretes en el pacte perquè
això es reflectirà en el PIM, que encara s’està elaborant. Recorda que el PAM es va
aprovar la tardor i, per tant, afirma que es treballa segons els terminis previstos.
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A continuació, assenyala que algunes inversions s’han acordat entre Barcelona
en Comú i el Partit dels Socialistes, i també amb d’altres forces polítiques, en les
negociacions del pressupost, com ara la reforma de l’avinguda de Pere IV, la
Meridiana o els estudis per al cobriment de part de la ronda de Dalt. Per tant,
remarca que no solament és una previsió de futur, sinó que ja s’han aprovat unes
modificacions pressupostàries i, juntament amb altres grups municipals, s’ha
aprovat una política d’inversions molt diferent de la que hi havia durant el mandat
anterior.
El Sr. Sierra agraeix la resposta. Indica que el seu grup s’havia plantejat de, per
comptes de presentar aquesta pregunta, fer un prec perquè el govern presentés el
PIM abans d’acabar el mandat, però creuen que el resultat serà el mateix, tant en
el PIM com en el PAM, i és que aquest serà un pacte de govern irresponsable,
perquè diversos regidors han parlat de les actuacions a Pere IV, la Sagrera, de
cobrir la ronda de Dalt, de la línia 9 del metro, del tramvia per la Diagonal, de la
presó Model, del Pla de barris o de la Meridiana. Així, el regidor que va substituir el
Sr. Pisarello a Sarrià - Sant Gervasi va posar com a condició per a entrar en el
govern que es fes el «calaix» de Can Vies. Creu, doncs, que han de ser
responsables i no crear expectatives falses a la gent. És a dir, opina que no es pot
dir que es faran inversions de 400 milions d’euros en deu punts de la ciutat perquè
no les podran fer i crearan frustració, falses expectatives.
Per tant, demana al govern la mateixa responsabilitat que el Grup de Ciutadans
ha tingut quan s’ha abstingut en algunes mesures i que no prometin coses que
saben que no faran perquè no tindran diners ni temps material.
Es dóna per tractada.
15. Donada la importància en les relacions econòmiques entre Àsia-Pacífic amb
la nostra ciutat, i de l'incompliment de pagament de la Generalitat de Catalunya
amb Casa Àsia, està reconeguda i calendaritzada aquesta deute de la Generalitat
amb el Consorci Casa Àsia? En cas que no, ha assumit el compliment d'obligació de
pagament per la Generalitat respecte a les quantitats que deuen a Casa Àsia?
El Sr. Sierra exposa que el consorci Casa Àsia fomenta les relacions
econòmiques de l’Àsia i el Pacífic amb Barcelona. Assenyala que la Generalitat va
incomplir les obligacions de pagaments amb aquest consorci, amb la conseqüència
que Casa Àsia deixarà la ciutat de Barcelona. Pregunta, doncs, com s’ha tractat
aquest tema amb la Generalitat, com ho farà el govern municipal perquè la
Generalitat assumeixi el compliment d’aquests pagaments.
El Sr. Pisarello exposa que a la darrera Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament
de Barcelona, celebrada el 6 de juliol, es va arribar a un principi d’acord sobre
aquest deute comptable de la Generalitat amb l’ajuntament. Tanmateix, en el cas
de Casa Àsia assenyala que no és un deute comptable, sinó una reducció
significativa de la Generalitat a aquesta institució, però també de l’Estat. En aquest
sentit, apunta que l’Ajuntament de Barcelona és l’única administració que en
aquest cas ha mantingut una aportació equilibrada durant els darrers anys, tal com
es pot veure en un gràfic que mostra a la comissió i en el qual es reflecteixen les
aportacions econòmiques a Casa Àsia entre 2002 i 2015 fetes pel ministeri, la
Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid. De totes elles,
reitera que la més estable és la de l’Ajuntament de Barcelona.
Tot seguit, subratlla que l’ajuntament tot sol no pot salvar Casa Àsia, però faran
tota la pressió política que calgui per tal que totes les administracions que formen
part del patronat assumeixin la seva responsabilitat. En aquest sentit, diu que ja hi
ha prevista una reunió amb representants de l’Estat.
El Sr. Sierra manifesta el suport del Grup de Ciutadans al govern municipal en
aquesta gestió per pressionar l’Estat i la Generalitat. Recorda, però, que el seu
grup municipal reiteradament ha instat el govern municipal no solament a exigir a
la Generalitat el pagament del deute, tot i que saben que va fluctuant i que és
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canviant, sinó també que compleixi les obligacions que té amb consorcis tan
importants com el d’Habitatge, l’Autoritat del Transport Metropolità o Casa Àsia.
Així, doncs, tornen a oferir aquest suport, suggereixen que l’ajuntament deixi de
fer de banc de la Generalitat i li exigeixi el compliment de les obligacions que té
amb tots els consorcis, perquè aquest incompliment no solament provoca un
perjudici perquè obliga l’ajuntament a avançar diners, com passa amb
determinades infraestructures, sinó que a més a més es posa en risc algunes
institucions, com ara Casa Àsia.
El Sr. Pisarello assenyala que el concepte de deute ciutadà contempla tot allò
que no és deute comptable, sinó el deute amb alguns consorci, i remarca que s’ha
creat un grup de treball per al cas concret de Casa Àsia. D’altra banda, comenta
que aquest no és l’únic cas, sinó que hi ha moltes altres institucions en la mateixa
situació, que, per diferents raons, l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona és
superior i més sostenible en el temps que la de la resta d’administracions,
normalment la Generalitat i l’Estat. Per aquesta raó, diu que hi ha diferents espais
de pressió i de diàleg per intentar que aquestes aportacions es paguin, quan es
tracta de projectes que val la pena de mantenir, com ara el de Casa Àsia.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal ERC:
16. Quines mesures de suport al comerç afectat pel top manta té previst el
Govern municipal?
La Sra. Capdevila exposa que veuen amb preocupació l’evolució del fenomen del
top manta a la ciutat de Barcelona, problemàtica que el govern municipal admet
que no es pot resoldre a curt termini, malgrat que fa molt de temps que se’n parla
i que s’intenta trobar-hi solucions. Així, remarca que va ser un regidor d’Esquerra
Republicana qui va presidir la taula encarregada d’abordar aquesta qüestió, va
dialogar amb tots els agents implicats i finalment va presentar un informe amb un
decàleg de mesures que permetien actuar des de diversos àmbits de l’ajuntament
per acabar amb aquesta pràctica i trobar una sortida a les persones que s’hi
dediquen.
Seguidament, manifesta que les darreres setmanes han observat amb
preocupació la inacció del govern municipal a l’hora d’abordar aquesta
problemàtica i han vist com l’efecte crida ha fet créixer el nombre de manters
exponencialment, de manera que s’ha degradat i privatitzat l’espai públic,
especialment en els barris que tenen major presència d’aquesta activitat, com de
la Barceloneta, on a més a més suposa un greuge per als comerciants del barri i
per als artesans que treballen legalment en aquella zona i en són expulsats.
Finalment, llegeix el text de la pregunta.
La Sra. Ballarín reconeix que estan davant d’un fenomen que no és propi de
Barcelona ni és nou, però que actualment té unes dimensions importants i
preocupants, amb l’incompliment de diferents normatives que afecten el món del
comerç, de manera que es produeix una competència deslleial. En el cas de la
Barceloneta, remarca que hi ha una invasió de l’espai públic que impedeix l’accés a
alguns comerços.
A continuació, comenta que el govern municipal ha abordat aquest problema
mitjançant la Taula de Ciutat, que va estudiar la venda irregular al carrer,
presidida per un regidor del Grup Municipal d’Esquerra Republicana. Entre les
conclusions a què va arribar aquesta taula, destaca l’exigència als cossos de
seguretat de l’estat de l’increment d’inspeccions, que els Mossos d’Esquadra actuïn
en magatzems de l’àrea metropolitana, convenis de cooperació entre la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra, sancions als adquirents, entre d’altres. Apunta
que totes aquestes mesures estan recollides en el Pla d’abordatge de la venda
ambulant no autoritzada, presentat el proppassat 30 de juny, on es feia palesa la
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voluntat de treballar més coordinadament amb la resta de municipis i
administracions, d’incrementar l’actuació i coordinació amb els cossos de seguretat
de l’Estat, de treballar conjuntament amb els actors implicats. I, concretament pel
que fa al món del comerç, es va posar sobre la taula una campanya, que es va
iniciar el dilluns anterior, per informar que a Barcelona no és permesa la venda
irregular i per advertir que es poden imposar sancions de fins a 500 euros, també
als adquirents.
Finalment, comenta que s’acaba de fer una reunió, presidida pel síndic de
greuges, en la qual han participat la Delegació del Govern, ajuntaments catalans,
forces i cossos de seguretat de l’Estat, i totes aquestes institucions han expressat
la voluntat de treballar conjuntament contra aquest fenomen.
La Sra. Capdevila retreu a la Sra. Ballarín que no ha respost a la pregunta, sinó
que ha explicat una sèrie de mesures, que a més a més no han posat en pràctica
perquè, en cas contrari, no hi hauria mil venedors il·legals al carrer. Reitera,
doncs, la pregunta sobre quines mesures de suport al comerç afectat pel top
manta té previst el govern municipal. Reclama, doncs, que el govern digui com ho
farà perquè els comerciants de la Barcelona o els que fan venda legal al carrer no
es vegin tan afectats per aquesta problemàtica.
Seguidament, comenta que dies enrere el seu grup va parlar amb una associació
de comerciants que venen legalment al carrer en parades i explicaven que estan
envoltats de venedors ambulants, de manera que el ciutadà que es vol acostar a la
parada legal no ho pot fer. Insisteix, doncs, que el govern no fa res per evitar
aquesta situació. Agrairia, doncs, que si tenen previst de prendre alguna mesura
els la facin saber, o bé que admetin que no en tenen cap d’adreçada al comerç
afectat pel top manta.
La Sra. Ballarín comenta que quan es resolgui el problema del top manta es
resoldrà el problema del comerç, i estan treballant en això. En aquest sentit,
reitera que s’està advertint als turistes que a Barcelona no està permesa la venda
irregular i que aquesta activitat està penalitzada. Per tant, afirma que el govern sí
que està prenent mesures. D’altra banda, subratlla que la millor manera de lluitar
contra la competència il·legal és fer que no hi hagi aquesta venda irregular.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal PP:
17. Quin és l'import de les sancions de l'Ordenança de convivència, detallat per
cadascuna de les infraccions tipificades, corresponent a cadascun dels anys des de
2011 fins 2015? Sol·licitem que se'ns faciliti còpia per escrit en la mateixa sessió
de la Comissió.
El Sr. Mulleras llegeix el text de la pregunta.
El Sr. Pisarello diu que li acaben de donar per escrit la informació sol·licitada.
Assenyala que aquesta informació és desagregada per infraccions lleus, amb
procediment abreujat i imports fins a 750 euros, i infraccions greus i molt greus,
amb procediment ordinari i imports entre 750 i 3.000 euros.
El Sr. Mulleras diu que analitzaran les dades que els donen. D’altra banda,
recorda que han preguntat insistentment sobre les dades d’imports liquidats per
aquestes sancions, i van quedar sorpresos de veure’ls publicats a La Vanguardia,
on es deia que només s’havia cobrat el 0,1 % dels imports fruit de denúncies per
incompliment de l’Ordenança de convivència. Afegeix que en aquestes
informacions també es parlava del top manta i no sap si aquesta dada del 0,1 %
feia referència al total de denúncies o només al top manta, cosa que enllaça amb
la pregunta anterior, perquè entén que no serveix de res sancionar si després no
es cobra.
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Per tant, reitera que el Grup Popular analitzarà les dades i espera veure-hi els
imports de les infraccions liquidades per treure’n conclusions.
Finalment, demana que quan facin aquestes preguntes escrites a l’Institut
Municipal d’Hisenda se’ls respongui i no els calgui anar a la Comissió d’Economia i
Hisenda per rebre la resposta.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal CUP:
18. El govern de Barcelona en Comú i PSC continuarà amb la política de
subvencionar amb centenars de milers d'euros a Primavera Sound SL i a Advanced
Music SL, organitzadores dels festivals Primavera Sound i Sònar?
EL Sr. Garganté exposa que han pogut saber per diversos mitjans que l’any
anterior es va subvencionar el Primavera Sound amb 150.000 euros mitjançant
l’Institut de Cultura, i enguany, a més a més d’aquesta quantitat, l’Oficina de
Promoció Econòmica hi ha afegit 20.000 euros. Quant al Sònar, segons publicava
un mitjà de comunicació, enguany se li ha atorgat una subvenció de 300.000
euros, quan l’any anterior la subvenció va ser de 550.000.
Volen saber, doncs, si el govern de Barcelona en Comú i PSC continuarà la
política de subvencionar les empreses que gestionen el Primavera Sound i el
Sònar.
El Sr. Colom assenyala que aquestes subvencions formen part de la política de
foment de l’activitat econòmica a la ciutat, en concret de les activitats culturals. Pel
que fa al Primavera Sound, indica que els 20.000 euros a què s’ha referit el Sr.
Garganté es van destinar al Primavera Pro, espai que en la convocatòria de 2016
va aplegar més de 3.000 professionals. Quant al Sònar, informa que la Regidoria
d’Empresa i Turisme hi va aportar 100.000 euros, mentre l’any anterior havien
estat 200.000, que es van destinar al Sònar+D, que també és l’espai de trobada
de professionals del sector i de les indústries creatives i tecnològiques, amb
l’objectiu d’afavorir l’intercanvi, el coneixement i l’exposició del talent.
El Sr. Garganté manifesta que les empreses Primavera Sound SL i Advanced
Music SL, pel que saben, no tenen pèrdues econòmiques per la realització
d’aquests festivals. En segon lloc, pregunta si el govern entén que aquests festivals
són música o cultura de base.
El Sr. Colom exposa que, en l’àmbit d’economia i no pas de cultura, quan
s’atorga una subvenció és perquè es vol fomentar determinades activitats. En
aquest sentit, considera que és clar que tant el Primavera Sound com el Sònar,
especialment el Sònar+D, són esdeveniments que tenen una capacitat d’atraure
molts professionals, que permeten promoure l’activitat creativa a la ciutat i, per
tant, estan dins dels paràmetres de foment d’activitats econòmiques vinculades al
talent, a la creativitat, a la tecnologia i a la cultura. Assenyala que aquests són uns
elements que el govern vol destacar i impulsar a la ciutat.
Es dóna per tractada.
19. Realitzarà el govern de Barcelona en Comú i PSC accions d'inspecció i
denúncia, conjuntament amb Inspecció de treball, per comprovar que les empreses
que treballen dintre de Fira de Barcelona i Fira 2000, societats amb capital públic,
compleixen les diferents normatives laborals?
El Sr. Garganté exposa que Fira de Barcelona i Fira 2000 són societats
participades per l’ajuntament i celebren anualment 150 salons, amb 30.000
expositors que atrauen 3 milions i mig de visitants. Assenyala que coneixen com a
mínim dues empreses que munten aquests tipus d’expositors i que tenen
treballadors sense contracte laboral. Concretament, dins de Fira 2000, aquestes
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empreses han treballat al Congrés Mundial del Mòbil i a Alimentària, i han pagat
sous de 5 euros nets l’hora, amb jornades de deu o onze hores diàries, no lliuren
els EPI, instruments bàsics de seguretat i salut, malgrat que s’utilitzen escales de
gran altura, radials, serres de biaixos i altres eines d’aquest estil. Concretament al
Congrés Mundial del Mòbil, comenta que hi havia una empres fora del recinte de
Fira 2000 que per entrar-hi obligava els treballadors, que recorda que no tenien
contracte laboral, a comprar cascos i petos.
Per tant, la CUP formula aquesta pregunta, el text de la qual llegeix.
El Sr. Colom mostra sorpresa per la informació que dóna el Sr. Garganté.
Suposa que deu tenir proves que en algun espai de la ciutat hi ha persones que
treballen sense contracte laboral i espera que ell mateix, el seu sindicat o els
treballadors mateixos vagin immediatament a Inspecció de Treball, tal com és la
seva obligació. Tanmateix, manifesta que al govern no li ha arribat cap prova
d’aquesta situació i solament els han aportat una fotocòpia, raó per la qual no hi
poden fer res, però entén que anar a Inspecció de Treball és el que hauria de fer el
Sr. Garganté de forma immediata.
D’altra banda, diu que el govern sap que en el sector de les subcontractes de
muntatge hi ha un nivell de precarietat elevat i, per tant, des de l’inici del mandat
van comprometre’s a treballar per fer disminuir aquesta precarietat. I això és el
que fan, mitjançant l’elaboració d’unes guies d’utilització de clàusules socials que
l’Ajuntament de Barcelona ha fet servir en les seves contractacions, i tenen la
voluntat, un cop enllestides aquestes guies de bones pràctiques amb fixació de
clàusules socials, d’estendre-les a les entitats en les quals participen perquè les
apliquin.
De tota manera, com que aquesta situació els preocupa, es compromet a
treballar amb el sector i els sindicats per obtenir una informació més directa
d’aquestes denúncies, a analitzar aquesta situació i a estudiar quines actuacions es
poden emprendre, si bé matisa que s’han de fer conjuntament amb la Fira o amb
la Generalitat.
Finalment, insisteix que si el Sr. Garganté té proves d’aquesta situació no hauria
de demanar que l’ajuntament actuï, sinó que hauria d’instar una actuació
immediata d’Inspecció de Treball per la gravetat d’aquests fets.
El Sr. Garganté diu que ja ha anat a Inspecció de Treball i va posar les dues
denúncies corresponents. Afegeix que, tot i que no té el pressupost de 2.6000
milions d’euros de l’ajuntament, no és tan difícil parlar amb treballadors que
munten i desmunten estands a la Fira i comprovar que efectivament hi han
treballat perquè tenen les identificacions que així ho acrediten, i ho han fet sense
contracte. Per tant, espera que el govern municipal es plantegi seriosament fer
inspeccions dintre de la Fira perquè són conscients, i afirma que el govern
municipal també n’és o, si no, és molt ingenu, que allà es treballa sense contracte
laboral, cosa que representa un perill molt important tenint en compte el tipus de
maquinària s’utilitza.
El Sr. Colom reitera que si el govern municipal tingués coneixement que hi ha
una persona treballant en qualsevol espai sense contracte laboral hauria actuat.
Atès que la denúncia ja ha estat interposada, diu que no tindria cap sentit que
l’ajuntament n’interposés una altra i que, en tot cas, han de destinar els recursos
públics a millorar i no pas a reforçar. D’altra banda, assenyala que les
competències que té l’ajuntament no li permeten fer inspeccions, perquè això seria
prevaricar, però sí que treballen sobre aquesta qüestió per reduir els nivells de
precarietat.
Es dóna per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
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Del Grup Municipal ERC:
20. Que s'informi de l'estat d'execució del prec atès a la Comissió d'Economia i
Hisenda en data 19 d'abril de 2016 amb el contingut següent: Que l'Ajuntament de
Barcelona, de forma coordinada amb el Consell Econòmic i Social de Barcelona,
endegui un procés de reforma dels Estatuts i del Reglament de l'entitat que
garanteixin la participació de tots els agents representatius empresarials, patronals
i d'entitats d'economia social i solidària com a membres de ple dret dels òrgans del
Consell Econòmic i Social de Barcelona.
La Sra. Capdevila exposa que es tracta del seguiment d’un prec presentat a la
sessió del mes d’abril d’aquesta mateixa comissió, el text del qual llegeix a
continuació. Recorda que en l’actual consell no hi havia representada la PIMEC,
malgrat que el 95 % del teixit empresarial de la ciutat és format per pimes, i
tampoc hi havia representació de l’àmbit de l’economia social, malgrat que
representa el 7 % del PIB de la ciutat. Entén, doncs, que tant els Estatuts com el
Reglament s’han de modificar a fons, modificació que no acaba d’arribar.
D’altra banda, creu que l’anàlisi que el Grup d’Esquerra Republicana va fer a la
sessió de la comissió del mes d’abril va ser força compartit pel govern municipal, i
recorda que el regidor Colom va respondre que aviat presentarien una proposta i
esperaven que tindria el consens necessari per tirar-la endavant.
Per tant, insisteix en aquesta qüestió i pregunta al govern quan preveu
presentar aquesta proposta.
El Sr. Colom diu que al govern li preocupen les mancances que tenen els
Estatuts del CESB i el fet que no hi hagi una de les entitats representatives del
sector empresarial, com PIMEC, o d’altres sectors, com el de l’economia social.
Apunta que el tema més complicat és el de PIMEC. Comenta que han parlat amb
les entitats corresponents i tothom és conscient que si la PIMEC no hi és per error,
sinó que aquesta situació fa massa temps que s’allarga i ell personalment està
treballant per resoldre aquest bloqueig. D’altra banda, afirma que la resolució
d’aquestes qüestions requereix discreció, que el govern ja ha fet les primeres
gestions i que s’avançarà en l’assoliment del consens, tot i que a vegades es
necessita temps. Insisteix que des de bon començament està seguint el tema, ha
començat a parlar amb els agents implicats i assegura que, malgrat les reticències
que hi ha i que són conegudes, les venceran perquè és legítim i lògic que aquestes
entitats representatives dels seus sectors formin part del Consell Econòmic i Social.
La Sra. Capdevila agraeix que el regidor Colom segueixi personalment aquest
tema. tanmateix, pregunta quan calcula que es podrà fer aquesta modificació
d’estatuts.
El Sr. Colom no es pot comprometre a donar una data perquè és conegut que hi
ha una entitat que és molt contrària a aquesta modificació des de fa molt de
temps. Però assegura que s’aconseguirà perquè hi ha consens entre tots els grups
municipals que la representació en aquest consell ha de ser més àmplia. Així,
doncs, sense comprometre’s amb cap data, espera que serà tan ràpid com sigui
possible. D’altra banda, malgrat que en un punt anterior ha rebut crítiques per la
gestió dels horaris comercials, afirma que ha demostrat que té capacitat per
arribar a acords i, si no s’aconsegueix en un primer intent s’ha de continuar
parlant, especialment quan sap que compta amb el suport de tots els grups
municipals.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal PP:
21. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i
l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 21 de
setembre de 2015: La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern
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municipal a constituir immediatament la Comissió no permanent d'estudi del deute
de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Barcelona.
El Sr. Mulleras exposa que després de nou mesos d’haver-se aprovat la
proposició reproduïda en l’enunciat hi ha hagut un temps de gestació prou ample
per constituir la comissió del deute. Espera, doncs, que el tinent d’alcalde confirmi
que aquesta comissió es constituirà ben aviat.
El Sr. Pisarello recorda que el mes de setembre de 2015, quan es va debatre
aquesta proposició, i en moltes altres ocasions en què s’ha plantejat aquesta
qüestió, ja va advertir que hi ha molts instruments per parlar-ne. En aquest sentit,
afirma que només cal que el Sr. Mulleras li digui que vol parlar del deute i que faci
preguntes concretes, que ell no tindrà cap inconvenient a donar-li les dades
necessàries, tant en aquesta comissió, com en el plenari, mitjançant una
compareixença o qualsevol altre procediment. Per tant, reitera que no cal crear
una qüestió específica sobre aquest tema i assegura que no ho faran.
A continuació, diu que disposa de moltes dades sobre el deute, en concret onze
punts que es van tractar en la darrera Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de
Barcelona, que no pot llegir perquè no disposa de prou temps, però reitera que es
pot demanar aquesta informació per qualsevol dels mecanismes de què es disposa
i ell està disposat a facilitar-la.
D’altra banda, assenyala que el ROM deixa clar que en aquest cas no hi ha una
vinculació jurídica que obligui el govern a executar els acords de les comissions.
El Sr. Mulleras, recollint l’oferiment del Sr. Pisarello, diu que vol parlar del deute
i li agrairia que els donés per escrit la informació dels onze punts que es van
tractar en la comissió bilateral.
A continuació, recorda que quan el govern va anunciar que no constituirien
aquesta comissió es van comprometre a fer un informe sobre el deute de manera
periòdica a la Comissió d’Economia i Hisenda, compromís que el govern no ha
complert. Després es troben amb declaracions de l’alcaldessa Colau als mitjans de
comunicació en què diu que el deute ha disminuït, però assegura que això no és
veritat. Acusa, doncs, l’alcaldessa de fer «trilerisme» comptable utilitzant les dades
com li interessa, raó per la qual entén que la comissió del deute és necessària per
aportar transparència sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, assenyala que,
segons els informes publicats al web de l’ajuntament, el 30 de juny de 2015 el
deute de la Generalitat amb l’ajuntament era de 60,5 milions d’euros, però la Sra.
Colau en la darrera compareixença pública va dir que era de 90 milions. Per tant,
remarca que el deute s’ha incrementat en un 50 %, cosa que contradiu les
manifestacions de l’alcaldessa. El Grup Popular creu que aquest deute pot arribar
als 359 milions d’euros si es té en compte tot el deute no reconegut per la
Generalitat però que consisteix en recursos que l’ajuntament ha avançat, i aclareix
que no es refereix al deute ciutadà. Com a exemple, esmenta el deute d’Spanair.
Per acabar, desitja que la comissió del deute es constitueixi al més aviat
possible.
Es dóna per tractada.
VI) Mocions
VII) Declaració Institucional
22. Solidaritat amb els afectats pels incidents protagonitzats per la companyia
Vueling.
El Sr. Mulleras llegeix la declaració següent:
«1. La Comissió d’Economia i Hisenda acorda expressar la solidaritat de
l’Ajuntament de Barcelona amb tots els afectats pels incidents protagonitzats per la
companyia Vueling des del 28 de juny, tant als barcelonins com als que venien a
visitar la nostra ciutat.
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»2. Manifestar que la importància de l’aeroport i del sector turístic a Barcelona
no es poden permetre els episodis de retards i cancel·lacions sense explicacions
que han afectat milers de passatgers durant aquests dies.
»3. Posar tots els recursos disponibles de l’Ajuntament de Barcelona al servei
dels afectats, mitjançant els seus Serveis Jurídics i una atenció específica des de
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, OMIC.
»4. Demanar a les administracions competents que exigeixin responsabilitats a
la companyia Vueling, que es garanteixin les indemnitzacions corresponents a tots
els afectats i es restableixi la normalitat del servei.»
La llegeix el Sr. Mulleras, i compta amb el suport dels Grups municipals:
BnComú, CiU, C’s, ERC, PSC i PP.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
21.26 h

Acta de la sessió extraordinària de 14 de juliol de 2016, aprovada el 20 de
setembre de 2016
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 14 de juliol de
2016, s’hi reuneix la Comissió d’Economia i Hisenda en sessió extraordinària, sota
la presidència de la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres.
i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina, Maite Fandos Payà,
Francisco Sierra López, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier
Mulleras Vinzia i, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo,
que actua per delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents l’Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell en substitució de l’Im.
Sr. Alfred Bosch i Pascual, i la Sra. Teresa Llort i Serra, Interventora adjunta.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello
Prados, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Jaume Ciurana i Llevadot,
Raimond Blasi i Navarro, Alfred Bosch i Pascual i Josep Garganté i Closa.
S’obre la sessió a les 16:40 h.
Compareixença del Govern municipal
Única. Que comparegui el responsable del Govern municipal de l’Àrea de
Turisme per explicar quina és l’estratègia a l’entorn de l’impost turístic, que se’ns
detallin els projectes finançats per l’impost turístic i estratègia de present i de futur
al voltant dels projectes a finançar, si s’ha donat trasllat a la Generalitat de
Catalunya en el marc de la Comissió Mixta de la proposició aprovada en el passat
Plenari del Consell Municipal sobre la recaptació de la futura taxa de creuers, si es
crearà una comissió bilateral amb la Generalitat per tractar aquest impost i que
se’ns doni detall de l’estat de situació i execució dels convenis següents: el
Barcelona Medical Destination, el conveni referent a l’aportació extraordinària de 2
milions d’euros de l’impost turístic a Barcelona i el conveni del Circuit de Montmeló.
La Sra. Mejías saluda tothom, enuncia el contingut de la compareixença
sol·licitada pel Grup Municipal de CiU, i recorda que el compareixent disposarà de
deu minuts en total, i la resta de grups municipals, de cinc.
La Sra. Recasens indica que la sol·licitud de compareixença demanava que
comparegués el segon tinent d’alcalde responsable de l’Àrea de Turisme.
La Sra. Mejías respon que a l’ordre del dia diu «que comparegui el responsable
del Govern municipal de l’Àrea de Turisme», i que el Govern ha informat que
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compareixeria el regidor de Turisme, el Sr. Colom, que té responsabilitats aquesta
matèria.
La Sra. Recasens observa que es va demanar la compareixença del segon tinent
d’alcalde perquè és qui va donar compte de la comissió mixta que s’havia creat
amb la Generalitat, i demana a Secretaria que confirmi si la sol·licitud de
compareixença registrada demana, efectivament, que comparegui el segon tinent
d’alcalde.
La Sra. Cabruja ho confirma.
La Sra. Mejías pregunta a la Sra. Recasens si vol anul·lar la sessió, en cas de no
estar d’acord que comparegui el Sr. Colom.
El Sr. Colom esmenta l’acord de la Junta de Portaveus que estableix que el
Govern, atesa la seva potestat autoorganitzativa, és qui decideix en cada cas qui
compareix. Puntualitza que no es pot demanar que comparegui una persona
concreta, sinó que es demana que es comparegui sobre una matèria.
La Sra. Cabruja ho confirma. Afegeix que en una sol·licitud de compareixença es
demana la presència d’un responsable del Govern municipal, però és el Govern qui
decideix qui compareix.
La Sra. Recasens pregunta si això és així independentment del que digui la
sol·licitud de compareixença i del fet que sigui una comissió extraordinària.
La Sra. Cabruja ho confirma.
La Sra. Recasens considera que, de la mateixa manera que el Govern té
capacitat autoorganitzativa, els grups de l’oposició han de poder demanar que
compareguin les persones responsables del Govern que considerem oportunes.
D’altra banda, entén que en una comissió extraordinària es demana la
compareixença d’una persona concreta, i comenta que es desconeix si el segon
tinent d’alcalde no ha comparegut perquè no té res a explicar, perquè s’amaga o
perquè vol eludir responsabilitats.
Informa que, per respecte al regidor, no abandonarà la sessió, però entén que el
Govern ha actuat amb una manca de consideració.
Per acabar, assenyala que aquesta compareixença s’hauria d’haver fet a l’inici
de la sessió ordinària i s’hauria d’haver evitat el xou que s’ha organitzat al seu
voltant.
La Sra. Mejías recorda que és competència de la presidència decidir quan
convoca, sempre que ho faci amb 48 hores d’antelació, i que si aquesta
compareixença no es va celebrar dins la sessió ordinària va ser perquè aquesta ja
tenia prou contingut i es va decidir ajornar la compareixença dos dies.
A continuació, pregunta a la Sra. Recasens si accepta que comparegui el Sr.
Colom o bé prefereix demanar un informe jurídic per tal de saber si hi ha
possibilitat de fer comparèixer el segon tinent d’alcalde.
La Sra. Ballarín assenyala que si bé el grup sol·licitant pot demanar la
compareixença de qui consideri oportú, s’entén que quan es demana una
compareixença és perquè és té interès sobre una matèria objectiva, que dins del
Govern està atribuïda a un determinat regidor, de manera que és lògic que sigui
aquest regidor qui comparegui. Entén que avui CiU vol posar l’accent sobre una
persona i no sobre una matèria.
Insisteix que el Govern decideix qui compareix en funció de la matèria per la
qual es pregunta.
El Sr. Colom lamenta que la Sra. Recasens parli de xou, i recorda que aquesta
sessió s’està celebrant perquè el Grup de CiU no va poder introduir la
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compareixença en l’ordre del dia de la sessió ordinària —en què, d’altra banda, hi
havia una altra compareixença sobre el mateix tema, de manera que s’haurien
pogut acumular— i la va convertir en una sessió extraordinària, fet que banalitza
les comissions extraordinàries.
Subratlla que ell, com a regidor de Turisme, ha treballat el tema a què es
refereix la compareixença, de manera que no es pot acusar el Govern de
subterfugi, i insisteix que, si bé els grups poden demanar una comissió
extraordinària —potser, en aquest cas, innecessària—, és el Govern qui, d’acord
amb la lògica, determina quina és la persona que creu que és més convenient que
comparegui.
La Sra. Mejías dóna inici a la sessió.
La Sra. Recasens considera que el Sr. Colom ha parlat amb menyspreu, i
comenta que qui demana la convocatòria pot decidir si l’accepta o no.
Demana a Secretaria que faciliti un informe sobre si és correcte que el Govern,
davant d’una convocatòria d’una petició de comissió extraordinària en què es
demana la compareixença d’un tinent d’alcalde concret, delegui la compareixença
en un altre regidor.
A continuació, observa que el Govern s’organitza a partir d’un cartipàs, en què
hi ha un tinent d’alcalde amb unes competències molt concretes, i subratlla que
CiU, en aquest cas, té interès que comparegui el tinent d’alcalde —i no el regidor,
a qui ja han escoltat al llarg de l’any— perquè expliqui si amb la seva entrada en el
Govern hi haurà un canvi de rumb, de mentalitat, de manera de fer i de model pel
que fa al turisme.
La Sra. Mejías pregunta a la Sra. Recasens si accepta la compareixença del Sr.
Colom.
La Sra. Recasens respon que per respecte als companys regidors dels grups
municipals presents, no abandonarà la sessió, però informa que el seu grup
demanarà una altra comissió extraordinària perquè comparegui el segon tinent
d’alcalde.
La Sra. Mejías comenta, abans de donar la paraula al Sr. Colom, que alguns
aspectes d’aquesta compareixença ja van ser tractats en la comissió anterior, i li
suggereix que parli sobre els que no van ser tractats o requereixen aclariments.
El Sr. Colom puntualitza que en la sol·licitud de compareixença no es demanava
tot allò que ha comentat la Sra. Recasens, sinó únicament que s’expliqués
l’estratègia entorn de l’impost turístic.
Exposa que el maig d’enguany l’Ajuntament havia cobrat 7.571.846 euros
procedents de la taxa turística del 2015, import fruit d’un conveni signat entre
l’Ajuntament de Barcelona (Sr. Colom) i la Generalitat (Sr. Puig) l’11 de desembre
del 2015. A aquest import se sumen 2 milions d’aportació extraordinària (una
meitat va ser cobrada a principis d’any i l’altra resta per cobrar), de manera que
Barcelona va rebre un 43% de l’import recaptat per la ciutat. El Govern treballa —
ja ha iniciat converses amb la Generalitat— perquè les aportacions extraordinàries
es consolidin en els ingressos de la taxa turística i perquè es retorni a Barcelona el
100% del que recapta la ciutat.
Comunica que també s’ha traslladat a la Generalitat la voluntat que la taxa
turística no es destini exclusivament o majoritàriament a promoció turística, sinó a
política turística en general (millora d’espais públics amb més ús per part dels
turistes, creació de nous atractius turístics i descentralització de l’oferta cap a
diferents districtes de la ciutat, etc.), i indica que es treballa per aprofitar al màxim
les escletxes de la llei per donar compliment a aquest objectiu.
Informa que el 2015 els diners procedents de la taxa turística es van destinar a
48 projectes. Enguany, fins ara s’han finançat 46 projectes, un 29,24% pel que fa
a import a Ciutat Vella, un 13,63% a Sant Martí, un 8,77% a l’Eixample i un 32%
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al conjunt de la ciutat (projectes no territorialitzables). S’han intentat destinar els
recursos als barris amb un efecte més gran del turisme.
Per acabar, exposa que cinc dies després que es plantegés en el Plenari (l’1 de
juliol) un acord perquè el 100% de l’import recaptat a la ciutat de Barcelona es
destinés a Barcelona, es va traslladar a la Comissió Mixta i es va acordar amb la
Generalitat crear una taula que permetés el treball conjunt entre Generalitat i
Ajuntament per tractar, en un termini de sis mesos, diversos temes vinculats a la
taxa turística (determinació de la quantitat de recaptació de l’impost a la ciutat,
revisions normatives i de la fiscalitat de l’activitat turística a la ciutat, per exemple
dels creuers, etc.). Subratlla que en cinc dies es va aconseguir no només traslladar
la voluntat del Plenari sinó materialitzar-la en una taula de treball, i demana als
grups municipals que formen part del Govern de la Generalitat compromís perquè
la Generalitat doni curs a les reiterades demandes de l’Ajuntament.
La Sra. Recasens repeteix que la voluntat del seu grup era escoltar el segon
tinent d’alcalde perquè expliqués si l’entrada del PSC en el Govern influiria en el
model de turisme i en la seva gestió, i demana que se li traslladin les preguntes
que formularà.
En primer lloc, pregunta com es preveu actuar respecte de la regulació
d’allotjaments turístics i dels instruments urbanístics necessaris per regular el
turisme, un turisme creixent i amb una degradació de l’espai públic també
creixent.
En segon lloc, vol saber l’opinió del tinent d’alcalde sobre el desgavell existent al
capdavant de l’Àrea de Turisme, on hi ha un regidor, un tinent d’alcalde, les
direccions operatives que pertanyen a Barcelona Activa i un pla estratègic.
Demana pel pressupost assignat a aquests instruments, i indica que, segons un
acord de la Comissió de Govern, hi havia assignats 750.000 euros, que eren
finançats amb l’impost turístic. Assenyala que de moment el Consell de Turisme i
Ciutat i el pla estratègic han suposat una assignació de pressupost de 750.000
euros que no estan finançats per l’impost turístic, més quatre places, assessors i
relators per import de 200.000 euros.
En tercer lloc, pregunta si s’assumiran les mesures incloses en el Pacte local per
un turisme responsable i sostenible.
En quart lloc, vol saber l’opinió del tinent d’alcalde sobre la voluntat de BC de
remunicipalitzar Turisme de Barcelona o donar-hi més pes municipal i sobre com
evolucionarà el conveni Barcelona Medical Destination.
En cinquè lloc, vol saber què pensa sobre la reclamació del 100% de l’impost
turístic i si mentre no s’aconsegueixi es demanarà la part dels creuers.
A continuació, posa de manifest que cap dels projectes finançats amb l’impost
turístic és nou: tot s’havia finançat anteriorment. Per exemple, el novembre del
2015 es va finançar amb aquest impost el mapa Barcelona + Sostenible (25.500
€), malgrat que quan el Govern de CiU va finançar aquesta eina amb el mateix
impost, la Sra. Sanz va qualificar l’acció d’absolutament ridícula.
Pregunta si la Generalitat ha acceptat tots els projectes que ha presentat
l’Ajuntament per justificar l’impost turístic, i recorda que en el mandat anterior es
demanava al Govern que se saltés la llei i que no s’atengués a la llei de turisme a
l’hora d’escollir projectes per ser finançats amb l’impost turístic.
D’altra banda, pregunta per les negociacions amb l’Estat respecte de l’IVA
turístic, una eina que permetria a Barcelona finançar-se com a ciutat en matèria
turística.
En darrer lloc, pregunta si el conveni de 2 milions d’euros que s’havia estat
negociant està condicionat al Circuit de Montmeló, i si el tinent d’alcalde —
company, com a membre del PSC, de molts alcaldes del Vallès— comparteix
l’opinió de BC respecte a no finançar el Circuit amb els fons de l’impost turístic.
La Sra. Mejías informa la Sra. Recasens que ha exhaurit els cinc minuts
assignats, de manera que no tindrà oportunitat de rèplica.
La Sra. Recasens indica que ho ha fet expressament: farà les rèpliques en la
sessió en què comparegui la persona que volen que doni les respostes.
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La Sra. Mejías comença parlant dels 7 milions d’euros de la taxa turística, que
representen un 43% de la recaptació feta a Barcelona.
El Sr. Colom aclareix que els 7 milions en són el 34%, i és amb la suma dels 2
milions que n’és el 43%.
La Sra. Mejías demana que es concreti en què consisteixen els projectes a què
s’ha destinat la recaptació de la taxa turística —que abans s’havia de destinar
exclusivament a promoció turística però ara, com s’ha explicat, s’ha acordat que es
destini també a altres projectes—, i observa que els barris als quals s’ha destinat
necessiten intervencions per evitar la pressió que exerceix el turisme.
D’altra banda, pregunta per la composició i els objectius específics de la taula
que comparteixen Ajuntament i Generalitat per analitzar en sis mesos si correspon
a Barcelona el 100% de la recaptació de la taxa de pernoctacions, així com en
quins termes està plantejada la negociació.
A continuació, pregunta per les accions de regidories que afecten directament el
turisme, com ara l’elaboració de determinats instruments jurídics per part de la
Regidoria d’Urbanisme, per exemple el PEUAT, que pot incidir negativament, com a
conseqüència de la menor competència i la menor oferta d’allotjaments turístics,
en la recaptació de l’impost turístic en les pernoctacions.
També vol que s’expliqui la situació de les relacions de col·laboració amb
Turisme de Barcelona —es va comunicar que l’aportació de l’Ajuntament a Turisme
de Barcelona per garantir la col·laboració de l’Ajuntament en la promoció turística
va ser transferida a Barcelona Activa, que és qui actualment gestiona el turisme a
la ciutat— i quines funcions té avui dia Turisme de Barcelona dins la promoció
turística de la ciutat amb relació a la seva col·laboració amb l’Ajuntament.
Per acabar, pregunta per quina raó s’ha decidit no promocionar el turisme
mèdic, que permetria diversificar i desestacionalitzar el turisme i generar un efecte
positiu en diferents àmbits de la ciutat i dels serveis públics. Recorda que el
conveni plantejava, entre altres coses, la millora de determinats aspectes mèdics,
més competència en matèria d’investigació i aportacions de fons a la investigació
mèdica.
La Sra. Capdevila explicita que en la darrera sessió ordinària de la Comissió, fa
dos dies, el seu grup ja va exposar el seu parer respecte de l’estratègia que havia
de seguir Barcelona quant a l’impost sobre l’estada en els establiments turístics, i
espera rebre el document resum que el Govern es va comprometre a facilitar per
conèixer el detall dels projectes i les partides corresponents a l’impost turístic.
Troba encertat que una part important de la recaptació es destini a reforçar els
pressupostos del Consorci de Turisme de Barcelona, sobretot per tal de reforçar els
programes que atrauen segments de demanda turística amb més qualitat i que
poden aportar més valor afegit a la ciutat, com ara el Shopping Line o la Barcelona
Gastronòmica. Entén, però, que també cal que una part cada cop més important
dels pressupostos es dediqui a mesures que permetin millorar el model turístic, tal
com preveu la llei, amb el desenvolupament d’infraestructures vinculades al
turisme, i esmenta exemples de bones actuacions, com el desplegament de la
xarxa wifi a la platja o la mesura pionera d’instal·lació de plataformes a la calçada
per desplaçar les terrasses dels bars i restaurants als entorns de la Sagrada
Família.
Pel que fa a la futura taxa de creuers, puntualitza que la proposició presentada
per ERC i aprovada al Plenari demanava que s’instés la Generalitat perquè establís,
en el marc del replantejament d’impostos sobre les estades en establiments
turístics, que tots els creueristes paguessin aquest import, atès l’ús intensiu que
fan d’alguns punts de la ciutat, independentment de la durada de l’estada —
actualment la Generalitat només cobra aquest impost als creueristes que fan
estades de més de 12 hores a la ciutat.
En darrer lloc, proposa al Govern que, a més de reclamar la recaptació del 100%
d’un impost sobre allotjament que és de la Generalitat, imposi noves taxes
turístiques municipals en algunes de les nombroses activitats turístiques que es
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duen a terme a Barcelona; per exemple, a organitzacions amb ànim de lucre que
basen el seu negoci en l’ús intensiu del domini públic, cosa que genera
externalitats vinculades a l’aglomeració, la congestió i l’ocupació intensiva de la via
pública, o als serveis d’autobusos discrecionals de transport de turistes que
desitgen tenir accés al quadrat central de la ciutat.
El Sr. Mulleras troba il·lògic que es demani una compareixença amb un text
pràcticament idèntic al de la substanciada fa dos dies a instàncies del PP, si bé
considera que l’impost turístic és un tema molt important, igual que el turisme en
general.
Demana que es concreti a què destina Turisme de Barcelona l’aportació que rep
de l’impost turístic (la meitat de l’import), i assenyala que l’impost hauria de servir
per fer infraestructures i implementar mesures com la creació d’aparcaments
dissuasius d’autocars turístics, la circulació dels quals genera problemes de
mobilitat i de contaminació per als barcelonins.
D’altra banda, demana que l’impost turístic no només es dediqui a promoció,
sinó també a fer infraestructures i millorar la qualitat de vida dels barris afectats
pel turisme.
A continuació, assenyala que no tots els grups demanen el 100% de l’impost
turístic, i critica que alguns demanin una cosa a l’Ajuntament i actuïn en sentit
contrari al Parlament. Concreta que el 2015 el PP, el PSC i ICV-EUiA van votar a
favor que el 100% de l’impost turístic recaptat a Barcelona tornés a la ciutat,
mentre que CiU i ERC van votar-hi en contra, cosa que va fer que la mesura no
s’aprovés. Demana a aquests dos grups que facilitin que el 100% de l’impost
turístic retorni a Barcelona, i que actuïn en la mateixa direcció a l’Ajuntament i a la
Generalitat.
Per acabar, recorda que el 19 de gener la Comissió va aprovar una proposició
del PP que demanava que es continués promocionant Barcelona com a destinació
d’excel·lència sanitària, i pregunta com actuarà el Govern respecte d’aquesta
qüestió i del conveni Barcelona Medical Destination.
El Sr. Colom demana a la Sra. Recasens que no digui coses que no són veritat,
com ara que la Direcció de Turisme és un desgavell, afirmació que desqualifica els
funcionaris, i subratlla que ella, després d’una comissió extraordinària celebrada el
3 de setembre del 2014 en què es va demanar que s’actués sobre la taxa turística,
l’únic que va fer va ser enviar una carta al conseller, cosa que demostra
incapacitat, a diferència d’ell, que en cinc dies va aconseguir que es creés una
comissió amb l’Ajuntament i la Generalitat per treballar-hi.
La Sra. Recasens esmenta els 2 milions d’euros d’aportació extraordinària.
El Sr. Colom puntualitza que aquesta aportació la va haver de negociar el
Govern actual i la va signar ell concretament, i diu a la Sra. Recasens que el Grup
de CiU durant quatre anys sempre es quedava a punt de fer coses però gairebé
mai no feia res.
Observa que hi ha grups municipals que podrien canviar la llei per donar més
marge d’actuació a la ciutat i que hi hagués retorn als barris, i recorda que els
projectes són elegibles i cal justificar-los, de manera que si l’Ajuntament fes una
infraestructura que no estigués coberta, la Generalitat no la reconeixeria i no s’hi
podria dedicar l’impost.
Assegura que el Govern, dins del que marca la llei, fa tots els possibles en
aquest àmbit, i comenta que el grup de treball creat vol convèncer la Generalitat
que avui, a més de promoció, calen millores d’infraestructures, aconseguir espais
molt més confortables, etc.
Afirma que el Govern municipal treballarà respecte de la taxa de creuers, però
observa que la Generalitat podria solucionar-ho amb una modificació de la llei.
Indica, però, que tant el conseller com altres persones, quan una regidora del
Govern municipal va esmentar aquesta taxa, van dir que no era el moment.
Subratlla que cal treballar conjuntament en tots aquests àmbits.
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A continuació, informa que no s’ha destinat cap import de la taxa turística de
l’Ajuntament de Barcelona al Circuit de Montmeló i, en darrer lloc, pel que fa al
conveni sanitari, explica que el Govern no podia permetre que Turisme de
Barcelona, ens coparticipat, signés un conveni amb el Govern de la Generalitat a
corre-cuita sense que l’Ajuntament en formés part, i per aquest motiu es va
aturar. Exposa que en aquests moments s’està discutint el contingut del conveni
amb la Generalitat i s’hi arribarà a un acord, i comenta que el conseller actual no
té els mateixos criteris que tenia el conseller anterior.
La Sra. Mejías posa de manifest que el Sr. Colom no ha contestat a les
preguntes que li ha formulat, i torna a demanar que s’especifiquin els programes
als quals s’ha dedicat la part de l’impost que no s’ha dedicat a promoció turística,
així com els plans i els objectius.
Observa que si els projectes són, per exemple, de millora urbana per aconseguir
una millor convivència entre veïns i visitants, hi ha una acció transversal amb la
Regidoria d’Urbanisme, i que, en qualsevol cas, cal justificar a què es destinen els
diners.
D’altra banda, demana que el Govern informi sobre el seu model de turisme i els
seus objectius de promoció turística, i subratlla que caldria mantenir l’objectiu
d’aconseguir un turisme d’alt nivell i de qualitat, que és el que genera ingressos a
la ciutat de Barcelona, es comporta adequadament amb els veïns i la resta de
visitants, i fa un bon ús de l’espai públic.
La Sra. Capdevila remarca que fa molts anys el Grup d’ERC va reivindicar que
l’Ajuntament de Barcelona implementés una taxa turística, i qui governava la ciutat
aleshores, el PSC, mai no hi va estar d’acord.
D’altra banda, diu al Sr. Mulleras que no barregi coses, i que els membres del
Grup Municipal d’ERC, igual que els del Grup Municipal del PP i els de la resta de
grups, són regidors de l’Ajuntament de Barcelona, i és aquí on han de treballar.
Afegeix que, d’acord amb la lògica del Sr. Mulleras, ella li podria dir a ell que
perquè funcionin la sanitat pública i l’ensenyament al país i a Barcelona, li ha de dir
al seu grup del Parlament de Catalunya que votin els pressupostos, que no van
votar.
El Sr. Mulleras diu que ERC governa amb CiU al Govern de la Generalitat, i
repeteix que van votar en contra que el 100% de l’impost turístic retornés a
Barcelona, acció que contradiu el discurs que mantenen a l’Ajuntament.
Pregunta si el Govern de la Generalitat té la intenció d’aplicar la taxa de creuers,
i si el Govern municipal donarà compliment a la proposició aprovada el 19 de gener
sobre la promoció de Barcelona com a destinació sanitària d’excel·lència.
El Sr. Colom aclareix que no és que l’Ajuntament de Barcelona ara no dediqui els
diners a promoció turística ni que no pugui dedicar-los a altres coses, sinó que la
llei estableix diferents especificitats sobre a què es poden dedicar, i la Generalitat,
amb instruccions internes en una taula multilateral, especificava que només es
dediquessin a promoció. Comenta que la Sra. Recasens en un moment donat va
manifestar públicament la necessitat de rebre el 100% de la taxa i que Barcelona
tingués competències per poder-ho dedicar a allò que permet la llei. Afirma que el
Govern actual segueix en la mateixa línia, però ha anat una mica més enllà i aplica
allò que preveu la llei.
Pel que fa a la taxa de creuers, comenta que es podria proposar eliminar el
requisit de romandre a la ciutat més de 12 hores, i pel que fa al conveni d’acord
entre el Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona,
informa que en aquests moments continua congelat per acord d’ambdues
institucions. Subratlla que la decisió s’ha de prendre conjuntament amb el Govern
de la Generalitat, atès que competeix totes dues administracions.
La Sra. Recasens demana la paraula.
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La Sra. Mejías li indica que ha exhaurit el seu temps, i assenyala que tots els
grups han disposat dels temps pactats.
La Sra. Recasens comenta que al Sr. Colom sí que li ha concedit temps extra.
La Sra. Mejías contesta que com a regidor havia de donar resposta a les
qüestions plantejades. D’altra banda, entén que tothom ha tingut oportunitat de
dir el que volia dir, i que en la propera compareixença es podran exposar els
dubtes que hagin quedat pendents de resoldre.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
17,25 h.
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Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció
Acta de la sessió de 13 de juliol de 2016, aprovada el 21 de setembre de
2016
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de juliol de
2016, s’hi reuneix la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens
Llodrà, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Jordi
Martí i Galbis, Francisco Sierra López, Santiago Alonso Beltrán, Trini Capdevila i
Burniol, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas,
Josep Garganté i Closa, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs,
que actua per delegació del secretari general, i certifica.
També hi són presents la Ima. Sra. i els Ims. Srs.: Maria Magdalena Barceló
Verea, Jaume Collboni Cuadrado, Xavier Mulleras Vinzia; la Sra. Lola López
Hernández, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat i el Sr.
Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat.
Excusa la seva absència la Ima. Sra. Gala Pin Ferrando.
S’obre la sessió a les 10 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.
II) Part Informativa
a) Despatx d’ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen
les resolucions següents:
1. Del gerent municipal, de 22 de juny de 2016, que aprova els Plecs de
clàusules i inicia l'expedient per a la contractació de suport a l'assessorament
creatiu i la realització del disseny, creació, producció i adaptacions de campanyes i
accions de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, per als exercicis 2016-2017, i
per un import de 242.000,00 euros.
2. Del gerent municipal, de 28 de juny de 2016, que aprova els Plecs de
clàusules i inicia l'expedient per a la contractació dels serveis de manteniment
integral dels sistemes de càmeres de seguretat pública i dels equips de videogestió
a la sala conjunta de comandaments, per als exercicis 2016-2018, i per un import
de 206.596,01 euros.
3. Del gerent municipal, de 29 de juny de 2016, que aprova els Plecs de
clàusules i inicia l'expedient per a la contractació del servei per a l'elaboració de les
actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, de les comissions del
Consell Municipal, així com també de les sessions ordinàries i extraordinàries de les
comissions especials que es puguin constituir, per als exercicis 2016-2017, i per un
import de 139.965,00 euros.
4. Districte de Ciutat Vella
Del gerent municipal, de 28 de juny de 2016, que adjudica a Integración Social
de Minusválidos el contracte per al servei control accés urinaris públics del Districte
de Ciutat Vella, reservat a centres especials de treball, per als exercicis 20162018, i per un import de 210.056,00 euros.
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5. Del gerent de recursos humans i organització, de 6 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de
gestor/a de projecte 1 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis d'Acció
Comunitària (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència).
6. Del gerent de recursos humans i organització, de 10 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de
gestor/a de projecte 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori (Gerència del Districte de Sant Andreu).
7. Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de
suport 4 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic
(Gerència de Seguretat i Prevenció).
8. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de
tècnic/a 1 (família Serveis Jurídics) adscrit a la Direcció de Serveis d'Anàlisi de
Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques (Gerència de Recursos).
9. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de cap
de departament 2 (família General) adscrit al Departament de Registre General de
la Direcció de Serveis de Secretaria General (Gerència de Recursos).
10. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de
gestor/a de projecte 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori (Gerència del Districte de les Corts).
11. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de
suport 2 (família General) adscrit a la Intervenció General (Gerència de Recursos).
12. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un concurs per a la provisió d'un lloc de treball de
suport 3 (família General) adscrit al Departament de Comunicació de la Direcció de
Serveis Generals (Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi).
13. Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de suport 3 (família General) adscrit al Comissionat/da de Tecnologia i
Innovació Digital (Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica).
14. Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de suport 3 (família General) adscrit a la Gerència del Districte de Nou
Barris.
15. Del gerent de recursos humans i organització, de 15 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de cap de departament 1 (família General) adscrit al Departament de Gestió
de Residus (Gerència d'Ecologia Urbana).
16. Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de suport 3 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística (Gerència d'Ecologia Urbana).
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17. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de gestor/a de projectes 1 (família General) adscrit a la Gerència de
Seguretat i Prevenció.
18. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de suport 3 (família General) adscrit a la Regidoria d'Arquitectura, Paisatge i
Patrimoni.
19. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de suport 3 (família General) adscrit a la Gerència del Districte de SarriàSant Gervasi.
20. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de suport 3 (família General) adscrit a la segona Tinència d'Alcaldia.
21. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d'un lloc de
treball de gestor/a de projectes 2 (família General) adscrit a la Gerència del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
22. Del gerent de recursos humans i organització, de 5 de juliol de 2016, que
convoca i aprova les bases d'un procés interadministratiu per a la provisió, per
lliure designació, d'un lloc de treball de cap de departament 1 (família General)
adscrit al Departament de Selecció de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
(Gerència de Recursos Humans i Organització).
23. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
designa els membres de la Comissió de Selecció per a l'ampliació de la borsa de
treball de la categoria tècnic/a superior en gestió.
24. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
designa els membres de la Comissió de Selecció per a l'ampliació de la borsa de
treball de la categoria tècnic/a superior en enginyeria.
25. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
designa els membres de la Comissió de Selecció per a l'ampliació de la borsa de
treball de la categoria tècnic/a superior en art i història.
26. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
designa els membres de la Comissió de Selecció per a l'ampliació de la borsa de
treball de la categoria tècnic/a superior en informació.
27. Del gerent de recursos humans i organització, de 23 de juny de 2016, que
designa els membres de la Comissió de Selecció per a l'ampliació de la borsa de
treball de la categoria tècnic/a superior en organització.
28. De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2016, que nomena funcionaris de carrera,
mitjançant concurs oposició (torn de promoció interna especial), les persones que
es relacionen en l'annex de la resolució com a caporal/a del SPEIS.
29. De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2016, que nomena el senyor Anton Maria
Salvadó Cabré per ocupar el lloc de treball de director 1 (família General), adscrit a
la Direcció de Model Urbà (Gerència d'Ecologia Urbana), per haver superat el
procés de cobertura del lloc, mitjançant designació (DOG 15/12/15).
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30. De l'alcaldessa, de 23 de juny de 2016, que nomena personal eventual la
senyora Tatiana Guerrero Muñoz en el lloc de treball de cap de departament 1
(família Serveis Suport Polític), amb nivell de destinació 26 i règim de plena
dedicació, i adscripció a la Direcció de l'Alcaldia.
31. De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2016, que cessa la senyora Gemma
Torrents Bové, com a personal eventual en el lloc de treball de tècnica 1 i la
nomena, com a personal eventual, directora 2 (família Serveis Suport Polític), amb
nivell de destinació 28 i règim de plena dedicació, i adscripció a la segona Tinència
d'Alcaldia.
32. De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2016, que nomena personal eventual el
senyor Albert Dalmau Miranda en el lloc de treball de cap de departament 1
(família Serveis de Suport Polític), amb nivell de destinació 26 i règim de plena
dedicació, i adscripció a la segona Tinència d'Alcaldia.
33. De l'alcaldessa, de 23 de juny de 2016, que cessa, com a personal eventual,
la senyora Mari Carmen Fernández González en el lloc de treball de tècnica 2, i la
nomena, personal eventual, en el lloc de treball de cap de departament 1 (família
Serveis de Suport Polític), amb nivell de destinació 26 i règim de plena dedicació, i
adscripció a la Regidoria d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni.
34. De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2016, que cessa, com a personal eventual,
el senyor Joan S. Canals Daurella en el lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis
de Suport Polític), i adscripció al Grup Polític Municipal Socialista.
35. De l'alcaldessa, de 23 de juny de 2016, que nomena, com a personal
eventual, el senyor Xavier Monge Profitós en el lloc de treball de tècnic 2 (família
Serveis de Suport Polític), amb nivell de destinació 24 i règim de plena dedicació, i
adscripció al Grup Polític Municipal Candidatures d'Unitat Popular.
Acord de la Comissió de Govern de 23 de juny de 2016:
36. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció
de Serveis de Drets dels Animals de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis
Urbans adscrita a la Gerència d’Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i
aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S08014225).
Publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. Donar compte de
la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
Acords de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2016:
37. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Luis Ignacio Ruiz Gandullo
(mat. 74267), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, entre la seva
activitat municipal com a assessor del Grup Municipal Ciutadans, on ocupa el lloc
de treball de Cap de Departament (40.10.PO.10), i l’activitat privada per compte
propi com a arquitecte. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte,
qualsevol manifestació en el terme municipal de Barcelona. La dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i demés previsions que es
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
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ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
38. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Víctor Argelaguet i Foret (mat.
26128) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la
categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació al a la Unitat
Territorial 2 (Eixample) de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on desenvolupa el
lloc de treball d’agent de la Guàrdia Urbana (92.20.GU.10) i l’activitat de docència
universitària de caràcter privat com a Tutor del Grau en Dret, dels Estudis de Dret i
Ciència Política, de la Universitat Oberta de Catalunya, a temps parcial, per al curs
acadèmic 2015-2016, des del 24 de febrer de 2016 al 31 de juliol de 2016. La
dedicació professional no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donarne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.
39. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Eduard Perarnau Badia (mat.
73673), entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la
categoria professional de bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament de la Gerència de Seguretat i Prevenció d’aquest Ajuntament, i el
desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de l'Espunyola essent la
seva dedicació la d’assistència a les sessions dels òrgans corresponents, d’acord
amb el que preveuen els articles 3 i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, l'article
3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat, l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l'article 323 del Reglament del personal al
servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. La
present autorització restarà sense efecte si es produeix una variació de les
circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració del mandat o renúncia al
càrrec electe. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació, Seguretat i Prevenció.
40. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Sergio de Maya Garcia (mat.
74866) entre la seva activitat municipal com a personal eventual del subgrup A1,
amb destinació a la Tercera Tinència d'Alcaldia d’aquest Ajuntament, on ocupa el
lloc de treball de Cap departament 1 (40.10.PO.10), i l’activitat pública com a
professor associat a la Universitat de Barcelona, des del 22 de setembre de 2015
fins al 14 de setembre de 2016. La dedicació a la docència universitària serà a
temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal.
La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures
públics, a les prohibicions i demés previsions que es contenen en la Llei 53/1984
de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta
autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de
les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
41. Aprovar la definició i modificació de les funcions dels òrgans de les Gerències
de Presidència i Economia; d’Empresa, Cultura i Innovació; de Drets Socials; de
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; i d’Ecologia Urbana, afectats pels
canvis derivats del decret d’alcaldia de 25 de maig de 2016; i de l’acord de la
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Comissió de Govern de 26 de maig de 2016 referits a la nova estructura executiva,
tal com es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal
als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
42. Aprovar els canvis d’adscripció i les modificacions de les funcions d’òrgans
en l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia, i en el de la Gerència
de Recursos Humans i Organització; tal com es detalla als annexos. Publicar la
present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.
Acord de la Comissió de Govern de 7 de juliol de 2016:
43. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Presidència i
Economia en l’àmbit de la justícia global, la cooperació i les relacions internacionals
assignant les adscripcions, denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com
es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als
efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
b) Mesures de govern
c) Informes
A la Comissió:
1. Atenció i acollida a Immigrants i Refugiats.
El Sr. Asens comença amb un reconeixement explícit a la feina dels anteriors
mandats en matèria d’atenció i acollida. Creu que Barcelona té un servei
capdavanter a l’Estat espanyol i pensa que això és en bona mesura per la
responsabilitat dels anteriors governs, que han sabut donar l’entitat i els recursos
que es mereix a la política d’acollida i atenció a la diversitat.
Vol posar en valor la feina feta des d’aquest servei i per això presenta aquest
informe. Destaca que és el primer cop que es presenta un informe d’aquestes
característiques a la Comissió de Presidència. Recorda que fins llavors la política
d’immigració ha estat un tema de consens i vol que ho segueixi sent.
Indica que l’informe fa una detallada descripció del funcionament i l’evolució dels
indicadors dels diferents programes i serveis d’atenció a immigrants i refugiats:
informes relacionats amb la Llei d’estrangeria, programa Noves Famílies, Servei de
Traducció i Mediació Intercultural, etc.
Diu que vol assenyalar quatre informacions que li semblen rellevants.
En primer lloc, explica que el 2015 va entrar en vigor el reglament de la Llei
d’acollida i que, en el marc del desplegament d’aquesta llei, els serveis municipals
han començat a oferir alguns dels mòduls d’acollida.
En segon lloc, destaca que, des del punt de vista del flux migratori a la ciutat, es
pot considerar que el 2015 és un any d’inflexió, ja que han augmentat un 10% els
usuaris atesos en el SAIER.
En tercer lloc, comenta que els serveis municipals han treballat per fer front a
dos dels principals problemes de la població migrant, tots dos causats per una
legislació estatal excessivament rigorosa i discriminatòria: la irregularitat
sobrevinguda, ja que el 2015 la meitat dels usuaris atesos estaven en situació
irregular; i l’aprovació del nou reglament per accedir a la nacionalitat, que ha posat
encara més traves al que és una vertadera cursa d’obstacles, amb taxes, exàmens
d’accés, etc. Assenyala que aquestes dificultats han augmentat les demandes
d’assessorament als serveis municipals. Indica que la primera consulta al servei de
l’ICAB, del Col·legi d’Advocats del SAIER, són les problemàtiques derivades de
l’accés a la nacionalitat.
En quart lloc, informa que el 2015 ha estat l’any de l’emergència dels refugiats, i
diu que això s’ha notat en els serveis municipals, ja que el SAIER ha passat
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d’atendre 811 sol·licituds d’asil el 2014 a 1.374 el 2015. Comenta que el 2016 ja
s’han atès més de 2.000 sol·licituds d’asil, cosa que dóna una imatge de la
magnitud de la feina del SAIER en aquest camp.
En aquest sentit, indica que, si bé els demandants d’asil sense recursos poden
accedir al programa d’atenció estatal, un cop admesa la sol·licitud, molts en
queden exclosos, fet que els posa en una situació de greu vulnerabilitat. Comenta
que per això s’ha creat un programa complementari a Barcelona amb l’objectiu
d’establir una estructura permanent d’atenció i suport a aquestes persones.
Destaca que amb això es cobreixen funcions que li pertocarien a l’Estat central,
però diu que l’Ajuntament es veu amb l’obligació de fer-ho per no deixar desatesa
aquesta gent. Explica que estan funcionant 27 places d’allotjament a Barcelona i
diu que l’objectiu és ampliar-ho a 80 durant el 2016.
Finalment, informa que assisteix a la sessió la comissionada d’Immigració i
Interculturalitat, Lola López, que podrà resoldre qualsevol pregunta més concreta
referent a l’informe.
El Sr. Martí agraeix al govern la presentació d’aquest informe sobre el balanç del
2015 pel que fa a les accions del govern i dels seus recursos municipals d’acollida
d’immigrants i refugiats. També agraeix el reconeixement genèric que ha fet el Sr.
Asens respecte a la feina feta per anteriors governs. Indica que Convergència i
Unió, com la resta de governs anteriors, va fer uns grans esforços per posar al dia
tots els dispositius municipals per donar atenció i acollida a aquestes persones.
Creu que es van fer uns avenços molt importants en aquests temes. Considera,
doncs, que és important fer aquest reconeixement, però sense cofoisme, ja que les
problemàtiques són molt vigents i cal continuar insistint per donar més i millors
serveis a aquests col·lectius.
Diu que el seu Grup hauria preferit que el govern presentés una mesura de
govern, no tant un informe de dades i xifres, i que, per tant, hagués assumit
compromisos nous i diferents que incloguessin nous recursos i noves estratègies
per donar millor servei a tota aquesta gent necessitada i la que vindrà amb les
quotes europees. Espera que en el futur aquesta mesura de govern es pugui
donar.
Comenta que hi ha dues problemàtiques concretes que pensa que haurien
d’estar incorporades en aquesta futura mesura de govern, una de les quals l’ha
comentada el regidor Asens. Indica que una són els problemes de les persones en
situació administrativa irregular i les persones que pateixen la irregularitat
sobrevinguda, és a dir, persones que tenen permís de residència temporal, que
perden el contracte de treball i no poden renovar la residència. Considera que
aquest és un col·lectiu en què el govern municipal hauria d’intentar incidir per
solucionar la seva situació, i també la de les persones refugiades que arriben a
Barcelona al marge de les quotes europees. Destaca que són dos col·lectius en què
l’Ajuntament hauria de prendre més compromisos.
Recorda que l’alcalde Trias es va fer un fart d’insistir i instar el govern de l’Estat
a moure peça en el sentit que hi hagués alguna proposta de permís de treball
temporal que dignifiqués la situació de les persones que estan obligades a ser aquí
a l’espera d’un futur incert. Creu que el govern actual no treballa amb aquesta
insistència aquest tema.
Demana que de cara al futur, a part de donar informes amb dades i amb poques
propostes, es treballi en un nou pla d’immigració, ja que s’està treballant amb el
Pla d’immigració del mandat anterior, i que el govern presenti en un futur proper la
mesura de govern que demana Convergència i Unió.
La Sra. Barceló agraeix la presentació de l’informe. Sap que no ha de ser fàcil ni
ser immigrant ni refugiat i haver de marxar de la teva terra per sobreviure. Per
tant, manifesta tot el seu suport a les entitats socials que treballen per ajudar els
immigrants i refugiats i al SAIER i a la comissionada Lola López per la seva tasca i
professionalitat. Comenta que el seu Grup ha tingut l’oportunitat de visitar el
SAIER i pensa que compta amb molt bons professionals.
Remarca que les dades indiquen que realment hi ha un increment de persones
que accedeixen al SAIER. Destaca que les nacionalitats que han incrementat
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segons l’informe són les d’Ucraïna, pel conflicte armat que viu el país, i Veneçuela,
en què, tot i que no hi ha guerra, hi ha precarietat en les condicions de vida, com
ara escassetat d’aliments, falta de medicaments i de llibertat –que no es constata
en l’informe–, que fa que hi hagi presos polítics.
Comenta que un 52% de les consultes al SAIER són jurídiques, i diu que, encara
que sigui una petició legal, pot ser un pas per oferir altres serveis que poden
ajudar les persones.
Veu molt positiu el Programa de reagrupament familiar, ja que moltes famílies
queden dividides, cosa que pot comportar patiment, i més quan hi ha familiars que
es queden on hi ha conflictes bèl·lics.
Pel que fa al tema dels refugiats, destaca que aquest govern ha fet promeses
que no ha pogut complir, sobretot per un motiu, i és que no són competència seva.
Diu que la intenció és bona i no en dubta, però indica que la seva missió no és
imposar, sinó coordinar-se amb el Govern central, que és qui coordina prèviament
amb la Unió Europea. Comenta que el Conveni de Dublín que regula a la Unió
Europea la tramitació de les sol·licituds d’asil ha de ser reformat perquè tingui en
compte el cas concret de les crisis massives de refugiats que es viuen en
l’actualitat i per garantir la deguda protecció internacional per part de tots els
estats de la Unió Europea.
Respecte als reptes que es presenten en aquest informe per al 2016, diu que li
hauria agradat més, com deia el Sr. Martí, veure una mesura. Aclareix que els
objectius són bons i creu que gairebé tots els regidors de la Comissió els
comparteixen, però es queixa que falta concreció, calendari i pressupost econòmic.
Destaca que en aquests programes és clau augmentar els serveis de traducció,
sobretot quan les persones fan tractaments psicològics, i els programes que
apoderen les dones, ja que a vegades per cultura no són autònomes i no poden ni
sortir de casa.
Creu que és necessari el debat continu per arribar a acords de consens amb tots
els grups. Insisteix que no ha de ser fàcil haver de deixar-ho tot per començar de
nou, i anima el govern que, a més de treballar per les persones que vénen de fora,
segueixi treballant pel conjunt dels immigrants i dels refugiats i que sigui capaç de
condemnar la falta de llibertat d’aquests països, entre els quals hi ha Veneçuela.
El Sr. Coronas valora positivament haver pogut disposar d’aquest informe,
perquè està segur que ha esdevingut una bona eina per dissenyar les polítiques
orientades a ciutadania, immigració i refugi. Es queixa, però, que l’hi han fet
arribar una mica tard i per això no ha pogut estudiar amb prou atenció les dades,
raó per la qual necessitarà més temps i potser alguna reunió amb els responsables
d’aquest informe per poder-ne fer una bona anàlisi.
L’ha sorprès que, tot i disposar d’un grup de treball específic sobre la venda
ambulant o el top manta, no s’aprofundeixi en aquest tema. Creu que, de les
recomanacions per al període 2016-2017, cal emfatitzar la difusió del SAIER,
adaptat al nou moment migratori de la ciutat, incorporant els serveis d’informació
per al retorn voluntari i per a l’emigració. Pensa que també cal incorporar serveis
d’informació sobre l’accés d’habitatge del SAIER.
Opina que cal prioritzar en tots els programes municipals d’atenció a
immigrants, però també en els IMSS, la inserció laboral, per evitar que persones i
famílies caiguin en la irregularitat sobrevinguda. Diu que cal buscar sinergies amb
empreses per oferir plans d’ocupació a persones en risc d’irregularitat
sobrevinguda. Reconeix que el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el
Ministeri d’Educació per facilitar els tràmits d’homologacions de títols universitaris
hi pot ajudar, però pensa que calen altres propostes complementàries.
Comenta que totes les referències a donar resposta i atenció especialitzada a la
creixent necessitat d’atenció psicològica als usuaris dels serveis d’atenció a
immigrants i refugiats i d’altres en el mateix sentit li semblen de calaix, però creu
que sobretot cal potenciar els recursos de mediació i traducció intercultural en els
serveis municipals i, en especial, en l’àmbit educatiu, sobretot per al reagrupament
familiar.
Pensa que també cal aplicar a Barcelona la llei i el reglament d’acollida de
Catalunya aprovat al desembre de 2014, en concret desenvolupant la posada en
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marxa dels mòduls de coneixements laborals i coneixement de l’entorn, en
coordinació amb la Generalitat, i seguir donant informació sobre la targeta
sanitària, per evitar que alguna persona quedi exclosa dels serveis sanitaris
públics, i sobre l’empadronament actiu, per facilitar que totes les persones que
viuen a Barcelona puguin estar empadronades. Igualment opina que cal reactivar
la Xarxa d’Acollida de Barcelona, que cal dotar les entitats que treballen en
l’acollida d’immigrants i refugiats, la Coordinadora de la Llengua i la xarxa
d’entitats socials d’assessorament jurídic a immigrants de tot el suport que
necessitin mitjançant la línia de subvencions a entitats que donen serveis d’atenció
i acollida a les persones immigrants. Afegeix que cal treballar l’accés a cursos de
coneixements de les llengües, en especial de català per a les persones que arriben
a la ciutat, i sobretot per a les persones alfabetes.
Conclou que és un informe interessant en què cal aprofundir i que hi ha unes
recomanacions a què el seu Grup dóna suport, però que li generen alguns dubtes
que segur que el govern podrà aclarir en el futur.
La Sra. Esteller comenta que aquesta és una mesura de govern que aborda dues
qüestions molt importants: la immigració i els refugiats, persones que deixen el
seu país, unes, per raons econòmiques i a l’espera d’un futur millor i, d’altres, per
raons polítiques o de persecució. Considera, doncs, que cal acollir aquestes
persones i diu que hi ha règims diferents.
Comenta que el Grup Popular sempre ha tingut una premissa bàsica, que creu
que és la que regeix i ha de regir molta part de la política de l’Ajuntament que ara
es concreta amb una mesura de govern, però diu que li interessa que el govern
avanci si està previst elaborar en el curt termini el Pla d’immigració, perquè està
caducat, atès que era fins al 2015.
Indica, doncs, que hi ha dos principis bàsics. D’una banda, esmenta que cal
facilitar tota la integració a aquestes persones, que han de venir a Barcelona en la
condició de regularitat, i destaca que el SAIER fa una gran funció, tot comentant
que respecta molt tots els professionals que hi treballen. Opina que cal facilitar la
màxima integració i que aquestes persones es puguin adaptar i integrar-se en la
cultura del país, tot respectant el marc de convivència de la ciutat. Pensa que en
aquest punt cal ser exigents i, per tant, facilitar però alhora demanar que aquestes
persones respectin el marc de convivència i s’integrin en la societat, perquè, si no,
també és un mal per a elles. Destaca que, a part del SAIER, hi ha entitats que fan
una gran feina a l’hora de facilitar-los també instruments per obrir-los a la cultura
del país, però alhora també fer-los responsables del que s’ha de fer.
D’altra banda, pel que fa als refugiats, creu que Barcelona ha de ser receptiva
amb els refugiats. Indica que a Espanya n’arriben 19.000 cada any per via
ordinària, i després hi ha els de la via extraordinària pel problema de Síria. Pensa
que Barcelona ha de fer un inventari de capacitat d’acollida. Demana, doncs, al
govern que expliqui la capacitat que té, que faci un inventari de béns, d’habitatge,
de possibilitat de treball i d’escoles, tenint en compte que moltes d’aquestes
famílies vénen amb nens. Sol·licita també el calendari i el pressupost que hi hauria
per a aquestes mesures, i que es concreti més l’empadronament actiu, que també
pot tenir un efecte crida a Barcelona.
El Sr. Garganté troba que l’informe és molt descriptiu, amb molt contingut de
dades i poca reflexió política. Pensa que manquen conclusions sobre quin model
d’atenció i acollida es fa servir a la ciutat i quins aspectes cal replantejar i
modificar. Conclou que és complicat realitzar polítiques transformadores en
matèria d’immigració si no es fa un qüestionament i una valoració global.
Destaca que a tot l’informe s’utilitza el masculí com a plural genèric. Diu que,
tenint en compte que el dia anterior a Barcelona Activa es van modificar els
estatuts per, entre altres coses, evitar el llenguatge sexista, hauria estat un detall
que en aquest informe no hi hagués el mateix.
Comenta que es parla de la crisi dels refugiats, quan la realitat és que hi ha la
situació que hi ha en el camp de les migrades i refugiades per les decisions
polítiques dels estats de la Unió Europea en denegar l’arribada en condicions
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dignes a les persones que fugen de la guerra en diferents països i per la política
racista i classista de les lleis d’estrangeria.
Li fa vergonya aliena que en el document, a la pàgina 6, s’atribueixi la solidaritat
dels veïns i veïnes de Barcelona amb les refugiades gràcies al posicionament i
denúncia que va fer l’alcaldessa. Demana que el govern es contingui una mica i no
faci tant el ridícul.
Comenta que a l’informe es parla de l’estratègia «Barcelona, ciutat refugi», i es
pregunta si el govern s’ha posat en contacte amb persones refugiades que hi ha a
Grècia esperant sortir d’aquell país, o si ha contactat amb les institucions polítiques
i militars que tenen tancades aquestes persones en camps militars.
En relació amb la disponibilitat de l’habitatge, considera que en els casos en què
la denegació sigui per manca de capacitat econòmica s’hauria de procedir igual que
amb les persones autòctones i posar a disposició les ajudes corresponents.
Sobre els motius per emetre informes desfavorables –no tenir coneixements
mínims de les llengües oficials, no acreditar una permanència de tres anys, no
tenir mitjans econòmics o tenir faltes de l’Ordenança del cinisme–, creu que no
justifiquen l’informe desfavorable. Opina que negar l’arrelament per no tenir
coneixements de la llengua no té en compte les dificultats de l’accés a
l’aprenentatge, generalment econòmiques. Considera que és difícil acreditar una
permanència de tres anys quan hi ha dificultats en l’accés al padró i la persona
canvia de domicili. Afegeix que a Barcelona també hi ha la dificultat d’empadronarse si la persona relloga una habitació en un pis. Assenyala que la falta de mitjans
econòmics és una situació compartida amb la resta de la població i no es considera
que els autòctons pobres estiguin desarrelats. Indica que tenir faltes de
l’Ordenança cínica no hauria de justificar un informe desfavorable, ja que la llei
preveu que si tens una condemna penal es pugui rebutjar la sol·licitud. Per tant,
diu que cometre una infracció administrativa no té a veure amb l’arrelament.
Conclou, doncs, que els informes desfavorables responen una vegada més a una
perspectiva classista i xenòfoba.
Quant a la inserció formativa laboral als immigrants, comenta que troba a faltar
més recursos per informar les persones migrades sobre els seus drets laborals,
tenint en compte que l’explotació laboral és habitual i és un factor que genera
pobresa i dependència dels diferents programes socials, des de l’habitatge fins a
l’alimentació.
Remarca que les necessitats de les persones migrades majoritàriament són
necessitats compartides amb la resta de la població, i diu que, quan els serveis que
garanteixen drets bàsics no arriben a tothom, és únicament per culpa del
desmantellament que s’ha estat duent a terme de tot allò públic. Conclou que la
cobertura de les necessitats de les persones migrades s’ha d’assegurar de la
mateixa manera que a la resta de la població, i diu que cal garantir que aquesta
tingui un tracte igualitari, universal, públic i gratuït a tots els serveis.
La Sra. López reconeix que el SAIER i el pla «Barcelona, ciutat refugi» són dos
dels serveis i programes d’atenció a la població migrant i refugiada més visibles,
però vol posar en valor els altres programes, com el Programa d’acollides, el
Programa de les noves famílies, el del reagrupament familiar, etc.
Respecte als comentaris i preguntes, reconeix que el Pla d’immigració va
caducar el 2015, però diu que el govern considerava que era un bon pla i que de
facto es podia prorrogar durant el 2016 per atendre altres prioritats de govern,
com ara els refugiats. Informa que està previst fer aquest Pla d’immigració el
2017, que s’intentarà que sigui per consens, com ha estat fins llavors. Diu que la
mesura de govern que s’ha demanat està vinculada al fet que es pugui fer aquest
pla.
Vol contrastar algunes de les qüestions comentades, sobretot de la CUP, perquè
és on ha vist que hi ha més coses que potser no s’han entès. Està d’acord amb el
tema del llenguatge, per la qual cosa es compromet a corregir-ho. Pel que fa als
informes desfavorables per raons de l’Ordenança cívica, aclareix que no es donen
informes desfavorables per això. Respecte a l’empadronament, informa que s’ha
fet una taula d’empadronament, amb la qual es garanteix no només un dret, sinó
un deure, que és que les persones estiguin empadronades per poder donar tots els
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serveis. Assenyala que permanentment s’està fent una adaptació al que demana la
Llei d’acollida de la Generalitat, i diu que s’afavoreixen tots els cursos de català,
amb matrícules gratuïtes.
El Sr. Coronas comenta que en el recull de premsa del dia ha vist que hi ha una
notícia incorporada del digital Somatemps. Diu que potser caldrà pensar-s’ho dos
cops abans de fer reculls de notícies de mitjans d’ultradreta, que a més utilitzen un
llenguatge poc favorable al tema que s’està parlant en aquesta sessió.
La presidenta explica que es proposa un canvi de l’ordre del dia: que el punt 18,
un prec de Convergència i Unió, es canviï pel punt 12, perquè ha de venir el Sr.
Collboni a respondre i es demana que s’anticipi.
El Sr. Forn diu que no hi té problema, però que la persona que ho defensarà és
la Sra. Recasens i demana que se la localitzi perquè sigui a la Comissió a temps.
Es dóna per tractat.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal PP:
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte
dels equipaments públics que no compten amb llicència d’activitat municipal o que
estiguin exempts de la seva obtenció.
El Sr. Asens agraeix l’oportunitat que li dóna el PP per donar explicacions amb
aquesta compareixença de l’actuació en relació amb el Centre d’Internament de la
Zona Franca.
Diu que cal tenir en compte dos marcs legals de referència. D’una banda, parla
de l’article 71 de la Carta municipal, que estableix que la instal·lació i obertura
d’activitats, indústries i establiments de tot tipus requereix autorització de
l’Ajuntament. Afegeix que en el marc d’aquesta competència l’Ajuntament va
aprovar l’Ordenança municipal d’activitats, intervenció integral, administrativa i
ambiental de Barcelona, que és l’aplicable a tot tipus d’activitats, independentment
que siguin de titularitat pública o privada. Explica que, en les al·legacions, els
Serveis Jurídics fan referència a una sentència del Tribunal Superior de Justícia del
2014.
Comenta que l’altre marc referencial és el de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l'Administració ambiental, en què s’estableix un
procediment d’adequació de les activitats existents abans de l’entrada en vigor per
poder regularitzar les instal·lacions que no tenien llicència. Explica que s’ha anat
prorrogant amb diferents terminis fins a l’aprovació de la Llei 17/2007, de 21 de
desembre, de mesures fiscals i financeres. Assenyala que a partir d’aquesta llei es
pot fer una interpretació que permet que certes activitats que van començar abans
d’aquesta llei, i sempre que tinguin un projecte degudament aprovat, es puguin no
sotmetre’s al procediment d’adequació i puguin funcionar sense llicència per
exercir la seva activitat.
Aclareix que aquesta no és la situació del Centre d’Internament d’Estrangers de
la Zona Franca, perquè va començar a funcionar com a centre d’atenció
d’estrangers el 2006, que és el que diu l’informe d’Urbanisme. Comenta que no hi
ha hagut temps perquè li donessin la llista concreta dels equipaments sense
llicència, però remarca que aquest és el marc. Reconeix, doncs, que és possible
que hi hagi instal·lacions que funcionen amb anterioritat a aquesta llei que estiguin
sense llicència, però no amb posterioritat.
Destaca que cal tenir en compte que segurament aquest expedient no s’hagués
obert si no hi hagués hagut una intervenció judicial. Recorda que el CIE es va
tancar en el seu moment per adaptar-lo a una sèrie d’indicacions que el jutge de
control del centre va establir, que tenien a veure amb la instal·lació de vàters a la
cel·la, de dutxes, etc. Indica que, justament perquè queda tancat i s’han de fer
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unes obres, els tècnics municipals fan una inspecció i s’adonen que no s’han
complert els requeriments per adequar el canvi d’ús de la instal·lació amb els
corresponents plans d’evacuació, contra incendis, i les mesures de seguretat que
estableix la llei. Remarca que hi ha, doncs, un informe d’Urbanisme i un informe
dels Bombers que avalen aquesta actuació.
Destaca que, a més, l’activitat que s’hi realitzava es feia sense llicència. Explica
que, com que no s’havia obert el Centre d’Internament, es va fer aquest
requeriment al Ministeri de l’Interior, es va obrir expedient i se li va donar la
possibilitat de regularitzar i legalitzar la situació.
Comenta que el govern municipal va entendre que la millor manera de fer-ho
saber al Partit Popular era comunicar-ho a la delegada del Govern, abans
d’informar els mitjans de comunicació. Diu que la delegada del Govern va
comentar que ja tenia coneixement de l’expedient i les diverses vicissituds. Pel que
fa a la resta de grups, recorda que els ho van comunicar el dia anterior a fer-ho als
mitjans. Agraeix el suport dels grups i de la Generalitat, amb qui ha estat en
contacte permanent.
La Sra. Esteller diu que aquesta compareixença es podria acabar amb aquesta
intervenció, perquè el Sr. Asens no ha respost a la pregunta del Grup Popular.
Recorda que el PP ha preguntat quina és la llista d’equipaments sense llicència
d’activitat, i constata que el regidor Asens no n’ha dit cap, perquè no vol que es
vegi que hi ha equipaments que no requereixen la llicència d’activitat perquè no
són de concurrència pública, entre els quals hi ha els CIE, perquè els CIE no estan
sotmesos a llicència d’intervenció ambiental, atès que és un servei policial de
caràcter públic i estan exempts d’aquest caràcter econòmic i de concurrència
pública. Afegeix, però, que sí que estan subjectes a la llicència d’obres, que el CIE
la té recepcionada des del 12 de maig. Comenta, doncs, que totes les obres que
s’han fet per adaptar l’estructura del CIE a les condicions que es requerien s’han
fet amb una llicència d’obres. Insisteix que no necessita la llicència d’activitat, igual
que no la necessiten les comissaries ni els altres equipaments públics. Destaca que
el Sr. Asens no ho ha dit perquè no hi ha equipaments públics d’aquesta
naturalesa que tinguin llicència d’activitat, perquè, si no, el regidor ho hauria
portat a la Comissió. Diu que el govern municipal vol fer una intromissió per fer
una lluita política contra l’Estat a l’hora de poder manifestar que no es respecten
els drets fonamentals.
Recorda que els CIE van obrir el 2006 per una llei del Partit Socialista. Comenta
que el Partit Socialista i els tripartits governaven Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, i destaca que en cap cas no van demanar cap llicència d’activitat. Indica
que la Creu Roja també gestiona aquest centre, i diu que tota la gent que hi
ingressa és per ordre judicial. Assenyala que algunes persones que ingressen al
CIE han de retornar al seu país i algunes han comès delictes i se’ls computa la
pena si se’n van al seu país. Remarca que això és un procediment rigorós i que
aquesta perspectiva és una visió que el govern municipal vol utilitzar políticament.
Considera que la prova que el govern ho està fent és que el Sr. Asens no ha
respost la pregunta del PP. Aclareix que no cal que el regidor li digui la comissaria
del districte tal, sinó que demana una resposta amb caràcter general.
El Sr. Forn diu que Convergència i Unió ja ha expressat la seva opinió respecte a
l’actuació del govern quan va anunciar que no es podia tirar endavant l’obertura
sense els permisos corresponents. Creu que és una qüestió de calaix, que
qualsevol govern municipal ha d’exigir, tant si és una administració com un
particular, la possibilitat de no-obertura si no es compleixen tots els requisits
legals. Reitera, doncs, que el seu Grup ja va expressar el suport a aquesta acció
municipal.
Recorda que Convergència i Unió també ha expressat clarament la seva opinió
respecte al CIE. Diu que diferents regidors convergents ja s’han manifestat d’una
manera clara a favor del tancament tant a l’Ajuntament de Barcelona com en el
Parlament de Catalunya. Creu que aquest tipus de centre d’internament no té cap
sentit. Pot estar d’acord amb el trànsit que han de fer aquestes persones que han
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comès algun delicte fins que són expulsades del país, però creu que aquests
centres no són els adequats.
A més, és conscient que això s’escapa de les competències de l’Ajuntament, ja
que és una decisió que ha de venir del Govern de l’Estat, concretament del
Ministeri de l’Interior.
Reitera, doncs, el seu suport i demana a l’Ajuntament que es doni compliment a
tots els requisits legals necessaris, a tota la normativa pròpia de l’Ajuntament per
a l’obertura d’aquest tipus de centres.
El Sr. Sierra manifesta que veu com un esperpent la baralla que manté
l’Ajuntament amb el Govern de l’Estat a causa del CIE. Troba que és preocupant i
coincideix amb la Sra. Esteller que el Sr. Asens no ha contestat al que es
demanava.
Destaca que el govern té una ordenança municipal d’activitats d’intervenció
integral de l’administració ambiental de Barcelona, que és l’únic document legal
que ha trobat Ciutadans en què el govern municipal podria haver sol·licitat algun
tipus d’inspecció o de requeriment al Centre d’Internament d’Estrangers.
Reitera que ho veu com un esperpent i com un exemple més que el govern
Colau-Collboni continua mantenint un torcebraç amb el Govern de l’Estat, molt en
la línia d’un govern pseudoindependentista, constantment desafiant l’Estat.
La Sra. Capdevila vol donar suport al govern municipal per la decisió que va
prendre de tancar el CIE. D’altra banda, respecte a la intromissió del govern
municipal de què parla la Sra. Esteller, creu que és l’Estat espanyol qui fa
constantment intromissió carregant-se totes les decisions que prenen les
institucions de Catalunya.
Explica que, des de l’obertura del CIE el 2006, Esquerra Republicana de
Catalunya va alçar la veu a tot arreu on està representada, juntament amb milers
de persones, dient que no vol el Centre d’Internament d’Estrangers ni aquí ni
enlloc. Manifesta que, més enllà de les argúcies legals que ha trobat el govern
municipal, no es pot permetre que existeixin llocs en què es vulneren els drets
humans, es criminalitza les persones migrades i se’ls priva de llibertat. Destaca
que és una institució racista, i diu que per això ERC estarà sempre al costat dels
que vulguin suprimir els CIE.
Troba, doncs, indignant l’actuació del ministre de l’Interior en funcions, ja que la
reobertura és un cop de puny sobre la taula propi d’un estat totalitari, cosa que
denuncia des d’aquesta Comissió. Entén que la igualtat, un principi republicà, i la
no-discriminació són drets humans. Diu que de vegades se li fa difícil argumentar
allò que no hauria de ser objecte de debat. Creu que no ho hauria de ser perquè
els raonaments utilitzats per la dreta són obsolets i més propis del segle XIX que
del segle XXI. Assenyala que la diversitat no és un problema, sinó la solució, i que
fins que no s’entengui i s’assumeixi i formi part de la concepció del món no es
resoldrà el problema, que és en realitat com es crea una societat més justa,
democràtica, lliure i digna. Conclou amb la frase: «Perquè cap persona és il·legal,
CIE mai més, ni a Barcelona ni enlloc.»
El Sr. Garganté diu que, malgrat que el text no ho indicava, tot apuntava que es
parlaria del CIE. Comenta que, segons va comunicar Jaume Asens en roda de
premsa, el CIE no comptava amb la llicència que pertocava i no complia amb la
reglamentació en matèria de seguretat i salut per al que es donava ús. Afegeix
que, segons va informar el regidor, tenia permís com a comissaria de Policia
Nacional quan, en realitat, exerceix de presó de pobres.
Explica que primer El Periódico va filtrar la notícia de l’expedient obert per
l’Ajuntament –per la qual cosa comenta que es nota que ha entrat el PSC al
govern– i que l’endemà el mateix tinent d’alcalde explicava com havia anat tot
plegat arran de les obres al CIE.
Recorda que, com que viuen en una caricatura de la democràcia, el ministeri de
clavegueres va ordenar la reobertura del CIE el mateix dia per demostrar que aquí
mana ell. Diu que el Sr. Asens havia contestat a la premsa que si això succeïa el
govern prendria les mesures coercitives corresponents: multa i precinte de l’espai.
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Manifesta que per la CUP el CIE no s’ha de tancar per una qüestió merament
administrativa, sinó per una qüestió política, ja que no es pot permetre que es
continuïn empresonant persones senzillament per una falta administrativa.
Remarca que no tan sols és la voluntat popular, que ja s’ha demostrat en aquest
sentit, sinó que tant el Parlament com el mateix Ple de l’Ajuntament han dit el
mateix.
Opina que queda clar que, mentre Catalunya es mantingui en la presó de pobles
que és l’Estat espanyol, malament rai per decidir quelcom d’aquesta importància.
Indica que després en una proposició es tractarà de monarquia versus república.
Ho diu perquè la seva desaparició, com la del CIE, està lligada a la mateixa cadena
d’opressió.
Dit això, li interessa saber quins són els tempos per aplicar multa per la
reobertura del CIE tal com es va anunciar, quins són els tempos per aplicar el
precinte del CIE tal com es va anunciar, quines són les conseqüències de no
permetre entrar els tècnics de l’Ajuntament al CIE de Zona Franca i quines són les
vies judicials que, a part de la multa i el precinte, prendrà l’Ajuntament. Assenyala
que s’han realitzat molts titulars i s’han fet moltes declaracions governamentals
sobre el tancament a tot arreu i de tot tipus. Considera que ara toca que tot això
no quedi en res, que les esperances generades no acabin en un gerro d’aigua freda
a totes les persones que han dipositat la seva fe en aquests titulars i declaracions.
Diu que la CUP té força clar que el CIE s’acabarà tancant si hi ha prou contrapoder
al carrer, que és com s’aconsegueix qualsevol dret o llibertat.
El Sr. Asens diu que respecta molt l’opinió de la Sra. Esteller, però que no és la
dels Serveis Jurídics ni centrals, ni del Districte, ni d’Urbanisme, ni de Bombers, ni
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recorda que la Sra. Esteller ha dit
que les comissaries no necessiten llicències, però desmenteix que sigui així.
Comenta que el mateix CIE abans era una comissaria que tenia llicència, del 1992,
que li va concedir l’Ajuntament, però el problema és que va canviar de funció i es
va convertir en un CIE, i, segons diu Urbanisme, necessita una llicència de
residència per a col·lectius determinats. Assenyala que era tan senzill com
demanar-ho, i informa que es va donar un termini d’un mes, quan normalment són
15 dies, per regularitzar la situació, però que el govern es va trobar amb una
negativa. Creu que amb la seguretat no es pot frivolitzar ni es pot fer broma.
Reconeix que hi ha una qüestió de fons política, però també de seguretat, i
considera que no es pot desenfocar, ja que ara mateix no hi ha garantia de la
seguretat de les persones que treballen al CIE o de les que hi aniran internes.
Recorda que és un centre en què hi ha hagut tres morts. Per tant, creu que cal
ser seriosos i intentar buscar una solució civilitzada. Pensa que és un fet inèdit que
no es deixi als inspectors fer la seva feina. Comenta que dos dies abans
l’Ajuntament va enviar els inspectors per comprovar realment l’estat del CIE i se’ls
va negar l’entrada. Diu que s’hi han tornat a enviar i espera que els permetin fer la
seva feina, perquè, si no, seria un acte de menyspreu a la ciutat i a tots els veïns.
La Sra. Esteller diu que és una argúcia jurídica d’intromissió, perquè no ha de
tenir llicència d’activitat, ja que aquests establiments policials de caràcter i servei
públic no han de tenir aquesta llicència i no estan sotmesos a aquesta llei. Per això
demanava que el Sr. Asens li respongués a la pregunta, i es queixa que no ho ha
fet. Indica que no ho ha fet perquè no té arguments i que l’única voluntat que té el
govern és de política d’anar en contra de l’activitat del CIE. Considera que
políticament el tinent d’alcalde pot tenir la seva opinió, però reitera que és un CIE
reobert per llei, que està en condicions, en què s’hi han fet unes obres per
adaptar-lo a les necessitats i que aquestes obres sí que tenien llicència. Afegeix
que l’activitat que es desenvolupa en aquest CIE està dins de tot ordre i que la
gent que hi ha no és per repressió, sinó per ordre judicial, no per ordre
administrativa. Comenta que moltes d’aquestes persones han comès delictes i
estan a l’espera de poder ser repatriats al seu país.
El Sr. Sierra demana al Sr. Asens que no sigui frívol i que no digui que el
preocupa la seguretat en les persones, perquè el govern té el centre

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

d’emergències, i Ciutadans i la CUP ja han denunciat dues vegades que en el
centre d’emergències s’estan produint casos de càncer en persones que estan
atenent aquestes trucades d’emergència i el govern no ha fet res.
La Sra. Capdevila li diu a la Sra. Esteller que ella es passa la vida reclamant que
els acords que es prenen a l’Ajuntament es compleixin, i per això li recorda que
una declaració institucional en el Plenari va acordar, amb la majoria dels grups a
favor, el tancament del CIE, així com una moció que també va aprovar el
Parlament de Catalunya. Finalment, es queixa que pel Grup Popular res és
competència de Catalunya.
El Sr. Garganté torna a preguntar quins són els tempos per aplicar una multa,
quins són els tempos per aplicar el precinte, quines conseqüències tindrà no
permetre l’entrada als tècnics i quines són les vies judicials que prendrà
l’Ajuntament.
Es dóna per tractada.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
3. Ratificar el decret de l’Alcaldessa de 23 de juny de 2016, per la qual es resol
atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren
en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze per haver prestat
serveis sense interrupció durant 35 ó 25 anys, sense cap nota desfavorable en els
seus expedient personals; produint la concessió de la medalla en la categoria
d’argent els beneficis establerts a l’article 5 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.
El Sr. Coronas diu que votarà a favor de tots els punts del 3 al 9, excepte del
punt 5, tot i que li agradaria poder reconèixer la tasca d’entitats i ciutadans aliens
al Cos de la Guàrdia Urbana, que des del seu anonimat han contribuït al
manteniment de la seguretat i la convivència, però diu que en el seu conjunt hi ha
destacaments en què no creu que calgui reconèixer res. Considera que coordinarse amb la policia de Barcelona és una obligació per tal de prestar un bon servei a
la ciutadania, i destaca que s’estan atorgant medalles per coordinar-se amb la
Guàrdia Urbana. Li agradaria, doncs, que es poguessin votar per separat, tot i que
entén que no és possible perquè estan tots en un mateix expedient. Demana,
però, la possibilitat de votar per separat el punt 5, medalla per medalla. En cas
contrari, diu que hi haurà de votar en contra. Especifica que concretament no està
a favor de donar cap medalla ni a Guàrdia Civil, ni a Policia Nacional, ni a Mossos
d’Esquadra, ni a l’exèrcit, ni al poder judicial, ni a la Fiscalia, ni al Servei de
Vigilància Duanera ni al mateix Ajuntament, perquè no sap si se’ls dóna aquesta
medalla perquè són simpàtics i li cauen bé a algú, o perquè fan bé la seva feina,
que és coordinar-se, que entén que forma part de les seves funcions.
La presidenta diu que Secretaria informa que és un sol expedient i, per tant, cal
votar-ho conjuntament.
El Sr. Garganté vol continuar recordant que el reglament pel qual s’estan votant
aquestes medalles és del 17 de setembre de 1976, que va començar a ser vigent
el 5 de juny de 1978, que les primeres eleccions sota règim constitucional i
monàrquic actual van ser el 1979, cosa que vol dir que s’està votant sota un
reglament franquista. També vol recordar que al novembre de l’any anterior la CUP
va presentar una proposició per derogar aquest reglament, que cap dels grups hi
va votar a favor i, per tant, es continua votant sota un reglament franquista de
medalles i per això anuncia que el seu Grup hi votarà en contra.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C’s, ERC
i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
4. Atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana de
Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de bronze, per la
realització de serveis rellevants i/o de contrastada eficàcia, d’acord amb el que
disposa l’article 4.2.c) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels
membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de
setembre de 1976.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C’s, ERC
i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
5. Atorgar les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit, en la
categoria d’argent, i a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la
Guàrdia Urbana de Barcelona que figuren en la relació adjunta, segons el que
estableix la disposició addicional del vigent Reglament d’Honors i Recompenses
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de
setembre de 1976.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C’s i PP
i amb el posicionament contrari d’ERC i CUP.
6. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Sotsinspector 22517 Ricardo Navarro Carrión,
per complir els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció
d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a
l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de
l’esmentat Reglament.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C’s, ERC
i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
7. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, caporal 23094 José Manzano Rodríguez, per
complir els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció
d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a
l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de
l’esmentat Reglament.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C’s, ERC
i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
8. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 24743 Javier Aira Campo, per complir
els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i Recompenses
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de
setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient i amb els
efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de l’esmentat Reglament.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C’s, ERC
i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
9. Atorgar la medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al membre
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 26406 Miquel Tena Salvador, per
complir els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’Honors i
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció
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d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a
l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 de
l’esmentat Reglament.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C’s, ERC
i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
10. Iniciar l’expedient per a la contractació de la neteja i recollida selectiva dels
edificis i locals municipals adscrits a les Gerències i Districtes de l’Ajuntament de
Barcelona que s’indiquen a continuació (Lots 1 a 10), amb núm. de contracte
16002928, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, i amb un pressupost total de licitació de 28.811.969,32 euros, IVA inclòs,
determinat en funció de preus unitaris, distribuït en els següents lots: Lot núm. 1:
Districte de Ciutat Vella, Gerència de Recursos i Gerència de Recursos Humans, per
un import de 5.907.054,78 euros IVA inclòs; Lot núm. 2: Districte de l’Eixample,
per un import de 2.086.993,46 euros IVA inclòs; Lot núm. 3: Districte de SantsMontjuïc, per un import de 2.124.436,16 euros IVA inclòs; Lot núm. 4: Districte de
les Corts, Gerència de Drets Socials, per un import de 3.064.155,18 euros IVA
inclòs; Lot núm. 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per un import de
4.162.540,40 euros IVA inclòs; Lot núm. 6: Districte de Gràcia, Gerència
d’Ecologia Urbana, per un import de 2.251.392,36 euros IVA inclòs; Lot núm. 7:
Districte d’Horta-Guinardó, per un import d’1.978.266,34 euros IVA inclòs; Lot
núm. 8: Districte de Nou Barris, per un import de 2.106.118,48 euros IVA inclòs;
Lot núm. 9: Districte de Sant Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros IVA
inclòs; Lot núm. 10: Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros
IVA inclòs; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l’esmentada
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen a les
relacions adjuntes amb el següent desglossament: pressupost net 23.811.544,89
euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 5.000.424,43 euros;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l’actual.
El Sr. Badia vol destacar les mesures més rellevants i les millores introduïdes.
Explica que es passaria de 7 a 10 lots i, per tant, s’introduiria una quarta empresa
en aquest contracte. Afegeix que hi ha hagut un augment de les hores del servei i
una millora salarial en el còmput d’aquesta. Indica que també s’incorporen
subcontractacions als centres especials de treball i empreses d’inserció, així com
els compliments dels convenis en aquestes subcontractacions. Comenta que també
s’acaben d’ajustar els horaris laborals per fomentar la conciliació familiar, amb la
qual cosa es passaria de la franja de 7 del matí a 7 de la tarda a la franja de 8 a 8,
que és la franja més estàndard. Explica que també passen a tenir més retribució
les hores festives i nocturnes, que fins llavors no es feia. Afegeix que es farà un
sistema d’avaluació i seguiment per donar compliment al fet que s’estan fent totes
les hores establertes, perquè una de les coses que s’havien detectat és que
s’acostumen a reduir les hores i, per tant, també la retribució final que queda per
als treballadors. Diu que també s’incorporen diferents elements mediambientals,
es redueix el pes de l’oferta econòmica, s’introdueix una valoració a tots els
aspectes formatius, s’introdueix el decret d’Alcaldia pel qual es reconeix com a
clàusula essencial dels contractes públics municipals que el contractista no tingui
relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal, així
com tota la normativa en drets humans i conclou que també s’introdueix l’obligació
de contractar col·lectius en risc d’exclusió i per a les vacants contractar la gent
vinculada als plans d’ocupació.
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Comenta que és un plec que s’ha treballat amb la Comissió Sectorial de Neteja i
amb la Comissió Urbana per a les parts de medi ambient. Indica que la voluntat és
fer un acord marc que el faci extensiu als instituts i organismes autònoms i
empreses de l’Ajuntament.
La Sra. Vila expressa l’abstenció de Convergència i Unió.
El Sr. Alonso pensa que és un servei necessari. Indica que hi ha un informe de la
Intervenció que és positiu sobre l’expedient i es garanteixen els drets laborals. Per
això el seu vot és favorable.
El Sr. Coronas anuncia que hi votarà a favor. Després de revisar l’expedient i
haver escoltat les explicacions del govern, creu que aquests plecs integren, encara
que sigui de manera incipient, el que s’ha apuntat des d’Esquerra Republicana de
Catalunya sempre. Li semblen bones incorporacions les qüestions relatives als
convenis col·lectius sectorials, respecte als horaris i reduir-ne una part, així com la
prohibició d’operar a paradisos fiscals. Tanmateix, comenta que, malauradament,
tots aquests aspectes encara no són vinculants en cap cas per a l’adjudicació, sinó
merament informatius un cop formalitzat el contracte. Diu, doncs, que el seu Grup
seguirà treballant en aquest sentit.
La Sra. Esteller expressa l’abstenció del seu Grup, ja que en línies generals es
mantenen les mateixes condicions contractuals anteriors, tot i que sí que hi ha una
millora en l’àmbit econòmic, laboral i de la prestació dels serveis. Entén que no es
justifica prou passar de 7 a 10 lots i que la incorporació de més empreses impliqui
una millora substancial en la prestació del servei. Atesa aquesta falta de
justificació, reitera l’abstenció del PP.
El Sr. Garganté constata que el govern porta de nou la renovació d’un contracte
que suposa l’externalització de llocs de treball municipals. Recorda que al principi
l’excusa era el temps i la urgència i que altres vegades ha estat l’exigència tècnica.
Es pregunta quin és realment el motiu en aquest cas o quina serà l’excusa.
Pregunta si 570 treballadores i gairebé 29 milions d’euros de pressupost no són
suficients per plantejar-se, per exemple, la creació d’una empresa o institut públic
de neteja. Comenta que, segons la plataforma «Municipalitzem», internalitzar
estalvia un 25%, que en aquest cas podria ser un estalvi de 7 milions d’euros. Es
queixa que la quantitat de treballadores de dependències afectades i de pressupost
ni tan sols ha merescut l’estudi de la viabilitat tècnica i econòmica de la
internalització, sinó que directament s’ha presentat la nova licitació amb algunes
millores minses al plec de clàusules.
Destaca que entre les millores fins i tot s’exigirà als contractistes que apliquin el
conveni del sector, és a dir, amb la normativa vigent. Indica que és coneguda la
posició del seu Grup respecte a l’externalització de serveis, no tan sols els que
presta l’Ajuntament, sinó també els que requereix. Per això votarà en contra de la
licitació que proposa el govern, perquè creu que la internalització de la neteja és
més eficient per a l’Ajuntament i no comporta l’enriquiment d’una empresa privada
a costa de les condicions laborals i salarials de les treballadores.
Afegeix que hi votarà en contra no tan sols per això, sinó també per la
incapacitat del govern d’incloure al plec de clàusules alguna fórmula que permeti
controlar el compliment del contracte, no tan sols en relació amb la prestació del
servei, sinó amb les condicions laborals i salarials. Assenyala que la licitació preveu
una quantitat d’hores determinada i una previsió del cost, que òbviament dista
molt del que realment perceben les treballadores, però diu que no només això,
sinó que ni tan sols s’ha inclòs cap mecanisme que permeti controlar que realment
es contracten les persones necessàries per prestar el servei, que ho fan amb
contractes fixos i no amb temporals o d’obra servei, que no es cobreixen hores
estructurals amb hores extres de les treballadores de manera sistemàtica o que no
es produeixen vulneracions del conveni.
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Pregunta si no es podia incloure l’obligació del contractista de certificar el
nombre de treballadores destinades al contracte cada mes i que ho acrediti
mitjançant el lliurament dels TC1 i TC2 a l’Ajuntament a través de la plataforma
electrònica. Diu que només que s’inclogués aquesta clàusula es podrien fer controls
aleatoris que comportessin penalitzacions o fins i tot la resolució del contracte. Es
queixa que el govern dimiteix completament de la seva obligació de garantir que
es respectin els drets dels treballadors a l’Ajuntament, i no sap si es fa per desídia,
per covardia o per voluntat, però reitera que en cap cas pot donar suport a una
nova licitació que ni tan sols canvia substancialment el que hi havia fins llavors.
Remarca que de nou el discurs del canvi és ben lluny de la realitat continuista del
govern de Barcelona en Comú i el PSC.
El Sr. Badia anuncia el seu vot favorable. Diu que potser no s’ha expressat bé, i
que sí que es preveuen alguns mecanismes de control a través de mecanismes de
penalització. Explica que, per exemple, per a l’avaluació del servei de neteja
ordinària es comprovarà mensualment el percentatge de compliment d’hores
programades durant el període, i això es farà tant per a les neteges d’operari com
per a les neteges d’especialistes. Comenta que en el cas del nou compliment
donarà lloc a penalitzacions econòmiques, i que també es farà seguiment de neteja
incidental.
Afegeix que s’estan treballant en les guies de contractacions pública tots els
mecanismes de seguiment i regulació que es desplegaran, i diu que les propostes
dels TC esmentades s’aniran incorporant en aquesta part de garantir el plec de
condicions. Considera que no cal introduir-ho en el plec, sinó que el govern ha de
tenir mecanismes de control de la contractació pública.
Se senten crits de «Municipalitzem també la neteja» i la presidenta diu que
queda entès pels cartells el missatge que es vol transmetre. Demana silenci
perquè, si no, s’entorpeix la Comissió.
El Sr. Badia expressa el vot favorable de Govern Municipal, la Sra. Vila expressa
l’abstenció de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i el Sr.
Garganté expressa el vot contrari de la CUP. S’aprova.
11. Aprovar inicialment la revisió del contracte programa entre l’Ajuntament de
Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació durant el
període 2014 – 2017 dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona;
sotmetre’l a informació pública per un període de vint dies hàbils, a comptar des
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de conformitat amb allò establert a l’article 33.3 de la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya; i
sol·licitar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya l’emissió de l’informe preceptiu
previst en el precepte legal esmentat.
El Sr. Badia explica que és ben coneguda la situació actual de BTV i la situació
laboral. Comenta que en aquesta sessió es porta l’aprovació inicial de revisar
l’acord marc entre l’Ajuntament i ICB en l’àmbit del model de gestió. Indica que,
com que és l’aprovació inicial, això tindrà el seu recorregut, amb el període
d’esmenes i una aprovació final al setembre o l’octubre.
Diu que s’avança i que els grups han tingut accés a la proposta que es fa de com
ha de ser aquest nou model de gestió. Explica que està basat en l’informe elaborat
per Andreu Casero, de la Universitat Jaume I, de Castelló. Comenta que aquesta
proposta ha estat aprovada per la comissió de seguiment del contracte i també pel
Consell d’Administració d’ICB.
Informa que el model que es proposa és un organigrama de treballadores
públics format per 201 treballadors. Comenta que aquest organigrama haurà de
desenvolupar principalment les funcions de continguts informatius i serveis tècnics.
Afegeix que l’aposta per al procés d’incorporació a la plantilla és el mecanisme de
subrogació per a 177 treballadors, i diu que el calendari d’aplicació seria, el 2016,
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la resolució d’aquest expedient i, per tant, la seva incorporació a final d’any i la
plena operativitat a partir de 2017.
Diu que això forma part de donar una resposta a un canvi de model que ha
comportat que hi hagués un elevat nombre de demandes per cessió il·legal. Pensa
que cal donar un contingut i un corpus a com creu que ha de ser la futura Televisió
de Barcelona. Atès que estan en l’aprovació inicial, indica que encara hi ha temps
per debatre tots els matisos que calgui.
El Sr. Forn constata que és l’aprovació inicial i, per tant, anuncia l’abstenció del
seu Grup en aquesta sessió perquè encara té alguns dubtes. Vol que el govern
expliqui algunes qüestions abans de passar a l’aprovació definitiva.
Comenta que aquesta modificació del contracte programa afecta el model de
gestió i també les previsions de finançament de l’ICB. Indica que l’informe jurídic
extern entén que és possible que operi el mecanisme de la successió empresarial,
cosa que no discuteix. El sorprèn, però, que no hi hagi un informe jurídic dels
Serveis Jurídics de l’Ajuntament. Opina que seria necessari poder contrastar això.
Troba a faltar també una justificació tècnica de la decisió d’internalitzar el
servei. En aquest sentit, assenyala que l’estudi comparatiu amb els diferents
models de gestió de televisions locals aporta poca cosa.
Es pregunta si un model de gestió directa o amb recursos propis a la producció
de contingut i programes i dels serveis tècnics és més eficaç i per què. Es continua
preguntant per què és més eficient o més transparent, adjectius que utilitza el
govern per a la justificació. Demana per què es canvia el model, quins són els
guanys per a la ciutadania i per al servei, on és el guany públic. També vol saber el
cost final de l’operació, cosa que troba imprescindible. Pregunta si es posarà en
risc ICB, qui assumirà el cost suplementari que es produirà. Conclou que hi haurà
més transferències per part de l’Ajuntament, i pregunta quines seran. Creu que és
molt difícil parlar d’una operació de canvi de model de gestió quan no es coneixen
tots aquests temes. Demana, doncs, que es facin aquests números i es digui el
cost total d’aquesta operació: què costa un model de gestió indirecta i què costa
passar-ho a model de gestió directa per part de l’Ajuntament.
Diu que sense tenir una resposta clara a aquestes qüestions difícilment es pot
manifestar i prendre posició. Entén altres raonaments i el litigi jurídic, però opina
que els grups haurien de tenir una foto final de com quedarà i què costarà aquest
model de gestió directa.
El Sr. Sierra també anuncia l’abstenció de Ciutadans, atès que el govern ha
traslladat l’expedient als grups només amb un dia d’antelació i l’estan estudiant.
Considera positiu que, en el cas de successió d’empresa, els treballadors
conservin l’antiguitat i tots els seus drets, però, tractant-se d’un servei no
essencial i tenint en compte el que han manifestat les persones del servei de
neteja presents a la sessió, mantindrà l’abstenció. Pensa que caldrà estudiar-ho
detingudament.
Torna a posar de manifest que ni Ciutadans ni la CUP estan al Consell
d’Administració de BTV, i desitja que se solucioni com més aviat millor.
El Sr. Coronas expressa el vot a favor d’Esquerra, perquè creu que aquesta
reforma del contracte programa és un primer pas per a la incorporació dels
treballadors a ICB. Adverteix, però, que estarà pendent d’aquest procés i que no li
tremolarà el pols si creu que es posa en perill la viabilitat de BTV.
Opina que és un pas important, però que cal vetllar perquè BTV tingui el futur
assegurat, ja que l’increment de la despesa de personal és molt important i no es
pot hipotecar el servei públic per les futures generacions, no es pot fer un gest ara
per haver de tancar en un futur la televisió de tots els barcelonins. Constata que es
plantegen molts reptes, i diu que el primer és la relació laboral dels treballadors,
en què es parla d’un increment del 2% del cost de personal. Pregunta si això
suposa els increments que reclama la plantilla o es comença un procés que portarà
al cap d’un any a un nou conflicte. També vol saber quin cost tindrà, quins
increments salarials es produiran i quin increment suposarà durant els propers
anys, si caldrà indemnitzar la productora actual, si hi ha alguna garantia que es
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retiraran les demandes presentades pels treballadors i que ICB no haurà d’assumir
noves despeses en forma de compensacions per via judicial, si s’assegura la
viabilitat de la televisió i la qualitat de l’oferta, si es preveu un sistema per a la
incorporació de nous professionals i de talent jove i si es preveuen partides de
formació.
Sobre els informes presentats pel govern, constata que, d’una banda, hi ha
l’anàlisi comparativa dels models de gestió de les televisions de proximitat, que és
un estudi interessant en què es presenten diferents models de gestió, però que té
dos problemes. En primer lloc, destaca que es basa en televisions regionals i no
locals a l’hora de posar exemples, i, en segon lloc, no es diu quin és el model
previst. Pregunta, doncs, si s’aposta per reportatges com la televisió de Nova York.
Comenta que hi ha models privats amb menys treballadors que treballen en xarxa,
cosa que es podria fer amb la Xarxa de Televisions Locals. Constata que hi ha
moltes possibilitats, però pregunta quines són les que el govern considera més
adients.
Creu que l’informe pot fer una bona radiografia, però diu que cal tenir clar quin
és el sistema per a BTV i com interactua amb el sector audiovisual català, tant
públic com privat. Indica que la subrogació també planteja problemes, en primer
lloc perquè seran 177 els treballadors que passaran a Informació i Comunicació de
Barcelona. Pregunta si això suposa la totalitat o algú es quedarà fora. Assenyala
que, si es creen places dins d’una empresa pública, cal fer un concurs. Pregunta si
s’asseguren les places dels treballadors actuals o si pot ser que algú perdi la seva
plaça perquè es farà un procés de selecció amb bases de convocatòria pública.
Conclou que s’afronta un canvi de model de televisió a BTV que comença amb
una internalització feta via subrogació, però que ha de portar a planificar una BTV
que sigui motor d’allò públic, però que també permeti dinamitzar les empreses del
sector i que no giri l’esquena als productes. Considera que el repte és majúscul i
està disposat a col·laborar-hi, però també adverteix un cop més que o es fa bé o
pot portar més problemes que no pas solucions.
La Sra. Esteller comenta que el canvi de model presentat és un canvi de grans
conseqüències per a la gestió de BTV, per a la qual cosa li falta força informació.
Li interessa molt tenir l’informe justificatiu de l’òrgan gestor i de la societat
gestora, així com de Recursos Humans i de la Intervenció, per valorar l’impacte
econòmic i els efectes que pot tenir a l’hora de garantir la viabilitat de BTV.
Diu que treballarà amb l’expedient facilitat abans de fer l’aprovació definitiva, i
en aquest tràmit d’informació i treball conjunt i de valorar tots els efectes, el Grup
Popular de moment s’abstindrà a l’espera de tenir més informació.
El Sr. Garganté celebra que, malgrat tot el que s’ha fet durant anys en relació
amb els serveis de l’Ajuntament, que ha estat externalitzar, precaritzant les
condicions i el servei, i el que s’ha repetit constantment –que la llei de
pressupostos espanyola i l’LRSAL no deixen municipalitzar ni internalitzar–, a poc a
poc els mites i llegendes municipals van caient. Constata que si aquests cauen no
és per cap decisió política ni d’aquest govern ni dels anteriors, sinó per les
mateixes denúncies dels treballadors i treballadores i per les demandes de
municipalitzar que fa un temps que s’estan realitzant de manera més activa des
del sindicalisme combatiu i, de manera més recent, per la plataforma
«Municipalitzem».
Està a favor, doncs, d’iniciar la modificació del contracte programa per passar a
un model internalitzat, però també vol deixar clar que no està d’acord amb el fet
que es mantingui la precarietat laboral actual, en què hi ha treballadors i
treballadores amb contractes de menys de 20 hores setmanals i sous molt per sota
del que es cobra per les mateixes tasques a l’Ajuntament. Assenyala que aquesta
internalització està prevista només per a 177 persones, i creu que hauria de ser
per a tota la plantilla que fa funcionar BTV, que són 229 persones, incloent-hi tots
els companys i companyes d’Antena Local. Destaca que algunes d’aquestes
persones tenen sentències guanyades per cessió il·legal de treballadors i
treballadores que havia fet l’empresa municipal. Considera que a alguns i a
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algunes els hauria de caure la cara de vergonya d’haver tingut els treballadors en
aquesta situació.
Conclou que cal tirar endavant la internalització, però reitera que aquesta ha
d’anar acompanyada d’unes millores de condicions laborals i salarials, així com de
l’entrada de tota la plantilla de treballadors de BTV.
El Sr. Badia comparteix que encara falten documents, que diu que s’estan
elaborant. Espera que durant el mes que hi ha d’al·legacions es puguin fer arribar
als grups i tornar-se a reunir per analitzar-ho.
Explica que les previsions de finançament són que, en ordre de magnitud, no
tindrien per què augmentar, i menys amb la proposta que es fa de la subrogació.
Reconeix que cal acabar de tancar aquests documents i que es puguin compartir
amb els grups.
Constata que ERC ha obert molts interrogants, i creu que alguns es podran
resoldre i d’altres no, ja que és un procés judicialitzat i hi ha certes incògnites. Diu
que a l’Ajuntament li toca definir com vol que sigui la televisió i que, si després
arriben sentències, caldrà adaptar-les al model pactat. Pot garantir que els
treballadors actuals segueixen i que es preveuen 6 noves incorporacions.
S’adreça al Sr. Garganté per dir-li que hi ha diferents processos de
municipalització en marxa, com ara les escoles bressol, el PIAD, el SARA, i que són
moltes les veus que fa temps que apunten en aquesta direcció. Indica que
l’Ajuntament estudiarà cada cas per veure en quins hi ha una millora substantiva
del servei i creu pertinent dur-la a terme.
El Sr. Badia expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Forn expressa
l’abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas
expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i el Sr.
Garganté expressa el vot favorable de la CUP. S’aprova.
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal CIU:
12. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda reprovar el Govern municipal per la seva mala gestió del
fenomen de la venda ambulant il·legal a la ciutat de Barcelona.
El Sr. Forn explica que CiU porta a aquesta Comissió la reprovació del govern
per la seva mala gestió del fenomen de la venda ambulant irregular. Diu que el
que ha passat estava anunciat i no l’ha agafat per sorpresa, ja que els grups
municipals, associacions de veïns i de comerciants fa un any que demanen al
govern que prengui mesures. Constata que els resultats, lluny de millorar, han
empitjorat molt substancialment, atès que el que es veu a Barcelona no s’havia
vist mai des de fa molts anys.
Comenta que han fracassat les mesures preventives, de control i vigilància, i
afegeix que no només han fracassat, sinó que molt sovint han generat ordres poc
clares, poc precises, fins i tot contradictòries als agents de la Guàrdia Urbana, cosa
que ha provocat un sentiment d’abandó i desprotecció envers el Cos de la Guàrdia
Urbana. Constata que durant mesos s’ha vist com determinades zones de la ciutat
es convertien en veritables mercats a l’aire lliure, on es podia adquirir qualsevol
producte amb plena llibertat, sense cap impediment per part de l’Administració que
hauria de fer complir les ordenances. Diu que ara aquesta Administració que fa ulls
grossos davant la il·legalitat recorda als ciutadans que la compra de productes
il·legals està sancionada. Considera que això és un gran contrasentit.
Assenyala que s’ha convertit tota la normativa estatal, nacional i municipal en
paper mullat, que hi ha hagut un flagrant incompliment de lleis i ordenances, i
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també un incompliment del conveni de col·laboració amb l’autoritat portuària.
Destaca que la seva inacció ha provocat un efecte crida a Barcelona. Constata que
diàriament es desplacen a la ciutat centenars de manters perquè saben que a
Barcelona poden actuar amb tota impunitat.
Recorda que quan el govern va organitzar una operació al voltant del monument
a Colom, al novembre de 2015, es calculava que hi actuaven entre 400 i 500
manters. Indica que, actualment, mesos després, el nombre ja s’ha multiplicat per
2, i, per tant, es tracta de 800 o 1.000 manters. Comenta que aleshores el govern
va trigar 5 mesos a actuar, i que ara la zona del passeig Joan de Borbó s’ha
convertit en un nou mercat ambulant. Constata que la gran actuació de
l’Ajuntament no ha fet res més que desplaçar els venedors. Pregunta quan hi
haurà una nova actuació policial per fer veure que s’actua quan només es trasllada
el problema a un altre indret de la ciutat. Indica que el govern té els grups
acostumats a aquest tipus d’actuacions que no són continuistes. Demana que el
govern es deixi d’operacions cosmètiques de cara a la galeria i actuï amb decisió,
amb constància i amb una línia clara de treball.
Constata que, després d’un any llarg de govern, no s’han vist ni mesures per
controlar la venda ambulant irregular ni mesures socials per inserir les persones
que practiquen aquesta activitat. Diu que actualment s’hi pot afegir una altra cosa,
que és que no hi ha mesures per actuar en els punts de distribució, tenint en
compte que el govern sempre diu que s’ha d’actuar en aquests punts. Recorda que
el dia anterior el Sr. Ablanedo, el subdelegat del govern, explicava que els primers
mesos del 2015, quan governava el Sr. Trias, s’havien produït 34 dispositius
conjunts contra la venda il·legal en punts de distribució. Constata que amb el
govern de la Sra. Colau de 34 s’ha passat a 2. Conclou, doncs, que tampoc no es
fa el control en els punts de distribució.
Considera que el govern ha fracassat per no voler escoltar, per pensar que
tothom estava equivocat i que amb les seves idees se’n sortirien, i constata que
ara es pot comprovar que aquestes idees han estat absolutament decebedores i
mereixen la reprovació de la Comissió.
El Sr. Sierra diu que no li agrada haver de reprovar ni votar aquest tipus de
proposicions, però que hi ha de votar a favor perquè fa més d’un any que ho diuen
al govern, que denuncien aquesta situació i l’efecte crida provocat pel govern de la
Sra. Colau i que denuncien la desautorització constant que s’ha fet a la Guàrdia
Urbana. Afegeix que hi ha desenes de companys seus –tenint en compte que els
membres de la Guàrdia Urbana són treballadors de l’Ajuntament– ferits en
enfrontaments amb els venedors il·legals ambulants, i d’altres que ni tan sols
reben ordres concretes per actuar.
Indica que aquest és el principal problema de la mala gestió que ha fet el govern
del fenomen del top manta. Diu que tots els barcelonins han estat testimonis de
l’esperpent que suposa veure la Guàrdia Urbana jugant al gat i la rata amb els
venedors il·legals ambulants. Recorda que al carrer més car d’Espanya, Portal de
l’Àngel, on té el despatx el comissionat de Seguretat, s’ha vist els venedors
il·legals ambulants jugant al gat i la rata amb la Guàrdia Urbana.
Afegeix que el mateix tinent d’alcalde, el Sr. Pisarello, va reconèixer l’altre dia
en una compareixença que eren 800 venedors il·legals ambulants els que hi ha en
les immediacions del Port de Barcelona. Indica que són més de 1.000 perquè no
tan sols són allà, sinó també en altres punts de la ciutat, com la Rambla, Portal de
l’Àngel, etc. Considera que, sent més de 1.000, el tema ja té una difícil solució.
Assenyala que, si el govern hagués fet cas als grups i hagués fet actuar la Guàrdia
Urbana, no hauria d’estar excusant-se dient que la culpa és d’una altra policia,
d’un altre organisme o de l’Estat. Considera que ara caldrà fer una intervenció que
posarà en risc les persones utilitzades per les màfies, els treballadors de
l’Ajuntament, la Guàrdia Urbana i les forces i cossos de seguretat de l’Estat i
persones que transiten pels carrers de Barcelona.
Destaca que el govern Colau-Collboni el que ha fet és un aparador de la ciutat
perquè les màfies col·loquin els seus productes il·legals.
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El Sr. Coronas diu que tothom és conscient que el fenomen del top manta és
complex i que afecta també altres administracions, però creu que això no ha de
servir d’excusa, perquè l’Ajuntament pot fer moltes coses, més del que s’ha fet
mai. Es queixa que massa vegades al llarg de la història s’han vist informes i
mesures sobre el top manta que s’han quedat en un calaix, ja que sempre ha faltat
valentia i determinació per abordar aquest fenomen. Demana que no es caigui una
vegada més en el mateix error.
Comenta que ell, personalment, com a president de la Taula de ciutat per a
l’abordatge de la venda ambulant irregular al carrer, va elaborar un d’aquests
informes que no li agradaria que es quedés en un calaix. Es queixa que, després de
4 mesos sense tirar endavant les mesures proposades, tant socials com
administratives, s’ha tardat 4 mesos per veure una reacció. Diu que ara la sensació
és que fan tard perquè aquest estiu hi ha més de 1.000 manters a la ciutat, cosa
que és inabordable, almenys aquest estiu. Pensa que el moment adequat per
actuar era el mes de març i que la inacció durant 4 mesos ha portat a aquesta
situació.
Recorda que ERC ja ha reprovat públicament tot el que considerava que calia
reprovar d’aquest govern, i diu que en aquesta sessió el seu vot anirà en funció de
tres coses: un reconeixement dels errors comesos pel govern; el compromís
d’abordar el fenomen en tota la seva complexitat, però assegurant l’atenció social i
la lluita contra la venda de productes il·legals i l’ocupació de l’espai públic, i un
missatge clar i un compromís amb les mesures que es van acordar en aquell
informe elaborat el 9 de març.
La Sra. Esteller anuncia el suport del Grup Popular a aquesta proposta. Recorda
que al novembre de 2015 ja es va aprovar una proposta del PP en què es
denunciava la permissivitat i la complicitat del govern amb els top manta. Comenta
que des d’aleshores aquesta inactivitat i permissivitat han fet un efecte crida que
ha desbordat el top manta, que s’ha convertit en un problema d’unes grans
dimensions.
Constata que no només s’ha enfortit el top manta, sinó que s’ha debilitat la
Guàrdia Urbana, i com a conseqüència de la permissivitat i inactivitat actualment
hi ha una Zona Franca per als manters, en què hi ha més de 1.000 manters sense
llicència, que perjudiquen el comerç i la ciutat i que generen una gran inseguretat.
D’altra banda, destaca que hi ha episodis violents, agressions a la Guàrdia
Urbana, falta d’autoritat d’aquest cos, perquè no té directrius clares per fer front a
aquest delicte. Reitera que aquesta inactivitat genera un problema no només als
comerços o a la imatge de la ciutat, sinó també un problema de convivència.
Constata que, quan el govern se sent acorralat i tot són problemes, la solució,
com sempre, és culpabilitzar l’Estat. Indica que des del Govern de l’Estat s’ha
donat tota l’ajuda a la ciutat. Recorda que en la proposta del PP també es va
demanar i es va aprovar que s’actués a demanda, que es demanés la col·laboració
de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, cosa que no s’ha fet. Remarca que el
2015 es van actuar 43 vegades, i, en canvi, el 2016 només 2. Es queixa que no hi
ha aquesta col·laboració que s’acorda en la Junta de Seguretat. Comenta que uns
dies abans el delegat del govern es va oferir per actuar amb els cossos policials, i
el govern no ha volgut que es faci.
Creu, doncs, que és una qüestió política que té unes greus conseqüències per a
Barcelona i que l’única responsable d’aquesta situació és l’alcaldessa Ada Colau,
que va assumir aquestes funcions de seguretat ella mateixa.
El Sr. Garganté comenta que els darrers mesos el govern de Barcelona en
Comú, i ara també el PSC, no ha deixat de fer passos a la dreta en aquest tema.
Constata que, víctima d’una síndrome d’Estocolm que el paralitza, el govern ha
cedit dia a dia a les pressions dels grups de Convergència i Unió, Partit Popular,
Ciutadans i fins i tot Esquerra Republicana de Catalunya, que no han dubtat a
posar-se al servei dels lobbys de la ciutat i, en comptes de buscar solucions a la
situació de pobresa que viuen els venedors ambulants, han aplicat només la
recepta de la repressió, la violència i la racista Llei d’estrangeria.
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Assenyala que s’ha volgut maquillar el debat de moltes maneres: per exemple,
dient que afecta el comerç dels barris, però recorda que els venedors ambulants
eren a passeig de Gràcia i la Rambla i que van ser desplaçats policialment a la
Barceloneta, un barri popular, de manera que s’ha aconseguit afrontar pobres amb
pobres; dient que suposen una apropiació de l’espai públic, que ho considera un
cinisme a la ciutat de les terrasses i els grans esdeveniments; dient que cal lluitar
contra les màfies, que és la demagògia de sempre, i dient que es tracta de venda
no autoritzada, que és pintura per amagar l’origen de la situació.
Remarca que el cert és que hi ha una dicotomia molt senzilla: d’una banda, hi
ha un seguit de persones que davant d’una situació de pobresa i desemparament
han trobat en la venda ambulant una forma per sobreviure, no de guanyar-se la
vida, sinó de malviure, i que encara han de suportar que la Guàrdia Urbana els
confisqui 1.600 euros miserables que tenen com a pot comú per ajudar-se entre
ells, un seguit de persones que viuen amb el pànic de les multes, les detencions,
els CIE i les deportacions; i, de l’altra banda, hi ha la defensa a ultrança de la
propietat industrial de les grans marques. Conclou que això és degut a l’interès de
multinacionals que exploten les seves treballadores arreu del món per vendre
productes que generen plusvàlues desorbitades mentre maten de gana aquestes
mateixes treballadores. Constata que sembla que això no preocupa, sinó que és
més preocupant que algú estiri una tela al carrer i miri de sobreviure venent el que
pot i com pot.
Comenta que en l’actualitat a Barcelona es viu una de les expressions més crues
de l’explotació, de la lluita de classes i de la resposta colonial del nord a les
conseqüències de l’espoli dels països del sud. Pensa que cal que tothom prengui
partit i el preocupa enormement que el govern s’hagi situat al costat del discurs
dominant i que sigui incapaç de combatre el discurs i la pressió del racisme i el
classisme. Es pregunta si combatre això no era part de la lluita per l’hegemonia.
Diu que no comparteix la política del govern, i considera que és nefasta, que
vulnera els drets humans, que menysprea les més febles de la classe treballadora i
que va en contra dels mínims d’ètica i humanitat exigibles.
Tanmateix, es veu amb l’obligació de votar en contra de la proposició de
Convergència i Unió perquè, més enllà d’una pretesa neutralitat en la redacció,
només persegueix augmentar la criminalització dels venedors ambulants i la
repressió policial, pressionar per augmentar la violència i el racisme institucional i
atiar falses confrontacions socials amb l’objectiu de fracturar les classes populars
pel seu origen. Diu que no trobaran la CUP en el fet de desplegar la demagògia i
atiar l’odi. Constata que potser CiU en altres llocs tenia la Plataforma per Catalunya
per trobar suport, però reitera que no el trobaran en la CUP.
Finalment, demana que, si a Convergència i Unió li queda un mínim de decència,
ni que sigui per ètica cristiana, esborri el vídeo racista repugnant que va penjar el
dia anterior a la xarxa.
La Sra. Andrés comenta que el PSC defensa la venda legal a la ciutat i l’espai
públic que durant molts anys s’ha construït amb la ciutadania, especialment les
zones per a vianants. Afegeix que està al costat de la Guàrdia Urbana en les seves
intervencions, també en el fenomen del top manta.
Recorda que el seu Grup ha estat crític amb la Comissió que es va crear per fer
un abordatge estrictament social d’aquest fenomen, a petició del Grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, ja que sabia que no portava a una solució. Afegeix que
també ha criticat i critica la defensa d’un abordatge exclusivament policial, que és
el que demanen els grups de Ciutadans i del PP. No entén el posicionament de
Convergència i Unió, que ha sigut govern i s’ha hagut d’enfrontar també a aquest
fenomen, que és complex i que no es pot tractar com una llança contínuament en
contra del govern.
Reitera que cal trobar una solució entre tots a aquest fenomen, que és complex i
requereix la coordinació de les diferents institucions. Pregunta on és ara el discurs
bonista sobre estrangeria que han fet els grups a l’inici de la Comissió, quan es
presentava l’informe, ja que tots defensaven que s’havia de trobar una solució per
a l’estrangeria. Pregunta on és la regularització, que és el primer pas per accedir a
un lloc de treball. Pregunta també on és ara el discurs de la convivència que es fa
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normalment. Constata que es parla poc de comerç, i diu que no ha sentit en
aquesta sessió a ningú parlar de comerç, només de policia i d’estrangers, tot i que
no ho diuen, però ho pensen.
Pel que fa a l’aparador de què parlava el Sr. Sierra, indica que l’aparador és
aquesta Comissió, que ha començat amb un informe sobre estrangeria i que
continua d’aquesta manera.
Li diu a la Sra. Esteller que sí que cal el govern de l’Estat, precisament perquè
es parla de persones que vénen i entren, i això no és una competència
estrictament municipal, sinó una competència en què participa tothom.
Respecte del tema que es venen productes falsificats, pregunta on és la policia
autonòmica, que és la competent per combatre els delictes.
Constata, doncs, que en aquest tema hi ha més d’una institució implicada i
cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat. Per això anuncia que no donarà
suport a aquesta proposició de Convergència i Unió.
El Sr. Pisarello constata que el fenomen de la venda ambulant irregular és un
problema complex i global. Explica que fa temps que el govern està provant totes
les mesures socials i totes les de lluita contra l’ocupació de l’espai públic, i el
nombre de venedors no ha deixat de créixer.
Afirma que no pot ser que es culpabilitzi el govern de la ciutat quan la solució
depèn de la coordinació entre administracions. Diu que aquesta frase la va
pronunciar el dia anterior l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, de Convergència i
Unió. Assenyala que també podria haver estat la frase de l’alcalde de Sitges, de
Salou o de molts alcaldes de Convergència i de diferents colors polítics.
Destaca que Convergència i Unió el dia anterior va treure un vídeo alarmista,
demagògic, racista, atiant el conflicte i no proposant cap tipus de solució. Diu que
aquest govern municipal no és un govern autocomplaent i pot fer autocrítica de
coses que s’haurien d’haver fet millor. Comenta que el govern està aprenent
davant d’un fenomen que no és exclusiu de la ciutat, però indica que es va apostar
per un abordatge transversal d’aquesta qüestió. Informa que s’han implicat totes
les àrees possibles: de seguretat, de drets socials, etc. Recorda que es va crear
una taula de ciutat, de la qual el govern ha après molt, i diu que moltes de les
mesures que s’estan posant en marxa estan inspirades en les conclusions
d’aquesta taula de ciutat, i afegeix que són mesures pioneres. Comenta que no
s’havien posat mai sobre la taula 50 plans d’ocupació com ha fet l’Ajuntament ara.
Pel que fa a la cooperativa, remarca que això tampoc no s’havia fet mai
combinat amb aquest Pla d’ocupació.
Parla de la coordinació de les forces de seguretat per actuar en l’origen, perquè
saben que l’origen està en les xarxes de distribució. Afegeix que s’estan fent
campanyes per deixar clara la importància del petit comerç de proximitat dels
barris.
Reitera que l’últim que s’ha fet és crear una taula coordinada entre
administracions i diferents institucions per poder afrontar aquest problema.
Li diu al Sr. Forn que el que cal no són vídeos com els que està penjant
Convergència, sinó posar-se a treballar de manera coordinada. Demana, doncs,
que el Sr. Forn aprengui dels alcaldes de Convergència i d’altres forces, que
entenen la complexitat del problema i que estan treballant en una línia molt
semblant a la de l’Ajuntament de Barcelona.
El Sr. Forn està cansat de sentir que és un fenomen complex, global i que es fan
taules, comissions, etc. Constata que el govern fa un any que hi és i que la
legislació el darrer any no s’ha modificat, per tant, és la mateixa que aplicava
Convergència i Unió. Diu que el govern acaba fent la paràlisi per a l’anàlisi, ja que
tot el dia està analitzant, fent taules i discursos i buscant estudiosos que li diguin
com ha d’actuar. Insisteix que fa un any que l’oposició li diu al govern com ha
d’actuar, i constata que els resultats de la no-actuació del govern són que
actualment s’ha multiplicat per 2 la població de persones manteres a Barcelona.
Diu que aquesta és la realitat de l’estudi de tots aquests fenòmens tan complexos.
Remarca que tot això té una explicació. Pregunta si Barcelona en Comú recorda
què va fer el govern de Convergència i Unió i el que ha fet aquest govern. Recorda
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que Convergència al cap de 15 dies de governar constituïa l’operació Mestral, amb
40 guàrdies urbans dedicats només a això. Destaca que el govern actual ha trigat
mesos a donar ordres concretes i clares a la Guàrdia Urbana, que durant mesos ha
desautoritzat constantment aquest cos, que durant mesos ha donat instruccions
contradictòries a la Guàrdia Urbana, fins al punt que aquest cos no sabia com
havia d’actuar.
Constata que, quan el govern ha treballat en un lloc concret, al final el que ha
fet és traslladar-ho, ja que no li interessava que es veiés a la plaça Catalunya ni a
determinats carrers, i ha permès durant mesos que poguessin estar instal·lats en
altres zones de la ciutat. Remarca que quan no és Colom és el passeig Borbó.
Pregunta on aniran aquests manters quan els desallotgin del passeig Borbó.
Constata que el govern navega i no sap per on va, ja que ha perdut el rumb en
aquesta qüestió.
El Sr. Coronas pregunta si el govern reconeix errors en la gestió d’aquest
fenomen durant aquest temps i si el govern es compromet a tirar endavant les
mesures socials i la lluita contra l’ocupació de l’espai públic. Demana resposta de sí
o no, perquè, si no, no pot posicionar el vot i llavors seria favorable a la
reprovació.
La Sra. Esteller li diu al Sr. Pisarello que amb la política inicial del govern s’han
enfortit els manters, ja que el PP ja va advertir el govern que necessitaria molta
més força policial. Assenyala que fins i tot s’ha creat un sindicat.
Comenta que li ha arribat una informació que li agradaria que el Sr. Pisarello
digués si és certa o no. Pregunta si és cert que el mateix sindicat lloga espais dins
de l’àmbit d’acció dels top manta de 10, 15 o 20 euros perquè uns altres s’hi posin
i que allà també hi ha una prevalença sobre la resta.
Reitera que hi ha hagut un enfortiment del top manta, per l’efecte crida, pel qual
s’han duplicat els manters, i es queixa que s’ha generat una gran força que s’ha
traduït en una violència cap al Cos de la Guàrdia Urbana.
El Sr. Coronas insisteix que només amb la resposta de sí o no posicionarà el vot.
El Sr. Pisarello comenta, sobre el compromís, que s’està posant en marxa ja. I
afegeix que sempre es cometen errors fent política.
El Sr. Coronas s’ho agafa com un sí, i, per tant, diu que s’abstindrà en la
proposició.
El Sr. Forn comenta que el Sr. Pisarello recordava en la intervenció anterior el
que deien els alcaldes de Roses o de Sitges, a la qual cosa es referirà després.
Com a dada comparativa, li diu al Sr. Pisarello que Barcelona té 2.900 i escaig
agents de la Guàrdia Urbana, que no és comparable amb els que poden tenir
Sitges o Roses, que si no tenen el suport dels Mossos d’Esquadra és impossible
que actuïn. Destaca que al Sr. Pisarello li agrada recordar sempre què va dir un
alcalde determinat.
Comenta que l’alcalde de Calafell el dia anterior va dir que a Calafell ja no hi ha
top manta perquè tot és a Barcelona. Reitera que l’efecte crida que el govern ha
creat fa que tots els manters de determinades zones de la costa catalana siguin a
Barcelona.
La presidenta explica que hi ha un empat, de 18 vots a favor i 18 en contra, i,
per tant, és el govern qui ha de dirimir si prospera o no aquesta proposició.
El Sr. Pisarello emet el vot de qualitat i diu que, evidentment, no.
El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el
vot contrari del PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa l’abstenció d’ERC, la Sra.
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Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari
de la CUP. Es rebutja.
Del Grup Municipal C’s:
13. La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que el Govern municipal doni explicacions a la resta dels grups
municipals, i es doni també per escrit, respecte dels extrems següents: - Objectius
marcats pel nou Govern municipal respecte al model de ciutat. - Les inversions o
infraestructures pactades per ambdues formacions en el pacte de govern. - Els
plans i les tasques que pretenen portar a terme a les diferents àrees de govern,
coincidents amb la distribució municipal actual, fruit de dit acord.
El Sr. Sierra explica que aquesta proposició ve derivada de diverses que ja s’han
vist en el Ple i en comissions respecte a la nova formació del cartipàs municipal de
resultes de l’entrada en el govern del Partit Socialista.
Comenta que la proposició té diversos vessants. Pel que fa al model de ciutat,
diu que justament ha estat testimoni en aquesta sessió de la postura i la defensa
que ha fet la portaveu del PSC respecte al fenomen del top manta, quan durant
mesos havia defensat la postura contrària. En aquesta escenificació de
controvèrsia, vol saber el model de ciutat que tenen el PSC i Barcelona en Comú, i
sobretot les infraestructures o inversions previstes en el pacte de govern
d’ambdues formacions.
El Sr. Martí valora que és pertinent aquesta proposició de Ciutadans perquè,
més enllà del document formal de pacte de govern que van presentar tant
Barcelona en Comú com el PSC davant la ciutadania, és una evidència que són dos
partits que tenen dos models de ciutat completament diferents, no solament en
qüestions d’inversions i infraestructures, sinó en qüestions molt transcendentals,
del moll de l’os del model de ciutat.
Opina que estaria bé que els dos components del govern expliquessin als grups
aquestes qüestions que presenta Ciutadans i que els grups poguessin veure, si el
govern de Barcelona en Comú entén que un projecte és una obra faraònica, què
opina el PSC sobre aquesta obra faraònica, o bé si el govern de Barcelona en Comú
vol el decreixement econòmic de la ciutat i el PSC vol creixement sostenible, això
quin punt intermedi té, si és que el té.
Vol saber si el PSC està a favor que el tramvia connecti la Diagonal amb el tram
que encara falta per connectar, tenint en compte que Barcelona en Comú sembla
que ha tirat milles amb aquest projecte. També vol saber si la part del PSC del
govern vol enderrocar Can Vies i la part de Barcelona en Comú no.
Conclou que tot això són coses que demostrarien que Barcelona té un govern
que ha pactat uns mínims, però que té una incoherència de base des del minut
zero. Pensa, doncs, que estaria bé que s’expliqués en aquesta sessió.
La Sra. Capdevila defensa la participació i transparència com un puntal de
l’activitat política d’Esquerra Republicana de Catalunya. Comenta que és en
aquesta línia que, tant en les comissions com en el Plenari, ERC va defensar la
necessitat de donar compte del pacte de govern que ha de governar la ciutat els
propers tres anys.
Assenyala que, més enllà del debat del cartipàs o l’autoorganització interna del
govern, pel seu Grup l’important és el perquè i el per a què. Creu que les formes
són importants, però diu que no reobrirà el debat, sinó que donarà suport a la
proposta de Ciutadans. Comenta que ho farà amb els mateixos arguments del
debat sobre la transparència i la participació.
Remarca que s’ha constituït un nou govern i recorda que el nou tinent d’alcalde,
Jaume Collboni, va dir que no els demanessin 100 dies, sinó 100 hores. Constata
que ja han passat i encara no té clar cap a on vol portar Barcelona, el govern.
Recorda que Pedro Sánchez, en el moment d’anunciar aquest pacte de govern,
va comentar que venien a redreçar Barcelona de la deriva d’Ada Colau. Li
agradaria que s’expliqués què significa això i quines són les línies rectores de la
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nova Barcelona redreçada. Pregunta si redreçar Barcelona és tornar al model
esgotat de quan governava el PSC. Constata que ja ha passat més d’un mes i que
el nou govern no ha presentat cap full de ruta. Comenta que no té clar quines
seran les prioritats del nou govern i quines infraestructures són més importants.
Recorda que no fa gaires mesos que el PSC parlava d’obres faraòniques i
innecessàries i deia també que la solució en alguns casos, com a Can Vies, passava
per enderrocar. Diu que encara no sap què pensa el govern sobre la Diagonal, el
tramvia, el cobriment de la Ronda de Dalt, Glòries o l’avinguda Meridiana. Torna a
preguntar quines són les línies rectores d’aquest nou govern.
Es queixa que, més enllà dels eslògans i cops d’efecte mediàtic, encara no s’ha
presentat ni el PAM ni el PIM, no s’ha fet retorn del resultat de la plataforma
«Decidim Barcelona» i els districtes no tenen notícies dels PAD de cada districte.
Diu que el seu Grup té molt clar el paper de Barcelona com a capital de
Catalunya, sap el que suposa i aposta per enfortir aquesta capitalitat més enllà del
país i de la Mediterrània.
Per tot això donarà suport a la proposta de Ciutadans.
La Sra. Esteller anuncia el suport del Grup Popular a aquesta proposta, ja que
pensa que és bo saber quin és el model del Grup Socialista quan s’incorpora al
govern de Barcelona.
Recorda que el PSC té un llegat al llarg de tots aquests anys a Barcelona, que és
el model Barcelona, la col·laboració publicoprivada, que ha tingut un gran impacte
a la ciutat i ha aportat molts actius i ha facilitat l’activitat econòmica durant molt
de temps. Pregunta, doncs, si continuarà aquest model de col·laboració
publicoprivada; si es facilitarà l’activitat econòmica o es frenarà; quina és l’opinió
del govern respecte a la incorporació dels socialistes amb la moratòria hotelera,
que està frenant l’activitat i la creació de llocs de treball. També vol saber quina
opinió tindrà pel que fa a les terrasses, el turisme, etc. Pensa que cal tenir molt
clar quina és la proposta del govern respecte a tots aquests extrems.
D’altra banda, indica que el tema de la convivència no és menor. Recorda que el
PSC va ser l’impulsor i el que va crear l’Ordenança del civisme, que el govern
actual diu que no complirà. Pregunta quina és la seva posició respecte a la
convivència a Barcelona, respecte a la prostitució. Recorda que el govern ha dit en
moltes ocasions que la vol regular, i sap que el PSC la vol prohibir. Pregunta com
es mantindrà aquesta relació.
Pel que fa a temes tan importants com els okupes, vol saber què passarà, quina
és la visió del nou govern. Recorda que el fet que es desallotgés Can Vies era una
de les condicions per entrar al govern. Pregunta si continuarà o no.
Pregunta també per les infraestructures, el tramvia, un tema de gran
controvèrsia, i la Ronda de Dalt, qüestions totes elles cabdals.
El Sr. Garganté explica que l’entrada del PSC al govern municipal ha comportat
molts canvis a l’Ajuntament, cap de bo, excepte un, la reducció de tempos al
Plenari i a les comissions. Comenta que el canvi d’organigrama significa la creació
d’una nova tinència d’alcaldia que aplega sota un mateix paraigua economia i
cultura –que entén que és un mal presagi–, la creació de noves regidories i la
divisió de preexistents, canvis de cromos als districtes i el fitxatge de persones
afins al PSC, com Sara Berbel a Barcelona Activa i Xavier Marcé com a assessor del
nou tinent d’alcalde Collboni.
Constata que no només es presenten càrrecs estructurals, sinó també un canvi
polític que significa un gir cap a la dreta patrocinat per un PSC de Barcelona en
hores baixes que aprofita l’oportunitat que li passa pel davant per tornar a aplicar
les seves polítiques de la marca Barcelona. Diu que la CUP no es cansarà de dir
que el PSC representa la màfia de 32 anys de l’especulació dels Jocs Olímpics i el
Fòrum de les Cultures, del 4-F criminal, del boom immobiliari, d’una ordenança del
cinisme i un model turístic del qual es paguen les conseqüències actualment.
Afirma que la CUP ni oblida ni perdona el mal que ha fet el PSC a la ciutat, ni
tampoc que, gràcies a Barcelona en Comú, el PSC té una nova oportunitat per
perpetuar-se en un temps de descompte.
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Assenyala que el seu Grup també es fa preguntes del que li espera a Barcelona
a partir d’ara. Pregunta si el PSC continua amb la idea de consultar les veïnes
sobre la connexió del tramvia a la Diagonal, tal com va declarar el regidor Mòdol al
febrer; si el PSC manté la prioritat d’enderrocar Can Vies com va manifestar el
mateix regidor a l’abril; com es resoldran les discrepàncies que tenen els dos grups
polítics en aquestes qüestions. Vol saber si Barcelona en Comú farà prevaldre la
seva posició dominant al govern o cedirà en els aspectes en què el PSC ja fa temps
que ha manifestat que són prioritaris.
Diu que, llegint el document de l’acord entre les dues formacions, li sorgeixen
més preguntes, com ara què vol dir que l’acord es construeix sobre la base d’un
pla d’acció municipal i un pla d’inversions municipals consensuat. Comenta que ni
el PAM ni el PIM s’han aprovat i, segons semblava, el PAM havia d’incloure les
propostes més votades de la plataforma «Decidim Barcelona». Pregunta, doncs, si
això no era veritat i s’ha pactat el PAM amb el PSC.
En matèria turística, pregunta si el PSC i Barcelona en Comú es posaran d’acord
en el text definitiu del PEUAT i quin és el model de turisme que plantegen uns i
altres. Després de dècades de proliferació d’hotels i d’una Barcelona plantejada de
cara a la galeria, es pregunta si s’ha de creure que el PSC aposta per un turisme
sostenible. També es pregunta si les dècades d’abandonament del comerç de
proximitat a favor dels centres comercials avalen el PSC per afirmar que apostaran
pel comerç sostenible. Conclou, doncs, que no s’ho acaba de creure, ja que sembla
que o el PSC ha canviat o està mentint, cosa que no seria cap novetat tampoc.
Comenta que a la pàgina 21 del pacte es diu que qualsevol regidor o regidora,
comissionat assessor del govern, que sigui investigat per delictes de corrupció
posarà el seu càrrec a disposició de l’alcaldessa. Pregunta si no és igual de
reprovable mantenir al govern un regidor investigat per tràfic d’influències, com és
el cas del Sr. Collboni.
Li agradaria que les veïnes poguessin obtenir respostes a tots aquells
interrogants que s’obren tant a la ciutat com als barris i districtes, per bé que, com
ja s’ha demostrat, l’etapa del canvi que havia de viure Barcelona s’ha quedat en
una il·lusió òptica que va morir a les urnes el mateix 25 de maig de 2015 i que s’ha
acabat d’arrelar un any després amb l’entrada del PSC al govern de la ciutat.
La Sra. Andrés diu que el pacte és conegut per tothom, ja que es va informar en
multitud d’ocasions els mitjans, hi ha hagut informació institucional i s’ha penjat
fins i tot als webs.
Comenta que els objectius s’han expressat reiteradament en diferents situacions
per part de l’alcaldessa, el tinent d’alcalde, els diferents regidors, etc. Indica que
és una ciutat respectuosa amb els drets, amb les llibertats, impulsora
d’oportunitats des del punt de vista social i de reactivació econòmica, que és el
tema que interessava més al PSC, aquest progrés.
Pel que fa a inversions i infraestructura, diu que també s’han expressat.
Comenta que el PSC des de l’inici ha donat suport a l’aplicació del superàvit que va
deixar el govern de Convergència i Unió; ha donat suport a les ordenances
municipals que ja expressaven determinades coses; també ha donat suport a la
modificació pressupostària que ha permès fer més inversions dins d’un període de
pròrroga pressupostària.
Reconeix que els objectius prioritaris i el model de ciutat es construiran en el Pla
d’actuació municipal, en què es recolliran les línies fonamentals i estratègiques
d’impuls de la ciutat, que es construiran conjuntament amb la ciutadania i amb
l’acord i consens dels grups municipals. Explica que d’aquí derivaran les inversions,
el Pla d’inversions municipal, i els pressupostos que s’aprovaran els anys següents
amb el consens de tothom. Diu que no ha canviat res.
Sobre qüestions més puntuals i concretes, com ara el turisme, la reactivació
econòmica o el PEUAT, recorda que en l’últim Plenari ja hi va haver una proposició
en matèria de turisme molt extensa i se’n va parlar. Recomana als grups que
escoltin i no tornin a demanar el mateix, tot i que estan en el seu dret de fer-ho.
Conclou que no té cap problema per donar suport a aquesta proposició de
Ciutadans, tornar a explicar el pacte i donar-lo per escrit i fer referència a tots els
documents i les actes de les comissions i dels plenaris.
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El Sr. Pisarello diu que té poc a afegir al que acaba de comentar la regidora
Andrés. Constata que s’està repetint una proposició que ja es va tractar el dia
anterior, i es queixa que a cada comissió es porta exactament la mateixa
proposició. Diu que ja ha respost que hi ha un cartipàs que és competència de
l’alcaldia, que s’ha debatut a bastament. Creu que aquest cartipàs sí que s’adequa
a les necessitats de la ciutat, que respon a uns acords que no només figuren en
aquest acord de govern –que li tornarà a passar al Sr. Sierra perquè se’l pugui
llegir–, sinó que respon a acords a què ja s’ha arribat amb el PSC, però també amb
ERC, amb la CUP i que demostren quines són les prioritats del govern en matèria
d’inversions, de reforçament de drets socials, etc.
Constata que aquest govern ha d’arribar a acords per tot. Comenta que amb el
PSC el govern ha acordat un seguit de línies que per Barcelona en Comú són
coherents amb aquesta idea de front ampli per la qual ha apostat tantes vegades i,
per tant, destinar 150 milions d’euros als 15 barris més desfavorits de la ciutat i
triplicar els plans d’ocupació són les coses concretes que el govern ha pactat no
només amb el PSC, sinó també amb altres forces polítiques.
Indica que tot això s’acabarà concretant amb el PAM i amb el PIM. Recorda que
en el govern anterior el PAM es va presentar a la tardor; per tant, diu que el
govern està dins del temps, i anuncia als grups que hi haurà una presentació del
PAM i quines són les prioritats en matèria d’inversió.
Comenta que el Sr. Martí té un trauma amb Can Vies, però diu que l’únic que
pot assegurar és que el govern actual no resoldrà el tema de Can Vies com ho va
fer Convergència i Unió.
Li diu al regidor Garganté que el govern està expectant perquè sap que hi ha
una qüestió de confiança per resoldre al setembre, i espera que aquesta qüestió de
confiança que es planteja al Parlament no es tracti en termes de validar o no els
més de 30 anys de política pujolista al país.
El Sr. Sierra li diu al Sr. Martí que sí que hi ha ideologia darrere les inversions i
precisament les ha anomenat Convergència, com ara el tramvia per la Diagonal o
Can Vies, que són temes que tenen molt ideologia al darrere.
Li comenta a la Sra. Andrés que si el PSC contestés i deixés de fer el que fa el
govern de Colau li ho agrairia, ja que constata que la Sra. Andrés no ha contestat,
sinó que ha dit que era una obvietat i que tot estava escrit. Demana que no li faci
creure que tot està escrit o que seran capaços de fer la reforma de Pere IV, la
Sagrera, tapar la Ronda de Dalt, la línia 9 del metro, el tramvia per la Diagonal, el
trasllat de la presó Model, els 150 milions d’euros del Pla de barris, tapar Can Vies,
la Meridiana, etc. Demana que el PSC no enganyi els grups i no els tracti de rucs,
sinó que siguin responsables. Es queixa que el PSC no ha parlat del model de
ciutat, que només ha dit que vol un model de ciutat respectuós amb els drets, que
és el que volen tots els grups, en definitiva. Reitera que vol saber si el PSC
comparteix el model econòmic que té el govern de la Sra. Colau, l’economia social,
cooperativa i solidària, que és un model de retrocés del foment i la generació
d’ocupació i de la reactivació econòmica.
Pel que fa a la coherència que demana el Sr. Pisarello, recorda que coherència
és el que Ciutadans demanava el dia anterior al govern únicament en el sentit de
les inversions i que en aquesta sessió la demana en el pacte que té Barcelona en
Comú amb el PSC respecte al model de ciutat. Considera que són evidents les
controvèrsies i contradiccions, com s’ha vist en aquesta mateixa sessió amb el
fenomen del top manta. Pregunta quant es destinarà en el Pla d’inversions
municipals a infraestructures, quines inversions s’han pactat i es faran, i també a
quants veïns de Barcelona enganyarà el govern dient-los que els faran unes obres
per a les quals no hi ha temps ni diners.
Respecte del Pla d’inversions municipals, de què el Sr. Pisarello ha dit molt
satisfet que el govern de Convergència Unió el va fer a la tardor, demana que el
primer tinent d’alcalde no es fixi en les coses que no s’han fet bé, sinó que el
govern compleixi amb la seva responsabilitat i no s’escudi en aquestes coses. Es
queixa que fa més d’un any que Barcelona està sense PIM, sense PAM i sense un
govern que actuï.
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El Sr. Martí diu que en la intervenció anterior no havia manifestat el sentit del
vot, que serà favorable, encara que al Sr. Pisarello li sàpiga greu reiterar les
explicacions.
Comenta al primer tinent d’alcalde que el problema de Can Vies no és un
problema del Sr. Jordi Martí, que va tenir un problema com a regidor, sinó que és
un problema de la ciutat i del país. Indica que en aquest país cadascú defensa uns
models determinats i diferents, i que els models de Convergència no són els de
Barcelona en Comú.
Considera que el govern està en el seu dret de duplicar i triplicar càrrecs de
confiança, que és una altra de les conseqüències que hagi entrat el PSC al govern.
La Sra. Capdevila es queixa que el Sr. Sierra li ha xafat la intervenció que volia
fer, però que la farà igualment.
Li diu al Sr. Pisarello que el fet que el govern anterior presentés el PAM a la
tardor no justifica que l’actual govern, després de 13 mesos de governar, no l’hagi
presentat. Demana que no es copiïn les coses mal fetes.
Constata que la Sra. Andrés no ha contestat a la majoria de preguntes dels
grups, algunes tan importants com si el PSC està d’acord amb el tramvia, si ha de
passar per la Diagonal o no, etc., que són temes que no només interessen als
grups municipals, sinó també a la ciutadania de Barcelona, que és la que paga
impostos. Demana, doncs, que el PSC expliqui quin model de ciutat té, què
comparteix i què no amb Barcelona en Comú, i com s’ho faran per arribar a acords
en les coses que no comparteixen.
La Sra. Esteller també es queixa que la Sra. Andrés no ha contestat a res.
Pregunta si el PSC respectarà el model de convivència. Pel que fa a la retirada
d’acusacions particulars, vol saber si el PSC hi està a favor o en contra. Respecte a
donar tot el suport a la Guàrdia Urbana, demana si el PSC hi està a favor o en
contra. Pregunta també si el PSC comparteix les polítiques de seguretat que fa el
govern i quin és el seu model.
Quant a la municipalització de serveis, recorda que el PSC va externalitzar i va
generar aquesta col·laboració publicoprivada, i pregunta si continuarà en aquesta
direcció. Pel que fa al turisme i les llicències d’activitat econòmica, vol saber què
pensa fer el PSC. També pregunta l’opinió del PSC en relació amb la societat mixta
d’aigües.
Creu que totes aquestes qüestions demostren que el PSC no es vol pronunciar o
no vol dir res que pugui afectar l’actual marc de relacions amb el govern. Demana
que la Sra. Andrés contesti, més enllà de veure-ho plasmat en un document o en
un PAM. També pregunta sobre el cobriment de la Ronda de Dalt o el tramvia.
El Sr. Pisarello reitera que al més aviat possible es presentarà el Pla d’actuació
municipal, el PIM, ja que el govern és el primer interessat.
Li diu al Sr. Martí que no és cert que en temes com l’ocupació Convergència
defensi el compliment de la llei. Recorda que encara hi ha un conseller al Districte
de Sarrià - Sant Gervasi que va estar ocupant un edifici públic de manera il·legal.
Demana, doncs, que quan es parli del compliment de la llei es parli amb dades
sobre la taula, i que quan es parli d’ocupació es parli de totes les ocupacions.
El Sr. Sierra agraeix els vots favorables dels grups, fins i tot els del govern.
Lamenta que no s’hagi contestat. Tanmateix, com que s’ha aprovat que es farà
lliurament d’aquests acords, espera que així sigui.
Diu que ha estat temptat de presentar la proposta no en aquest sentit, sinó en
el sentit que el govern presenti el PIM abans de finalitzar el mandat. Estarà
satisfet, però, si es presenta a la tardor, tal com ha promès el Sr. Pisarello.
El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el
vot favorable del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC,
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la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa
l’abstenció de la CUP. S’aprova.
Del Grup Municipal ERC:
14. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar al Govern municipal a: 1. Que el Govern municipal
s’afegeixi, lideri i ofereixi recursos i tota la voluntat política a les iniciatives que
estan sorgint i sorgiran, per acollir organismes i entitats internacionals a
Barcelona. 2. Que, l’Ajuntament s’afegeixi a la Comissió que la Generalitat ha creat
per impulsar que Barcelona sigui la seu de l’Agència Europea del Medicament. 3.
Que l’Ajuntament fomenti una comissió conjunta amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per estudiar
altres possibles candidatures que tinguin com a seu la nostra ciutat.
El Sr. Coronas explica que Barcelona és una ciutat amb vocació de capital i que
sempre ha mirat al món i ha volgut atraure el talent i el coneixement. Comenta
que Barcelona ja acull diferents organismes i xarxes internacionals com ara la Unió
per la Mediterrània, Ciutats i Governs Locals Units, Metropolis, el Global Water
Operators’ Partnerships Alliance o la Universitat de les Nacions Unides, entre
d’altres.
Assenyala que la situació política actual, arran del referèndum britànic per la
sortida del Regne Unit de la Unió Europea, conegut com a Brexit, ha obert una
finestra d’oportunitat per a l’atracció d’organismes europeus. Creu que
l’Ajuntament de Barcelona té la responsabilitat d’intentar acollir institucions
internacionals, que aporten coneixement i prestigi a la ciutat, així com
oportunitats. Comenta que l’Agència Europea del Medicament és una agència de la
Unió Europea que té actualment la seva seu a Londres. Diu que hi ha un interès
estratègic en la indústria farmacèutica. Explica que el 1992, sota la presidència
espanyola de la Unió Europea, ja es va presentar la candidatura de Barcelona a
optar per ser la seu d’aquesta Agència Europea del Medicament, que s’encarrega
de l’avaluació científica dels medicaments desenvolupats per les empreses
farmacèutiques per al seu ús a la Unió Europea. Afegeix que la seva principal
responsabilitat és protegir i promoure la salut pública de les persones i dels
animals, i té un paper destacat en l’estimulació de la innovació i la recerca del
sector farmacèutic.
Opina que, atès que Barcelona té la voluntat i ha de ser una capital de
referència en l’arc euromediterrani, és molt important que la ciutat opti a acollir
institucions que segurament hauran d’abandonar Londres en un futur proper.
Demana que el govern municipal s’afegeixi, lideri i ofereixi recursos i tota la
voluntat política en les iniciatives que estan sorgint i sorgiran per acollir
organismes i entitats internacionals a Barcelona; que l’Ajuntament s’afegeixi a la
comissió que la Generalitat ha creat per impulsar que Barcelona sigui la seu de
l’Agència Europea del Medicament, i que l’Ajuntament fomenti una comissió
conjunta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya per estudiar altres possibles candidatures que tinguin
com a seu Barcelona.
La Sra. Recasens recorda que el dia anterior a la Comissió d’Economia i Hisenda
hi va haver ocasió de defensar una proposta que anava en la mateixa línia,
presentada per Convergència i Unió.
Lamenta la situació generada arran del Brexit i, per tant, lamenta que hagi
pogut succeir una situació com aquesta. Tanmateix, constata que, un cop aquesta
situació s’ha produït, s’obre un ventall d’oportunitats i diu que caldria que
Barcelona no perdés el tren i s’hi acollís, igual que la resta de ciutats que
competeixen a la lliga de grans ciutats.
Considera, doncs, que cal tenir una estratègia respecte a les oportunitats que el
Brexit pot representar. Recorda que altres ciutats ja s’han posicionat de manera
molt forta, algunes amb un estil més agressiu, d’altres amb estils menys agressius.
Explica que França, a través de la seva alcaldessa de París, Ana Hidalgo, ha
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anunciat que vol que París sigui la nova gran plaça financera d’Europa, i per això
ha anunciat avantatges fiscals. Afegeix que hi ha altres ciutats com Frankfurt,
Luxemburg o Amsterdam, i que Dublín ha fet algunes campanyes bastant
agressives per demanar a les startups que mantinguin la calma i vagin cap a
Dublín.
Diu que a la ciutat l’hauria d’obsessionar la generació de llocs de treball,
d’activitat econòmica, d’oportunitats per a tothom, ja que abans de repartir la
riquesa cal generar-la. Recorda que sempre s’ha treballat de manera conjunta amb
col·laboració publicoprivada en projectes d’èxit, com quan es va aconseguir atraure
la incubadora ESA aeroespacial en el Parc de la UPC de Castelldefels, en
col·laboració amb Barcelona Activa, la UPC, l’Àrea Metropolitana, la Diputació, el
Consell Comarcal. Conclou que ara s’hauria de treballar per atraure l’Agència
Europea del Medicament, ja que altres ciutats ja s’han començat a postular, i
Barcelona pot competir amb qualitat de vida.
Per això demana al govern que es posi a treballar amb col·laboració
publicoprivada per atraure oportunitats per al benestar dels ciutadans.
El Sr. Sierra anuncia el seu vot a favor de la proposta de Junts pel Sí, igual que
ho va fer el dia anterior, que també es va presentar la mateixa proposta.
Comenta que els independentistes han vist en el Brexit una oportunitat per
coincidir en alguna cosa amb Ciutadans, que és fer de Barcelona un referent del
comerç, de la reactivació econòmica, de l’ocupació, de portar l’Agència Europea del
Medicament i totes les empreses del sector a Barcelona.
Tanmateix, assenyala que això del Brexit que els independentistes tant
lamenten és el que ells mateixos plantegen per a Catalunya. Recorda que fins i tot
el president Obama, entre d’altres, en la seva visita Espanya, ha dit que la unió i
Europa són el futur. Afegeix que els estats units d’Europa seran el que farà
competitius aquests mateixos països i poder sobreviure respecte a grans potències
asiàtiques i respecte als Estats Units d’Amèrica. Comenta que els independentistes
el que plantegen, amb els seus referèndums, és sortir immediatament de la Unió
Europea, i, a més, automàticament, no com el Brexit, que té un procés. Indica que
això ho ha dit tothom, fins i tot els mateixos independentistes, gent de Junts pel Sí
i d’Esquerra Republicana de Catalunya.
La Sra. Esteller explica que el Grup Popular sempre ha estat a favor que
Barcelona tingui capacitat d’atreure les principals institucions internacionals, a fi i
efecte de consolidar la seva capitalitat. Per això està a favor que l’Agència Europea
del Medicament sigui a Barcelona, en el sentit que es puguin iniciar tots els tràmits
per afavorir aquesta candidatura.
Recorda que Estrasburg, Varsòvia, Viena, Lió, Milà, etc., ja han dit que hi estan
interessades. Constata que Barcelona i Catalunya són la bioregió del sud d’Europa,
i destaca que hi ha una indústria farmacèutica molt potent. Remarca que aquest
tipus d’agències són tractores i tenen capacitat d’atracció a l’hora d’afavorir la
inversió, els llocs de treball, etc. Per això està completament d’acord que
l’Ajuntament doni tot el seu suport a l’hora de reunir tots aquests treballs que
facilitin que hi pugui haver una bona candidatura de Barcelona.
Assenyala que Esquerra Republicana de Catalunya vol una institució europea a
Catalunya, amb la qual cosa el PP està d’acord. Però recorda al Sr. Coronas que el
Grup Popular està a totes les institucions europees amb la condició de ser a
Espanya. Diu, però, que, si Catalunya estigués fora d’Espanya, estaria fora de tot.
Demana, doncs, a ERC que s’aclareixi, perquè el que aquest Grup busca no és
possible. Constata que Esquerra Republicana de Catalunya tampoc no s’ho acaba
de creure, encara que ho proposi. Considera que reclamar una agència d’aquesta
naturalesa, que només pot venir en tant que Catalunya és a Espanya, no és viable.
Conclou que això demostra que perquè Catalunya continuï a Europa ha de
continuar a Espanya. En aquest sentit, hi votarà a favor amb tot aquest
entusiasme.
El Sr. Garganté constata que la mateixa lògica de voltors econòmics que portava
el dia anterior el Grup de Convergència i Unió a la Comissió d’Economia i Hisenda
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ha fet que Esquerra Republicana de Catalunya posi també sobre la taula el
«carronyeig» indissimulat. Tal com feia el dia anterior, cita Carl von Clausewitz,
que afirmava que la guerra és la continuació de la política per altres mitjans, i diu
que la guerra econòmica no n’és una excepció, sinó que és part fonamental del
capitalisme. Considera que en aquesta sessió ERC, i en la sessió del dia anterior
CiU, donen bona mostra de com la competència pels recursos econòmics és part
intrínseca de la naturalesa d’un sistema podrit fins al moll de l’os.
Constata, però, que aquesta rapinya no és cosa només de la dreta capitalista –
catalana o espanyola–, sinó que també ho és de l’esquerra capitalista –catalana o
espanyola–: Esquerra Republicana de Catalunya, Barcelona en Comú i el PSC.
Recorda que el dia anterior Collboni va assistir a la sessió per donar suport com a
govern a la proposició de Convergència i Unió, que hi va votar a favor, juntament
amb Ciutadans i el Partit Popular.
Comenta que a l’alcaldessa de Madrid, en una entrevista al diari conservador El
País, li preguntaven: «Y al mismo tiempo se ha abierto una gran competición de
las grandes ciudades para disputarse el botín del Brexit», a què ella responia:
«Hay una competición leal» –considera que competición leal deu ser una lògica
postmodernista–. «Madrid está muy bien situada, por nuestra capacidad de
crecimiento, por el precio de las rentas, por el talento de los jóvenes, por la
competitividad de los salarios.» Destaca que això traduït vol dir que els salaris són
de misèria.
Assenyala que els buròcrates europeus mai no prenen un no per resposta, i
recorda que el dia anterior va donar un reguitzell d’exemples de com en diferents
referèndums europeus, malgrat que la població va votar en contra, els dirigents
s’ho van passar pel forro. Li sembla que el Parlament britànic ja ha dit que potser
tornen a fer un segon referèndum. Diu, doncs, que els grups s’haurien d’esperar
per fer el carronyaire, perquè potser no acaba arribant.
Comenta que la Unió Europea s’ha convertit des de fa anys en una eina del
capitalisme neoliberal per controlar i reprimir els anhels i la sobirania dels pobles i
les treballadores europees. Constata que des de fa anys l’hegemonia
francoalemanya en un inici i germànica actualment, exercida des de la troica –
Comissió Europea, Banc Central i Fons Monetari Internacional–, ha imposat a les
perifèries europees les anomenades polítiques d’austeritat, basades en l’imperi de
la «deutocràcia», és a dir, la subordinació de les polítiques socials a la prioritat del
pagament del deute, la imposició d’unes polítiques migratòries criminals, contràries
absolutament al principi de lliure circulació de les persones, i una cada vegada
major negació de la democràcia i la sobirania dels pobles, visibilitzada en els
diferents memoràndums i el sotmetiment del Govern grec, després del referèndum
de l’Oxi, els quals han agreujat la situació de cara als pobles del sud.
En aquest sentit, i en relació amb el Brexit, assenyala que la CUP respecta i
saluda la decisió de la majoria social de sortir de la Unió Europea. Es reafirma a
destacar que la plena sobirania no existeix dins d’estructures internacionals que
l’encotillen i la sotmeten, com la Unió Europea, el Banc Central Europeu i l’FMI.
La Sra. Andrés constata que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea obre
oportunitats a les ciutats, a les capitals europees, que poden acollir institucions,
serveis, activitats econòmiques destacades, actualment ubicades al Regne Unit.
Considera que la nova localització d’aquestes activitats o institucions és també
un repte de la mateixa Unió Europea per evitar aquesta competència o possible
subhasta, o competició. Pensa que la Unió Europea en aquest cas hauria d’articular
mecanismes perquè hi hagi un repartiment equilibrat d’aquestes possibilitats que
s’obren per a moltes ciutats, ja que cal localitzar molt del que hi ha a Londres.
Pensa que la Unió ho ha d’administrar d’una manera perquè no quedi tot en mans
dels que ja tenen molt, sinó que aquestes oportunitats serveixin per a altres
ciutats que reuneixen condicions i requisits com Barcelona, especialment en el
tema de la investigació biomèdica.
Opina que si passés això amb Barcelona permetria reactivar qüestions pendents
a la ciutat, com ara grans infraestructures. Reitera, però, que és la Unió Europea
qui ha d’articular també mecanismes perquè això passi d’una manera equilibrada
arreu de les capitals europees.
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El Sr. Pisarello expressa el seu vot a favor, ja que el govern ja està exercint una
política en matèria d’acció exterior i de justícia global, enfocada a consolidar la
capitalitat de Barcelona en la seu d’organismes internacionals.
Comenta que el govern ha tingut contactes del més alt nivell tant a Nacions
Unides com amb governs i alcaldies de ciutats importants, com ara Nova York,
París, Johannesburg, Lampedusa, Atenes, Los Angeles, Quito, etc.
Creu que la relació entre ciutats és fonamental per garantir la cohesió a Europa,
que és el que està en perill amb l’augment de les polítiques d’austeritat, exercint
un lideratge i garantint l’estabilitat de les aportacions de l’Ajuntament a tots els
organismes que ja estan presents a Barcelona, com ara la Universitat de Nacions
Unides, la Casa Àsia, etc. Indica que la voluntat de reforçar la capitalitat
internacional de Barcelona hi és des de l’inici. Agraeix la proposició, i diu que està
obert a totes aquestes propostes en aquest sentit.
En relació amb el que es planteja sobre el Brexit, també considera que cal
aprofitar les oportunitats, però pensa que no es pot ser oportunista. Explica que el
govern està fent en molts casos, de manera prudent, contactes per poder
aconseguir que totes les empreses en l’àmbit tecnològic, etc., alineades amb els
criteris i les prioritats del govern de Barcelona –inversió social i ambiental
responsable, etc.– puguin venir a la ciutat.
Afegeix que el govern també treballa en contacte amb el Govern de la
Generalitat per establir a Barcelona l’Agència Europea del Medicament, i està
predisposat a tenir tot el diàleg necessari amb la Generalitat per reforçar aquesta
vessant.
El Sr. Coronas diu que el tranquil·litza veure que el regidor de la CUP expressa el
vot contrari amb la ideologia econòmica i social que demostra, perquè Esquerra
Republicana de Catalunya no és igual que els que són allà, ja que creu en la
redistribució de la riquesa, però creu que cal generar riquesa, perquè, si no, no hi
haurà res per distribuir, no hi haurà drets laborals per defensar ni municipalització
per demanar. Considera que la utopia és molt bonica, però al final la realitat és la
que és, i no vol viure en un país estrictament comunista.
Li diu al Sr. Sierra que Esquerra Republicana de Catalunya no vol el mateix que
Ciutadans, perquè ERC vol una capital d’estat, una capital de Catalunya dins de la
Unió Europea. Pensa que tots els grups s’acabaran fent la mateixa pregunta que es
va fer el Sr. Rajoy un dia a la ràdio: «¿Y la europea?» Afirma, perquè veu que el
Sr. Sierra no ho té clar, que els catalans no deixaran de ser ciutadans europeus,
tret que ho escullin els mateixos catalans.
Comenta que Escòcia és un país prou democràtic perquè s’hi pugui votar i
decidir, com s’ha demostrat, igual que Anglaterra amb el Brexit. Remarca que, si a
Escòcia haguessin votat a favor de la independència, ara gairebé segur no hauria
de sortir de la Unió Europea. Per tant, diu que el «better together» del Regne Unit,
que és el «mejor unidos» d’Espanya, el que ha fet és deixar els escocesos
totalment enfonsats en aquesta qüestió. Reitera que, si finalment Catalunya
s’independitza, serà un estat de ple dret de la Unió Europea, i si no ho és, serà
perquè ho decideixin els catalans.
La Sra. Recasens diu a la CUP que està feliç de no compartir ni el fons ni les
formes amb aquest Grup en general ni amb el Sr. Garganté en particular.
Comenta al Sr. Sierra que Ciutadans té una idea molt equivocada, sobretot quan
aquest regidor fa aquests plantejaments fora d’Europa.
Indica que la resposta del Sr. Pisarello genera una inseguretat brutal, ja que la
resposta del Sr. Collboni del dia anterior, davant de la mateixa petició o molt
similar, va ser absolutament diferent, perquè va ser d’una contundència molt
superior, d’una concreció molt superior. Comenta que ja hi ha un conveni amb la
Generalitat per fer un pla de promoció econòmica per treballar per les
conseqüències del Brexit en relació amb el posicionament de Barcelona. Considera
que això es contraposa amb el titubeig del Sr. Pisarello, que diu que es faran
contactes molt prudents i només en les coses en què realment es comparteixin les
inversions socials i mediambientals. Tal com va assenyalar el dia anterior, destaca

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

que veu en aquest govern una descoordinació, un poc interès i una feblesa molt
importants. Considera que no es pot fer broma amb això, perquè Barcelona està
en la lliga de grans ciutats. Demana, doncs, que el Sr. Pisarello es prengui amb
més seriositat aquestes comissions i les respostes que dóna.
El Sr. Sierra troba increïble que tant la Sra. Recasens com el Sr. Coronas diguin
això sense riure. Pensa que aquests regidors s’haurien de dedicar al teatre o al
cinema. Considera que ningú es pot creure que Catalunya seguirà a la Unió
Europea si fa una declaració d’independència. Remarca que ho ha dit tothom, en
totes les institucions i en tots els àmbits.
Diu que potser el Sr. Rajoy no en sabia tant, de nacionalitat i de dret comunitari
com el Sr. Coronas, però li pregunta al regidor d’ERC si sap per què seguiria sent
ciutadà europeu. Respon que perquè el Sr. Coronas seguiria tenint la nacionalitat
espanyola, perquè actualment és espanyol, tant si li agrada com si no. Remarca
que la sortida de la Unió Europea és automàtica, i perquè Catalunya pogués
ingressar com a nou estat d’Europa hauria de tenir el vot favorable unànime de
tots els membres de la Unió Europea. No creu que escopint a la cara del veí
després Catalunya pretengui demanar-li un got d’aigua.
La Sra. Esteller comenta que el Sr. Coronas és molt hàbil dialècticament i ha
comparat Catalunya amb Escòcia. Considera que el regidor d’Esquerra Republicana
de Catalunya sap molt bé que el règim d’Escòcia i del Regne Unit és totalment
diferent del de Catalunya i Espanya, començant per com es va agregar, el fet que
és consuetudinari i Espanya no, i, per tant, el Regne Unit no té una constitució com
l’espanyola, que diu que Espanya és indivisible i no és possible una secessió.
Remarca que el Sr. Coronas ho sap, això, però que juga amb les paraules i ho fa
molt bé, perquè dóna una aparença de versemblança, però sap que Catalunya és a
Europa perquè és a Espanya. Destaca que els tractats són d’estats i que si
Catalunya marxés d’Espanya, que no marxarà perquè no serà possible la secessió,
automàticament no hi hauria cap tractat. Afegeix que perquè Catalunya entrés a la
Unió Europea hauria de ser reconeguda com a estat, i recorda que Palestina té més
de 139 reconeixements internacionals i encara no ha estat reconeguda com a
estat. Li diu al Sr. Coronas que Catalunya estaria als llimbs abans de poder ni tan
sols sol·licitar l’ingrés a la Unió Europea. Demana, doncs, al regidor d’ERC que
sigui una mica seriós, tot i que dóna suport a la seva proposta. Conclou dient que
és que li agrada molt parlar amb el Sr. Coronas i per això s’ha allargat.
La Sra. Andrés destaca la classe de dret internacional que s’ha donat, i demana
que es parli una mica més de Barcelona, ja que, amb Unió Europea o sense Unió
Europea, el consistori haurà de procurar tenir el màxim possible de recursos,
esforços i voluntat per projectar-la internacionalment.
El Sr. Pisarello diu que la regidora Recasens té la síndrome de la contradicció,
perquè ella és d’Unió i està enmig d’una coalició, i ja no se sap ni què és. Li
assegura a la regidora de Convergència que això en el govern no passa, i li
demana que no vegi dimonis aquí. Aclareix que les polítiques d’inversions que el
govern vol a la ciutat són polítiques d’inversió socialment i ambientalment
responsables, amb la qual cosa pensa que la Sra. Recasens hauria d’estar d’acord.
Considera que això no treu que s’aprofitin totes les oportunitats que hi ha per
reforçar els recursos que la ciutat necessita, i diu que s’està fent des de relacions
internacionals, amb Eurocities, amb Metropolis, amb totes les xarxes de ciutats a
què Barcelona pertany. Creu que Barcelona és una ciutat situada no només a
Europa, sinó al món, i que genera moltes expectatives i, en part, és per la política
del govern actual.
El Sr. Coronas recull el guant de la Sra. Esteller per parlar quan ella vulgui,
relaxadament. Diu que ho podran fer al llarg de molts anys perquè la Sra. Esteller
tindrà el privilegi de ser una ciutadana catalana i europea, com ho serà ell mateix,
i podran gaudir d’un fons de pensions que no es tocarà, que és el que està passant
actualment. Afegeix que hi ha molts motius per voler viure en un país millor, i diu
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que Espanya ja ha demostrat que aquest país millor difícilment serà possible.
Afirma que les institucions europees seran molt benvingudes a un nou estat
d’Europa que ha de ser model i referència perquè Europa també faci un gir cap a
on l’ha de fer.
El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el
vot favorable del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr.
Sierra expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable
d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el
vot contrari de la CUP. S’aprova.
Del Grup Municipal PP:
15. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1. Que l’Ajuntament de Barcelona fiscalitzi la contractació amb
el Grup Ajuntament de Efial SL i Consultoria en Gestión Innovadora SL, mitjançant
una auditoria de gestió interna i externa. 2. Que el Govern municipal incorpori
aquesta fiscalització de la contractació amb l’empresa Efial SL i Consultotria en
Gestión Innovadora SL, des de l’Ajuntament i els seus organismes i empreses a la
Comissió de Seguiment sobre la gestió de Barcelona Regional, aprovada al darrer
Plenari de l’1 de juliol de 2016.
El Sr. Mulleras explica que el text que s’ha transaccionat amb Barcelona en
Comú i Esquerra Republicana de Catalunya queda de la manera següent: «Que
l’Ajuntament de Barcelona fiscalitzi la contractació amb el Grup Ajuntament d’Efial i
Consultoría de Gestión Innovadora, mitjançant una auditoria de gestió interna i,
segons el resultat, si s’estima necessària, es faci una auditoria externa.»
Comenta que la setmana anterior l’operació Termyca va registrar diverses
administracions municipals investigant contractacions suposadament falsejades
amb l’empresa Efial. Diu que el primer que va preocupar el Grup Popular va ser
saber si aquesta empresa havia treballat amb l’Ajuntament de Barcelona, i si en
aquestes contractacions també podia haver-hi irregularitats com les que s’estaven
investigant en altres ajuntaments. Explica que la fiscalització del PP va determinar
que entre l’any 2010 i 2016 l’Ajuntament de Barcelona va contractar 860.000
euros amb l’empresa Efial, SL, amb 45 contractes, 41 directes o adjudicats a dit i 4
amb negociats.
Informa que durant el mandat de Convergència i Unió es va concentrar el 92%
d’aquesta contractació, i d’aquests, curiosament, el 33% a través de l’ICUB, durant
els anys 2012 i 2015. Aclareix que diu «curiosament» perquè Efial, SL, no és una
consultora precisament especialitzada en el tema cultural, sinó que treballava amb
altres temes. Troba curiós que l’ICUB concentrés el 33% de la contractació d’Efial,
SL, a l’Ajuntament.
Diu que aquesta és la informació de què disposa el Grup Popular, i evidentment
vol auditar aquesta contractació. Creu que l’Ajuntament, davant el procés que
s’està duent a terme des de la Fiscalia, ha d’auditar aquesta contractació per
validar que aquesta sigui correcta i legal, per validar que els serveis contractats
van existir de forma real i si aquests serveis no es podien haver fet des dels
serveis interns de l’Ajuntament. Vol posar llum sobre una contractació que està
sota sospita.
El Sr. Forn expressa el suport a la creació d’aquesta fiscalització de la
contractació del grup Efial.
Pel que fa a l’expressió «a dit» que usava el Sr. Mulleras, aclareix que aquestes
contractacions són permeses per la llei. Diu que als que els agrada tant la llei i que
la recorden tant també haurien de recordar això, perquè, si no, s’expliquen coses
amb una intencionalitat. Reitera que tot això ho permet la llei. Malgrat tot, pensa
que està molt bé que es fiscalitzi.
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El Sr. Sierra també anuncia el seu vot a favor, perquè per Ciutadans són molt
importants la transparència, la regeneració i posar negre sobre blanc en assumptes
en què hi pugui haver irregularitats.
Celebra que Convergència i Unió també hi voti a favor. I també celebra que el
PP s’uneixi a la transparència i a investigar realment sobre els possibles casos de
corrupció o les possibles irregularitats fetes amb diners públics. Diu que li
agradaria que els companys del Partit Popular de la resta d’Espanya,
particularment de la Comunitat Valenciana o de Madrid, tinguessin aquestes
mateixes iniciatives.
La Sra. Capdevila troba adequada la fiscalització de la contractació amb
l’Ajuntament de Barcelona de les consultories Efial, SL, i Gestión Innovadora, SL,
com qualsevol altra, en tant que exercicis de transparència justos i necessaris,
igual que en el cas de Barcelona Regional.
Indica que, en aquest supòsit concret, després de conèixer les informacions pels
mitjans de comunicació, l’Ajuntament ja va elaborar un informe en què
recomanava una auditoria urgent, tant financera, com laboral, comptable o legal,
depurar i exigir responsabilitats i posar en coneixement de la Fiscalia les
conclusions a què s’arribés en l’auditoria.
Considera que aquesta auditoria ha de servir per aportar la informació que cal
perquè la Fiscalia investigui, tot i que és important també aclarir quines són les
responsabilitats polítiques que se’n puguin derivar. Tal com va anunciar el seu
Grup al Plenari de l’1 de juliol, comenta que el seu Grup veu bé la creació d’una
comissió de seguiment per al cas de Barcelona Regional, igual que caldria crear-la
per a altres casos com ara el de l’estació de la Sagrera. Opina que hi ha altres
casos en què caldria fer un seguiment i dedicar-hi recursos, com els casos de
contractació d’Efial, SL, i Gestión Innovadora, SL, i vol que s’informi els grups de
què ha passat.
Veu amb molt bons ulls que el Grup Popular hagi acceptat l’esmena d’Esquerra
Republicana de Catalunya de la supressió del punt 2, ja que utilitzar la comissió
creada per l’assumpte de Barcelona Regional per encabir allà totes les
fiscalitzacions d’empreses és desvirtuar la creació d’aquesta. Per tant, està a favor
de la fiscalització per part de l’Ajuntament d’Efial, SL, i Gestión Innovadora, SL.
Insisteix que cal treballar en el Codi ètic, que és un instrument que ha de
permetre acabar amb les males pràctiques i posar límit a situacions com aquesta.
El Sr. Garganté comenta que el cas Efial és un exemple paradigmàtic del que és
la corrupció sistèmica. Insisteix que la corrupció no és del sistema, sinó que és el
sistema.
Indica que les successives operacions contra l’entramat d’Efial han posat en
relleu una quantitat ingent de contractes amb administracions públiques de
diferents colors polítics, si bé esquitxen especialment ajuntaments governats per
Convergència. Considera que l’acumulació de contractes amb les administracions
públiques, sovint adjudicats a dit i fins i tot en contra de la normativa de
contractació pública, és un exemple de com persones i empreses parasiten els
impostos i saquegen les arques públiques. Constata que és una extracció contínua
de recursos públics, que, legal o il·legal, va en contra de l’interès de la majoria.
Comenta que, com és habitual, al capdavant d’aquestes empreses hi ha noms
coneguts de la política i de l’Administració. Especifica que en el cas d’Efial, el seu
president, Antonio Martos, va treballar a l’Ajuntament, i també a l’Institut
Municipal d’Urbanisme. Considera que cal posar llum i taquígrafs en aquest cas i en
els contractes amb aquesta empresa per tal d’esvair tota ombra de dubte, i
sobretot per depurar les responsabilitats que calgui.
Però destaca que el Partit Popular està completament inhabilitat per parlar de
corrupció, contractes adjudicats a dit, desviació de fons, malversació i una llista
inacabable de delictes que tenen com a denominador comú buidar la caixa pública
per omplir les butxaques particulars.
Per això s’abstindrà en la proposició del PP, com a rebuig al cinisme dels
corruptes.

5379

5380

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 25

La Sra. Andrés expressa el vot a favor de la proposició. Diu que qualsevol
instrument de transparència i que deixi el bon nom de l’Ajuntament net i clar serà
benvingut. Espera que el resultat sigui el de la normalitat amb què treballa
l’Ajuntament de Barcelona, que és exemple de molts altres.
El Sr. Asens anuncia el seu vot a favor, perquè l’Oficina de Transparència ja està
fent aquesta auditoria i està recollint tota la informació que té al seu abast.
Comenta, però, que això trigarà un temps perquè hi ha multitud d’instituts i altres
organismes que formen el grup Ajuntament, però diu que la intenció del govern és
portar a la següent Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció, el resultat d’aquesta auditoria de l’Oficina de Transparència.
A part de la informació que s’ha donat, n’afegeix dues més. D’una banda,
apunta que tota la contractació és de contractes menors, i, de l’altra, que la
majoria de contractes es van produir en el període 2013-2014 i després van
començar a baixar de forma notable.
També comenta que, amb la nova línia política de transparència de
l’Ajuntament, això actualment no hauria succeït. Informa que l’Ajuntament ha pres
mesures per augmentar la transparència en la contractació pública de forma més
responsable, en coordinació amb la primera tinència. Afegeix que hi ha unes noves
bases d’execució del pressupost, que estableixen dos criteris: en primer lloc, que
una sola empresa no podrà obtenir més de 3 contractes menors sense
concurrència, amb la qual cosa es vol acabar amb aquest modus operandi, ja que,
tot i que és legal, com deia el Sr. Forn, es poden crear tallafocs per intentar
guanyar més transparència i posar més llum on hi ha opacitat; i, en segon lloc,
l’atorgament de contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat queda
eliminat.
Explica que també s’està intentant treballar amb un sistema informàtic que
centralitzi tota la informació, perquè ara mateix la informació està
descentralitzada. Indica que per això hi va haver una reunió amb el Sr. Falciani,
que està assessorant l’Ajuntament, per millorar el sistema informàtic i crear
aquests tallafocs perquè no es produeixin situacions de corruptela, d’irregularitats
o males pràctiques de les operacions com les d’Efial o les que han sortit de
l’operació Trueno, que afecta certs ajuntaments de Catalunya vinculats a
contractes de recollida d’escombraries.
D’altra banda, també informa que, si és cert que Efial havia desviat recursos a
Andorra per evadir impostos, seria un cas clar de vulneració del Decret d’alcaldia,
que prohibeix la contractació amb empreses que tenen activitats il·lícites en
paradisos fiscals, i, per tant, Efial no podria seguir contractant amb l’Ajuntament.
El Sr. Mulleras agraeix a tots els partits, excepte la CUP, els vots a favor.
Constata que la democràcia, el sistema que hi ha a Espanya, a Catalunya i a
Barcelona, una de les qüestions que permet és poder fiscalitzar i tenir garanties
que coses com aquesta no tornin a passar. Comenta que hi ha altres sistemes que
tenen la corrupció instal·lada en el poder, i considera que això és cinisme. Aclareix
que cinisme és criticar la corrupció i després defensar sistemes i anar a visitar,
pagats per aquest sistema, altres països que tenen la corrupció instal·lada en el
seu poder.
Considera que aquí hi ha hagut un abús de la contractació menor i que amb
Efial, SL, també ha succeït. Remarca que el fet que sigui legal no vol dir que sigui
correcte o que no hi hagin sospites de possibles contractacions falsejades o sense
que hi hagi hagut concurrència pública. Reitera que hi ha hagut un abús de la
contractació directa, a dit, i possibles fraccionaments, com es demostra quan
s’analitzen les contractacions amb Efial, SL.
Conclou, doncs, que es tracta d’una contractació sota sospita. Destaca que el
Grup Popular vol transparència i posar llum sobre aquesta contractació, i no entén
que durant el període 2010-2016 es contractés amb l’empresa Efial, SL, des de
l’Ajuntament 860.000 euros. Indica que hi ha anys en què s’ha duplicat la
contractació amb Efial, SL, i diu que hi ha 45 contractes, 41 dels quals han estat
adjudicats a dit, alguns clarament fraccionats. Insisteix que hi ha hagut un abús de
la contractació directa amb Efial, SL, absolutament explícita. Tampoc no entén que
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un 33% d’aquesta contractació hagi estat a través de l’ICUB, quan Efial, SL, és una
consultora que no té cap especialització en temes de cultura.
El Sr. Sierra celebra que tothom voti a favor de la transparència, i constata que
ni un sol grup municipal, en l’anterior Ple, va votar a favor de la iniciativa de
Ciutadans d’obrir una comissió d’investigació pels assumptes i les possibles
corrupteles dins de Barcelona Regional.
El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el
vot favorable del PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC,
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa
l’abstenció de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que l’Ajuntament de Barcelona fiscalitzi la contractació amb el
Grup Ajuntament de Efial SL i Consultoria en Gestión Innovadora SL, mitjançant
una auditoria de gestió interna i, segons el resultat, si s’estima necessària es faci
una auditoria externa.
Del Grup Municipal CUP:
16. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Primer. Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial
Espanyola al municipi de Barcelona. Segon. Retirar totes les medalles, honors i
reconeixements que l’Ajuntament de Barcelona hagi entregat i/o realitzat a la Casa
Reial Espanyola en el passat, i que no se’ls hi concedeixi d’ara endavant cap mena
de reconeixement per part de l’Ajuntament de Barcelona. Tercer. Instar a la resta
de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a revocar qualsevol acord que
doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Reial Espanyola o als seus
membres.
El Sr. Garganté comenta que la institució que actualment dóna forma a l’Estat
espanyol és, en essència, una institució antidemocràtica, basada en drets
hereditaris de sang i privilegis d’arrel aristocràtica. Constata que, en el cas
espanyol, hi ha una monarquia que, a més de legitimar-se en drets propis de
l’antic règim, és també directament hereva del règim franquista, ja que el mateix
dictador, poc abans de la seva mort, elegia a dit el seu successor, el rei Joan
Carles I de Borbó.
Recorda que la relació de la dinastia borbònica amb els Països Catalans ha estat
marcada per la cultura política de la imposició: des de Felip V, primer Borbó que va
sotmetre els catalans i catalanes a cop d’autoritarisme polític i militar –com així ho
demostra el Decret de Nova Planta, que abolia les institucions catalanes, i també el
setge de Barcelona o la crema de Xàtiva–, fins al darrer i actual cap d’estat, Felip
VI, símbol de la unitat d’Espanya i que tres segles després del final de la Guerra de
Successió continua negant el dret d’autodeterminació del poble català.
Pensa que, en l’actual procés de ruptura democràtica engegat per una part del
poble català envers l’Estat espanyol, és convenient assenyalar i denunciar quin ha
estat el paper de la dinastia borbònica i la corona espanyola al llarg de la història,
el que representa i el que simbolitza: des del sotmetiment dels Països Catalans pel
dret a la conquesta a l’actual model d’Estat espanyol, arcaic i antidemocràtic.
Atès que la institució monàrquica és anacrònica i no representa la majoria de
catalans i catalanes, atès que l’actual rei ho és per herència del règim feixista
encapçalat pel dictador Francisco Franco, atès que la monarquia espanyola i, en
concret, la dinastia borbònica té clares connotacions d’autoritarisme polític envers
els Països Catalans, atès que els catalans i catalanes tenen la ferma voluntat de
construir una república independent de la monarquia espanyola i amb plena
sobirania i atès que l’Estat espanyol és encara una presó per a la resta dels pobles
de la Península Ibèrica sotmesos a la corona, diu que la CUP fa la proposició
següent: primer, declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial Espanyola
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al municipi de Barcelona; segon, retirar totes les medalles, honors i
reconeixements que l’Ajuntament de Barcelona hagi entregat o realitzat a la Casa
Reial Espanyola en el passat, i que no se’ls concedeixi d’ara endavant cap mena de
reconeixement per part de l’Ajuntament de Barcelona; tercer, instar la resta de
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a revocar qualsevol acord que doni
algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Reial Espanyola o als seus
membres.
El Sr. Forn manifesta l’abstenció del seu Grup. Entén que hi ha grups a qui els
agrada molt aquest tipus de declaració, però diu que Convergència prefereix
treballar en positiu, diàriament, en la consecució dels seus objectius.
Explica que l’objectiu polític de Convergència actualment és la construcció d’un
estat català, que és l’objectiu pel qual treballa d’una manera positiva i mirant
endavant i al futur. Afegeix que el seu Grup vol treballar per la consecució d’aquest
estat català dins d’Europa.
Constata que el dia que Catalunya sigui estat deixarà de tenir rei, el CIE i no
haurà de suportar operacions Catalunya i altres agressions per part de l’Estat.
Reitera que Convergència prefereix concentrar els seus esforços a construir aquest
nou estat català.
El Sr. Sierra anuncia el seu vot en contra, en primer lloc perquè en el breu
mandat del cap de l’Estat l’únic que troba és agraïment a la seva tasca de
representació de tots els espanyols a tot el món. En segon lloc, expressa que la
monarquia parlamentària, com a democràcia, és un exemple en totes les facultats
de drets de com es fa una transició d’un procés dictatorial a un democràtic. Afegeix
que la democràcia espanyola i la transició han donat un període de 40 anys de pau
i progrés, en què l’únic que pot fer és donar les gràcies.
Per contra, considera que és al Sr. Garganté a qui caldria declarar persona non
grata, perquè és una persona condemnada per un tribunal, un delinqüent, una
persona que des que és a l’Ajuntament l’únic que ha fet és apologia del terrorisme,
pressionar els membres de la Guàrdia Urbana, tractar de posar-los en un
compromís per intentar encausar-los pressionant un facultatiu. Afegeix que els
regidors de la CUP, a més de fer apologia del terrorisme, són filoetarres.
La presidenta demana que es faci contenció de les paraules que s’utilitzen
perquè és una comissió, i, per tant, és un àmbit institucional, de l’Ajuntament.
Demana que el debat flueixi i que s’utilitzi una terminologia una mica moderada i
respectuosa amb els altres, perquè si els regidors es comencen a adjectivar els uns
als altres tindran cognoms molt llargs tots plegats. Atès que el llenguatge és ric i
variat, reitera la petició que els estàndards de paraula que utilitzin a la Comissió
siguin el més formal possible.
El Sr. Sierra diu que no troba una altra paraula per a una persona que demana
la llibertat d’Otegi el mateix dia de la seva proclamació com a regidor d’aquest
Ajuntament, a més de declarar que el Sr. Otegi ha estat una persona segrestada
per l’Estat espanyol. Reitera que és al Sr. Garganté a qui s’hauria de declarar
persona non grata en aquest Ajuntament.
La Sra. Capdevila diu que, igual que el municipi de Breda, governat per Esquerra
Republicana de Catalunya, va ser el primer d’aprovar una iniciativa per declarar
Felip VI persona non grata al gener de 2016, en aquesta sessió ERC votarà a favor
d’aquesta iniciativa de la CUP.
Explica que ho farà tenint en compte que el monarca espanyol Felip VI, en tant
que cap del Regne d’Espanya, representa la màxima figura institucional d’un estat
que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. Afegeix
que és una figura d’imposició que representa la manca de tradició democràtica i la
constant lapidació dels drets i llibertats del poble de Catalunya. Afirma que ho fa
tenint present que la monarquia com a institució representa uns valors
completament allunyats de la igualtat entre ciutadans i ciutadanes, i també tenint
present que la monarquia borbònica és hereva directa del règim franquista, una
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institució còmplice i combatent ferma de l’aniquilació dels drets i llibertats de tot
un poble, una institució anacrònica, absolutament aliena a la voluntat de la ruptura
democràtica engegada per part del poble de Catalunya.
Diu que també ho fa tenint en compte la falta de respecte institucional de Felip
VI envers les institucions democràtiques catalanes, com ho va demostrar l’11 de
gener negant-se a rebre en audiència pública la presidenta del Parlament,
sobiranament escollida pel poble de Catalunya, perquè li fos comunicat el
nomenament del nou president de la Generalitat. Afegeix que també ho fa tenint
en compte la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític a
Catalunya, i atès que a priori se li hauria de pressuposar una neutralitat
institucional, que sí que han adoptat altres monarquies, com la britànica amb el
conflicte entre Escòcia i el Regne Unit.
Conclou que ho fa conscient que la monarquia borbònica representa una rèmora
del passat i suposa un llast per als anhels de llibertat i apoderament de la
ciutadania de Catalunya. Per tant, donarà el vot positiu.
Finalment, apunta que tenia entès que Convergència el cap de setmana anterior
s’havia definit com a partit republicà. No entén gaire que un partit que es defineix
com a republicà continuï donant, d’alguna manera, suport al monarca espanyol.
Considera que aquí es demostra que sempre és millor l’original que la còpia.
La Sra. Esteller indica que la CUP el que vol és treure legitimitat a la monarquia,
quan el que no està legitimat per donar exemple és el Sr. Garganté, una persona
que coacciona els metges, defensa els il·legals i té molts vicis a l’hora de poder
donar dignitat a res.
A més, constata que el Sr. Garganté fa uns antecedents de la monarquia i diu
que la monarquia és filla del franquisme. Indica que el règim parlamentari de
monarquia parlamentària d’Espanya està en la Constitució, que va ser votada per
tots els espanyols i el 90% dels catalans. Conclou que l’origen de la monarquia
com a sistema d’estat és democràtic. Diu que la democràcia és la democràcia real i
que Espanya, gràcies a la monarquia i al paper que va fer aquesta en la transició,
és un país democràtic. Per tant, afirma que la democràcia és el que decideix el
poble espanyol, no un partit polític, i afegeix que la democràcia tampoc no és en
funció del que a un li convé o de l’afinitat ideològica dels que decideixen. Considera
que això és molt perillós i té un nom: és totalitarisme, és el que el Sr. Garganté
representa, imposar la voluntat segons la seva conveniència i no respectar la
voluntat dels ciutadans que van escollir la monarquia.
Defensa i considera que la monarquia aporta unitat a Espanya, estabilitat,
progrés, etc. Comenta que Espanya ha canviat molt els darrers 40 anys gràcies al
paper de la monarquia. Diu que el rei Joan Carles I va fer una gran feina a
Espanya quan va consolidar la democràcia amb els seus 39 anys de regnat, i el rei
Felip VI, des que va ser investit rei, també ho està fent, ja que està actuant amb
neutralitat, lleialtat institucional i com un gran exemple de la democràcia arreu del
món. Assenyala que aquest és el seu paper i que l’està fent a l’altura de la
responsabilitat que li confereix la constitució.
Constata que la CUP parla d’una virtualitat, ja que els Països Catalans no
existeixen. Demana que aprenguin una mica, doncs, que ja és hora, perquè a
l’Ajuntament s’hi ha d’arribar après. Es queixa que la CUP es munta una pel·lícula
irreal i a sobre donen lliçons de democràcia en funció de la seva afinitat ideològica,
cosa que no pot ser. Per tant, votarà en contra de la proposta.
Diu que cal saber les conseqüències de declarar una persona non grata, quan el
rei ha estat una persona present, va ser príncep de Girona i ha fet unes funcions
enormes també a Catalunya. Tenint en compte que Catalunya és Espanya, diu que
el rei quan hi va és a casa seva i no ha de demanar permís a ningú, i encara
menys al Sr. Garganté, que no pot donar lliçons ni de dignitat, ni d’ètica, ni de res.
Creu que el regidor de la CUP s’hauria de mirar al mirall abans de parlar.
La Sra. Andrés anuncia el vot en contra d’aquesta proposició, perquè entén que
està fora de lloc i no té cap fonament.
Considera que Felip VI no ha tingut cap actitud que pugui ser recriminada des
del municipi de Barcelona, que és on es demana que es declari persona non grata.
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Entén que, atès que estan en una institució, els grups haurien de saber per què
serveixen els instruments que té aquesta institució i què vol dir declarar persona
non grata algú i per quin motiu. Pensa que en aquest cas hi ha una confusió entre
la persona i la institució, ja que el debat sobre les institucions és un debat
democràtic i el fet de declarar persona non grata algú en una ciutat és per algun
motiu, i entén que aquí s’està barrejant una cosa amb l’altra.
Constata que tots els grups saben de què s’està parlant en aquest cas, i diu que
el Partit Socialista vol fugir de l’oportunisme polític i de la demagògia que pot
impregnar aquestes comissions de vegades, perquè en aquesta Comissió s’està
reproduint el debat de persona non grata en funció de qui t’agrada o qui no
t’agrada des del punt de vista institucional, per un motiu polític, etc. Aclareix que
aquest instrument no està pensat per això.
El Sr. Pisarello expressa l’abstenció del seu Grup. Recorda que el seu Grup
sempre ha dit que és republicà i que la monarquia li sembla una anomalia en
termes democràtics, com a institució. Afegeix que Barcelona en Comú ha
denunciat els vincles de la monarquia amb la dictadura franquista. Tanmateix, diu
que el seu Grup el que pot fer és reprovar políticament una institució, conductes
concretes o males pràctiques, però no creu que es pugui plantejar com una causa
general o fer servir la figura de la persona non grata, que és una declaració
d’hostilitat, si no hi ha cap tipus d’actuació concreta que així ho exigeixi, que és el
mateix argument que va fer servir l’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres,
d’Esquerra Republicana de Catalunya, per abstenir-se quan es va plantejar aquesta
proposició.
Com a govern, creu que des de la transició no hi ha hagut cap govern de la
ciutat de Barcelona que hagi fet una mostra d’afirmació republicana com l’ha fet
aquest govern, començant per normalitzar la situació del Saló de Plens i defensant
allà la sobirania municipal, modificant el nomenclàtor per eliminar la
sobrerepresentació de la monarquia, homenatjant el president Companys, donantli al 14 d’abril i a totes les seves influències republicanes el paper que havia de
tenir i fins i tot retirant-li la medalla d’or de la ciutat a la infanta Cristina de Borbó
per la seva vinculació al cas Nóos. Remarca que el govern de la ciutat té aquesta
convicció republicana i l’ha demostrat en més d’una ocasió, però considera que la
via que es planteja no és la via adient i, per tant, s’abstindrà.
El Sr. Garganté constata que en aquesta sessió es retraten quasi tots els grups.
Especifica que Ciutadans i el Partit Popular ja se sap d’on vénen, i que el Partit
Socialista és conegut el seu republicanisme joancarlista. Destaca, però, que
especialment es retraten dos grups pel seu paperot, que són justament els dos
grups municipals a qui ja els va molt bé el «processisme», que no la
independència: uns per reciclar-se com a part del seu retrocés electoral i veure si
van millor en un futur, i uns altres per guanyar posicions electorals malgrat
mantenir el país empresonat en la cadena de la monarquia espanyola. Concreta
que uns es retraten perquè fa poc han dit que estan per una república independent
catalana, però en aquesta sessió s’abstenen, i els altres es retraten perquè,
malgrat omplir segons quins actes amb banderes republicanes espanyoles i
estelades, en aquesta sessió també s’abstenen.
Sobre comentaris que s’han fet, només diu que veurà si s’ha comès algun tipus
de delicte, que mirarà si les calúmnies escampades poden tenir conseqüències
juridicolegals i que els responsables ja en tindran notícia.
El Sr. Forn diu que li ha sabut greu la intervenció de la Sra. Capdevila, perquè
és evident que ha convertit aquesta intervenció en una qüestió electoral, quan creu
que no ho era. Recorda que Convergència treballa per un objectiu, que és la
consecució d’un estat català, i opina que això s’ha de fer amb poca cridòria, amb
poca política de gestos i amb molta intel·ligència. Diu que la cridòria la deixa a uns
altres, ja que el seu Grup prefereix treballar dia a dia arromangant-se, fins i tot
tenint 4 processats per haver demanat que la gent pogués votar. Constata que
aquest és un compromís clar.
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Considera que aprovar aquesta proposta en aquesta sessió pot tenir una
simbologia molt gran, ja que hi ha els mitjans de comunicació molt interessats,
però diu que el procés de veritat s’està portant en un altre lloc i no amb aquest
tipus de declaració.
Observant el que passa al seu voltant, li pregunta a la Sra. Capdevila si creu que
el Sr. Salmond o la presidenta d’Escòcia es dedicaran a votar una condemna o
declaració de persona non grata a la reina. Creu que no perquè s’actua amb
intel·ligència, que és el que demana. Reitera que els processos de veritat s’encaren
amb intel·ligència.
El Sr. Sierra vol matisar el que ha dit abans, i diu que no era una acusació
d’apologia del terrorisme com a delicte, sinó destacar l’actitud filoetarra del Sr.
Garganté. Considera que demanar la llibertat d’una persona condemnada per
terrorisme té un nom, i dir que el Sr. Otegi ha estat segrestat per l’Estat espanyol
té un nom.
La Sra. Capdevila pregunta tant a la Sra. Andrés com al Sr. Pisarello si
reconeixen la presidenta del Parlament de Catalunya. Suposa que la reconeixen.
Recorda que aquests dos regidors han dit que el rei Felip VI no ha tingut cap
problema ni amb Barcelona ni amb Catalunya. Constata que Barcelona és la capital
de Catalunya i que el rei Felip VI no va voler rebre la presidenta del Parlament,
escollida pel poble català. Pensa que només per aquest motiu ja se l’hauria de
declarar persona non grata a Barcelona.
Li diu al Sr. Forn que el Sr. Salmond segurament no declara persona non grata
els reis, però diu que els reis d’Anglaterra deixen votar els escocesos i els
espanyols no.
La Sra. Esteller constata que els reis espanyols deixen votar i s’ha votat més de
43 vegades a Catalunya. Indica que la corona és una institució democràtica
reconeguda a la Constitució, votada per tots els espanyols, tant si li agrada al Sr.
Garganté com si no. Considera que tan democràtic és votar com respectar el que
s’ha votat. Recorda que el 90% dels catalans van votar la Constitució i van elegir
el rei com a cap d’estat. Per tant, pensa que això és el que el regidor de la CUP ha
d’acatar i assumir, i aquesta és la realitat que hi ha. Demana que es deixin de dir
bestieses i de dir amb aquest llenguatge infantil que tot es resoldrà amb una
república, acusant la monarquia de tots els mals. Considera que això és un insult a
la intel·ligència.
La Sra. Andrés destaca que el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, que
ha format part del govern de Barcelona bastants anys, sap perfectament què vol
dir ser persona non grata a la ciutat i per quins motius. Diu que el Sr. Garganté no
pot donar lliçons de republicanisme als socialistes, perquè el regidor de la CUP
practica el republicanisme des d’una institució amb Twitter i les xarxes. Recorda
que molts companys socialistes el van practicar a les trinxeres i a les presons.
Considera que el Sr. Garganté ha de respectar aquest passat i aquest present.
Demana que el regidor de la CUP no torni a fer això comparant i apropiant-se de
valors que no són seus, que uns altres els van defensar i es van deixar la vida
literalment a les presons. Indica que aquests companys se senten força ofesos per
les paraules de la CUP.
El Sr. Pisarello li diu a la Sra. Capdevila que estan d’acord amb la crítica
històrica del paper de la monarquia amb la negació del dret de l’autodeterminació
amb actituds concretes com la del Parlament. Diu que en aquest cas es poden fer
totes les reprovacions polítiques que calguin, però que el que s’està discutint en
aquesta sessió és si declarar persona non grata algú –o tota la família– és
l’instrument per fer-ho. Aclareix que és una qüestió de paraules. Especifica que no
comparteix aquesta estratègia, i diu que no és una qüestió de manca de fermesa o
de manca de valentia política. Té la sensació que, quan els companys de la CUP
plantegen aquestes coses, no és tant per criticar la monarquia o per posar-la en
evidència, sinó per tenir un argument més per mostrar que finalment els que
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governen són uns venuts, uns reformistes, etc. Diu que si aquesta és la funció de
la proposició l’entén, però remarca que la posició del govern en aquest tema ha
estat prou clara i ho seguirà sent.
El Sr. Garganté vol fer especial menció del fet que el grup de govern ha afirmat
que la monarquia no ha fet cap actuació en concret per declarar-la non grata. Ho
troba estrany, perquè com a republicans l’existència de la monarquia en si mateixa
és una actuació anacrònica, antidemocràtica i autoritària, que mereix ser non
grata.
El Sr. Pisarello expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot
contrari del PSC, el Sr. Forn expressa l’abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa el
vot contrari de C’s, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra.
Esteller expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable
de la CUP. Es rebutja.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal CIU:
17. Que el govern informi de la totalitat de contractacions de personal eventual i
càrrecs de confiança, que s’han efectuat des de l’1 de juliol de 2015, incloent-hi
Comissionats/des i assimilats en tota l’estructura municipal, així com els
nomenaments en Direccions fruit de concursos públics. Que la resposta sigui
també entregada per escrit als grups polítics municipals.
El Sr. Martí demana al govern que s’informi per escrit, si pot ser, de tots els
noms de tots els treballadors i treballadores contractats pel govern des de la presa
de possessió del govern. Aclareix que es refereix tant a càrrecs de confiança com a
personal eventual en general, incloent-hi les direccions que s’estan sotmetent ara
a transacció en el sentit que s’hagin de contractar també a través de concursos
públics.
El Sr. Badia accepta el prec. Informa que a la pàgina web de Transparència es
poden consultar tant els càrrecs electes com els comissionats, els consellers de
districte, la síndica, els gerents de l’Ajuntament, instituts i entitats públiques, els
gerents i directors d’empreses, societats mercantils, consorcis, associacions i
fundacions, i els eventuals. Afegeix que es pot descarregar en format obert.
Comunica que els grups tindran accés a les agendes públiques, als currículums.
Diu que ha imprès una mica la pàgina web perquè és el mecanisme més àgil
actualment. Reconeix, però, que les direccions de l’Ajuntament encara no estan
pujades a la pàgina web de Transparència i s’hi ha d’accedir via l’organigrama,
però diu que en pot facilitar una part i s’acabaria de fer la llista de tota la resta.
Comenta que a vegades la pàgina web tarda alguna setmana a actualitzar-ho,
perquè cal fer un tràmit amb Recursos Humans i de normalització del contracte,
però diu que ho ha estat revisant i creu que, excepte els de les dues darreres
setmanes, pràcticament hi són tots.
El Sr. Martí demana que, ja que ha substanciat el prec amb temps suficient, en
aquesta sessió es pugui donar als grups aquesta relació completa. Entén que dels
darrers 15 dies potser no hi és tot, però sol·licita que tot el que s’hagi publicat i
que ja sigui oficial, en el transcurs de la sessió, es faciliti a tots els grups, perquè
creu que tenen el dret de tenir aquesta informació físicament a les seves mans en
aquesta sessió de la Comissió.
El Sr. Badia diu que es poden fer fotocòpies, però reitera que serà més pràctic
accedir a les dades a través de la pàgina web de Transparència. Tanmateix, reitera
que si els grups volen tenir-ho en paper se’n poden fer fotocòpies.
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Es dóna per tractat.
18. Que el Govern informi dels resultats de la reunió de la Comissió Mixta
Generalitat-Ajuntament de Barcelona celebrada el passat dimecres 6 de juliol i que
a partir d’ara i amb posterioritat a cadascuna de les reunions d’aquesta Comissió
Mixta s’informi preceptivament en la següent Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, dels resultats de les mateixes.
La Sra. Recasens diu que és la segona vegada en 48 hores que el Sr. Collboni ha
de donar comptes de coses que ja han succeït i de les quals els grups s’acaben
assabentant pels mitjans de comunicació.
La sorprèn que, tenint en compte que aquest govern sempre fa gala de la
transparència i d’una nova manera de fer política, els grups hagin d’estar
permanentment en les comissions demanant comptes i que se’ls informi del que
passa.
Explica que és un prec senzill, que demana que el govern informi dels resultats
de la reunió de la Comissió Mixta, que ha pogut llegir en els mitjans de
comunicació. Sol·licita que a partir d’ara s’informi els grups de manera periòdica
cada vegada que hi hagi una sessió.
Comenta que es va tractar el tema del deute el dia anterior amb el Sr. Pisarello,
amb una pregunta del PP. La sobta comprovar com el gerent actual de
l’Ajuntament fins fa poc deia, quan era a l’oposició, que el deute de la Generalitat
era de 400 milions d’euros, però ara s’ha reduït a 90. Conclou que o els de la
Generalitat són unes màquines que van molt bé o el PSC en el seu moment
mentia. Vol saber què és veritat. Reconeix que la Generalitat està complint els
seus deures i està abonant el deute, que mai havia estat fixat en els 400 milions
que el PSC deia, però diu que el Partit Socialista potser va aprofitar en el seu
moment per fer demagògia durant la campanya electoral per desgastar el govern.
L’alegra saber com el govern ha passat de criminalitzar els Mossos a Gràcia a
demanar el seu ajut pel tema del top manta. Li agrada veure que les relacions en
aquest extrem han canviat completament.
Pel que fa a l’impost turístic, vol saber quina és la versió més correcta, perquè la
Generalitat diu que aquest és un impost que gestionarà la Generalitat al 100% i,
en canvi, el govern de l’Ajuntament informa que es crea una comissió bilateral i
que en 6 mesos l’Ajuntament gestionarà el 100% de l’impost turístic.
També vol saber quines són les diferents propostes alternatives que
l’Ajuntament ha fet a la Generalitat per finançar les dues estacions de la línia 10 i
que la Generalitat està estudiant.
Així mateix, pensa que segur que es va parlar del tema dels consorcis, que
regula la Carta municipal, però que els grups no n’han sabut res.
Finalment, també està segura, perquè era habitual, que l’Ajuntament va tractar
els temes que la Generalitat legislava i eren competència de l’Ajuntament i, per
tant, pregunta quin rol feia.
El Sr. Collboni diu que en dos minuts i mig serà difícil abordar tots els temes que
la Sra. Recasens ha plantejat. Accepta, però, el prec, i espera que s’incorpori a
partir d’ara als ordres del dia d’aquesta Comissió quan hi hagi reunions de la
Comissió Mixta.
Diu que el govern valora aquesta reunió positivament. Creu que la predisposició
per part de les dues parts va ser positiva. Informa que s’hi van abordar
bàsicament tres temes importants per a la ciutat: deute, taxa turística i comerç
ambulant irregular.
Pel que fa al deute, diu que pot explicar els compromisos que ha adoptat la
Generalitat i que el govern sobre el paper valora positivament. Informa, doncs,
que la Generalitat es compromet a reconèixer regularment les seves obligacions
amb l’Ajuntament; es compromet a pagar el deute pendent el 31 de desembre de
2014 i a reduir progressivament la resta. Assenyala que el compromís és que el
2017 no hi haurà deutes pendents amb antiguitat superior a un any i que els
pagaments a l’Ajuntament es faran amb un termini no superior a 180 dies des del
reconeixement de les obligacions.
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Quant a l’impost turístic, recorda que el compromís d’aquest govern és obtenir
el 100% de la taxa turística. Comenta que quan el govern ho va plantejar a la
Comissió Mixta no ho va fer com a govern, sinó com a consistori, perquè són
resolucions que el conjunt dels grups han aprovat, incloent-hi Convergència, i és
que la ciutat gestioni el 100% de la taxa turística. Explica que per fer-ho s’ha creat
un grup de treball per determinar quins canvis legislatius s’haurien de fer, i diu que
l’Ajuntament ha decidit aportar aquests recursos no exclusivament a promoció
turística, sinó a compensar els efectes que té el turisme sobre el territori o sobre
certs serveis que presta la ciutat.
En relació amb la venda ambulant, no sap d’on treu la Sra. Recasens que el seu
Grup ha criminalitzat res. Aclareix que ni el govern ni ell mateix criminalitzen
l’actuació dels Mossos o la Guàrdia Urbana, que tenen tot el seu suport per fer la
seva feina en aplicació de les lleis i normes municipals. En aquest sentit, explica
que el que es va abordar en aquesta Comissió Mixta va ser sobretot la coordinació
policial, que els darrers dies s’ha vist que s’ha hagut de millorar i incrementar.
Espera que això tingui efectes positius de manera immediata. Sap que l’actuació
policial no és l’única solució, però pensa que és un camí a recórrer per millorar el
combat del comerç irregular a la ciutat.
La presidenta diu que dos minuts i mig és molt poc per tractar un tema així.
El Sr. Collboni comenta que, respecte al tema de la línia 10 del metro,
l’Ajuntament està disposat a posar els diners que calguin perquè es facin les dues
estacions pendents. Explica que la Generalitat ha de dir com posarà els diners i
com reconeixerà aquest deute. Manifesta que l’Ajuntament encara està esperant
que la Generalitat digui com complirà la seva part. Comenta que l’Ajuntament
complirà la seva part, ja que s’hi ha compromès, té els recursos i hi ha un acord
polític en aquest sentit al consistori.
La presidenta diu que es recollirà en acta, i espera que el govern prengui nota
d’aquests informes després d’aquesta Comissió per tal que el debat pugui ser més
aprofundit i més llarg. Recorda que el tinent d’alcalde ha ofert espais amb un debat
més ampli que s’han de poder aprofitar.
El Sr. Pisarello vol recordar que hi ha altres instruments. Constata que potser un
prec no és la millor via per tenir un debat més ampli.
La Sra. Recasens està encantada, i especifica que aquest prec el que diu és que
es porti de manera periòdica un informe del govern, en què hi haurà el temps
adient, o que es faci amb una compareixença. Es queixa que no pot ser que els
grups no estiguin informats de la Comissió Mixta. Aclareix que el seu Grup no vol
un prec per tractar els temes de la Comissió Mixta.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal C’s:
19. Que el Govern municipal faci augmentar la presència policial en consonància
amb l’afluència turística del districte de Ciutat Vella i s’elabori una campanya per a
la prevenció de conductes incíviques de ciutadans i visitants de la ciutat i es doni a
la mateixa ordres precises per al compliment de l’Ordenança de Civisme.
El Sr. Sierra vol que el govern municipal augmenti la presència policial en
consonància amb l’afluència turística en el Districte de Ciutat Vella, que s’elabori
una campanya de prevenció de conductes incíviques de ciutadans i visitants i que
es donin ordres precises a la Guàrdia Urbana perquè es faci complir en aquests
entorns l’Ordenança de civisme.
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El Sr. Recasens comenta que a l’estiu a la Unitat Territorial 1 de Ciutat Vella hi
ha aproximadament uns 200 agents de Guàrdia Urbana, més altres policies, com
ara Mossos d’Esquadra i portuària, que operen en aquest terreny.
Explica que s’està produint una coordinació satisfactòria. Afegeix que el Grup de
Platges, que estarà operatiu fins a finals de setembre, compta amb uns 90 agents
suplementaris i mitjans marítims, i dóna servei a les 10 platges de Ciutat Vella i
Sant Martí. Informa que des del juny s’ha obert una nova oficina de recepció de
denúncies a Barceloneta, que és conjunta amb Mossos d’Esquadra, cosa que és
una nova experiència de cooperació conjunta, en què es reben peticions,
demandes d’informació, assessorament i recepció de denúncies i està oberta cada
dia les 24 hores.
D’altra banda, pel que fa a l’aspecte comunicatiu, comenta que setmanes enrere
es va posar en marxa una campanya de comunicació de convivència per
sensibilitzar els ciutadans per fomentar justament la bona convivència, la seguretat
i el civisme. Diu que totes aquestes mesures ja estan en marxa i que, per tant, no
cal fer-ho.
Dit això, assenyala que es farà l’adaptació de recursos a les possibilitats
estiuenques de Ciutat Vella, però pensa que no es pot oblidar la necessitat d’altres
districtes i barris de la ciutat. Diu que no es descuidarà ni es dedicaran menys
esforços als altres barris de la ciutat, ja que considera que cal donar cobertura a
tots els barris de la ciutat i no tan sols a Ciutat Vella.
El Sr. Badia diu que no accepta el prec.
El Sr. Sierra lamenta la no-acceptació del prec. Pel que fa al Pla director, a
resultes d’una proposta de Ciutadans d’augmentar els números de la Guàrdia
Urbana, recorda que en aquest pla es deia que es faria una previsió de l’augment
d’agents de la Guàrdia Urbana. Comenta que en aquest cas la Sra. Colau no ha fet
la convocatòria de places preceptiva. Constata que hi ha molts agents de la
Guàrdia Urbana que es jubilaran el 2016, el 2017 i el 2018, i diu que el que hi
haurà, a Ciutat Vella particularment, és una manca d’agents. Es queixa que no hi
ha una ràtio calculada al mateix Pla director d’agents de la Guàrdia Urbana. Indica
que el Districte de Ciutat Vella rep una quantitat de visitants que fa multiplicar per
2 o més la població d’aquest districte, i això fa que aquesta ràtio de persones i
policies sigui molt pobra, cosa que es tradueix en conflictes de convivència i en
escenes com les que es viuen al Raval, en què hi ha gent que dorm la borratxera
als patis i als parcs de nens, hi ha prostitució al carrer, etc.
El Sr. Recasens vol tranquil·litzar el Sr. Sierra en el sentit que no es poden
establir ràtios, perquè no és el mateix el matí que la tarda o la nit per les diferents
problemàtiques. Tanmateix, assegura que el 2016 hi haurà incorporació de nous
guàrdies urbans, i que els que no es puguin incorporar el 2016 s’acumularan al
2017, però diu que no hi haurà pèrdua de places de Guàrdia Urbana en la mesura
en què es puguin anar fent segons la legislació vigent.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal ERC:
20. Que el govern municipal elabori una Guia-Registre actualitzada de les
entitats de Barcelona i la distribueixi a tots els equipaments públics, amb l’objectiu
de difondre i donar a conèixer l’activitat de les entitats existents a la nostra ciutat.
La Sra. Capdevila entén que les entitats i el teixit associatiu de Barcelona deu
ser dels més rics. Està segura que no hi ha cap ciutat europea amb un teixit
associatiu tan ric com Barcelona. Destaca que hi ha entitats veïnals, esportives,
culturals, del tercer sector, etc.
Indica que l’encomiable tasca d’aquestes entitats es basa en l’activitat
desinteressada dels seus voluntaris, que desenvolupen els seus esforços de
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manera completament desinteressada, posen el seu temps a canvi del bé comú i
d’ajudar a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Comenta que aquest factor incideix en l’activitat de les entitats i redunda en la
societat, però diu que en molts casos la manca de recursos humans per
desenvolupar les seves activitats impossibilita les entitats a fer difusió de la seva
tasca, posar en valor la seva entitat i donar-se a conèixer entre els conciutadans
de la ciutat.
Assenyala que Barcelona i els seus districtes formen un entramat social molt
imbricat. Constata que aquesta complexitat i les dinàmiques dels veïns fan que els
seus àmbits de coneixement es vegin reduïts i limitats, no només pel temps, sinó
també per la incapacitat material d’accedir a tota l’oferta social, esportiva, cultural,
associativa, etc.
Destaca que el seu Grup creu en la participació i l’entén com un objectiu actiu.
Pensa que cal ser proactiu, cal anar un pas més enllà i posar a l’abast de la
ciutadania aquest ampli ventall d’entitats i associacions. Opina que cal ser
ambiciosos i anar més enllà dels espais de què disposa l’Ajuntament. En aquest
sentit, entén que s’ha d’elaborar una guia registre actualitzada de les entitats de
Barcelona per tal de ser efectiva i minimitzar l’esforç econòmic d’una bustiada de
porta a porta. Pensa que es podria distribuir en tots els equipaments municipals,
centres cívics, casals de barri, esportius, biblioteques, equipaments educatius, etc.,
i que alhora fos assequible digitalment, de manera que els veïns de cada un dels
districtes i barris tingués accés fàcil, directe i endreçat de la guia completa de les
entitats i associacions del seu barri o districte.
Creu que aquesta guia pot ser una eina àgil i útil tant per a la ciutadania com
per a l’Ajuntament, i també per a les entitats i associacions de veïns, i per això
demana l’acceptació d’aquest prec.
El Sr. Asens agraeix el prec i l’accepta de bon grat, ja que, a més de ser oportú,
permet posar de manifest la tasca que s’ha revisat en aquest àmbit. Indica que des
del govern i, especialment, des de l’Àrea de Participació afavorir i facilitar
l’enfortiment dels projectes associatius forma part de les seves prioritats
estratègiques. Comparteix, doncs, el diagnòstic, ja que Barcelona és una ciutat
exigent, compromesa en la defensa del bé comú, i també punta de llança i
capdavantera, una de les ciutats europees que té el teixit més organitzat.
A partir d’aquest llegat, que permet que molts cops la societat civil organitzada
vagi més endavant que les institucions, i fins i tot arriba allà on aquestes no
arriben, informa que s’ha posat en marxa la millora de l’aplicació informàtica del
fitxer per tal de fer aquesta informació més accessible. Afegeix que també hi ha
previst fer un estudi exhaustiu sobre la realitat associativa de la ciutat. Calcula que
al llarg del 2017 hi haurà una cartografia d’aquesta realitat, i per fer-ho s’han
iniciat converses amb la Generalitat per poder fer un encreuament de dades entre
les diverses bases de dades del Departament de Justícia i de l’Ajuntament. Creu
que, un cop fetes aquestes millores, a mitjans del 2017, l’Ajuntament estarà en
condicions d’editar aquesta guia que la Sra. Capdevila demana d’associacions de
Barcelona. Indica que hi ha un risc d’obsolescència amb la informació sobre
aquesta realitat, però creu que a mitjans del 2017 l’Ajuntament podrà tenir
aquesta guia actualitzada i completa.
La Sra. Capdevila agraeix al regidor l’acceptació del prec. Comenta que, venint
del moviment veïnal, té una certa tendència d’anar a veure certes entitats, i
remarca que en aquest prec està recollint la demanda de les entitats de Barcelona,
que potser estan ubicades en un lloc i sis carrers més avall, sobretot a l’Eixample,
que és molt gran, els veïns poden desconèixer quin tipus d’activitat fa aquella
entitat. Per tant, agraeix l’acceptació del prec i demana que es faci al més aviat
possible, i si pot ser a mitjans del 2017 millor que a finals.
El Sr. Asens comenta que també ve del món veïnal i comprèn perfectament la
inquietud que la Sra. Capdevila expressa.
Es dóna per tractat.
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Del Grup Municipal PP:
21. Que el Govern municipal elabori un Pla de Xoc contra l’incivisme, el top
manta i els actes vandàlics a Barcelona en tots els barris afectats per aquestes
conductes, així com incrementar els mitjans humans i materials per prevenir i
actuar davant les conductes incíviques i actes vandàlics que augmenten a l’estiu,
amb més agents cívics i Guàrdia Urbana per tal de que facin complir l’Ordenança
de Convivència amb més determinació, i es procedeixi al cobrament de sancions.
La Sra. Esteller demana que l’Ajuntament elabori un pla de xoc contra
l’incivisme, el top manta i els actes vandàlics a Barcelona, especialment en l’època
d’estiu, que es reforcin els mitjans materials i humans a l’hora de fer front a
aquest incivisme, que s’apliqui amb determinació l’Ordenança del civisme i que es
faci el que calgui per cobrar les sancions que es produeixen com a conseqüència
d’aquesta infracció.
Constata que a l’estiu s’incrementen els actes incívics, que fins i tot arriben a ser
vandàlics a vegades, fruit també del turisme de borratxera, del low cost, que està
proliferant per Barcelona. Sap el que va passar pocs dies enrere a la Vila Olímpica,
en què es va barrejar prostitució i botellón, brutícia, excrements al carrer i
vandalisme, cosa que perjudica molt no tan sols aquest barri, sinó també la resta
de barris de la ciutat.
Conclou, doncs, que cal actuar amb determinació, cal prevenir aquests actes i
actuar amb celeritat a través de l’aplicació de l’Ordenança i reforços policials, amb
mitjans humans i materials, per fer-hi front i que no es deteriorin els barris,
perquè cada una d’aquestes accions perjudica tots els ciutadans de Barcelona,
especialment els que viuen en aquests barris, que veuen com s’està degradant el
seu barri.
El Sr. Asens no accepta el prec, perquè no comparteix l’enfocament sobra la
venda ambulant, que opina que és criminalitzador. Tampoc no comparteix el
diagnòstic de la Sra. Esteller, ja que la percepció de la ciutadania no és la mateixa
que la que la regidora del PP expressa, i diu que els indicadors així ho demostren.
Reconeix, però, que hi ha un conjunt d’accions previstes per a la temporada
d’estiu, tot i que no un pla de xoc, com demana el prec. Aclareix que no són només
accions policials, sinó també tasques de conscienciació i de treballs socials, perquè
reconeix que són mesos d’un ús intensiu de l’espai públic. Anuncia que posarà tres
exemples d’això. En primer lloc, parla de la campanya de comunicació de
convivència, que es va posar en marxa unes setmanes enrere per fomentar les
actituds de bona convivència. En segon lloc, destaca que hi ha el Grup de Platges
de Guàrdia Urbana, amb uns 90 efectius, que es posa en funcionament per
prevenir i actuar sobre tots els fenòmens que es produeixen al litoral barceloní. I,
en tercer lloc, informa de la posada en marxa d’una oficina de recepció de
denúncies, que és la primera oficina conjunta de la Guàrdia Urbana i Mossos
d’Esquadra, situada a la Barceloneta, amb l’objectiu d’atendre demandes, peticions
d’informació, assessorament i recepció de denúncies. Comenta que aquesta oficina
oferirà un servei de caràcter permanent durant l’estiu, 24 hores de dilluns a
diumenge.
La Sra. Esteller demana al govern que parli amb els veïns afectats, amb els de la
Vila Olímpica i els de la Barceloneta, que cada dia se senten perjudicats per tots
aquests fets. Aclareix que no tan sols demana més Guàrdia Urbana, que també,
sinó també agents cívics, que tinguin la capacitat d’informar per prevenir molts
d’aquests aldarulls que es produeixen a Barcelona.
Indica que la Guàrdia Urbana té efectius, i recorda que molts sindicats s’han
ofert a canviar les vacances d’estiu a fi i efecte de poder ser a la ciutat combatent
tot aquest tipus de conductes. Considera, doncs, que el govern podria tenir mitjans
suficients a l’hora de fer-hi front.
Opina que la primera obligació del govern és amb els ciutadans de Barcelona,
els veïns dels barris afectats i impedir que es produeixin aquestes actituds i
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conductes que deterioren i degraden la vida dels barris. Considera que es
demostra que el govern perd contacte amb la societat i que per emparar una sèrie
d’activitats està perjudicant els veïns de la ciutat. Demana, com a mínim, que es
replantegi i que es faci front a aquestes actituds i actes incívics, vandàlics i que
perjudiquen i deterioren la vida dels barris.
El Sr. Asens reconeix que per formar-se una convicció del que succeeix cal
parlar amb els veïns, però comenta que el govern, a part d’això, valora les dades
objectives, perquè la resta són qüestions més aviat subjectives, atès que tothom
té uns veïns que diuen una cosa o una altra. Explica que les dades objectives diuen
que la ciutadania aprova la seguretat a la ciutat de Barcelona amb un 6,2%, la
millor nota des del 1999; que l’enquesta també situa l’índex de victimització en el
23,3% el 2015, la segona xifra més baixa des del 2008; que la percepció dels
nivells de civisme al barri i a la ciutat augmenta una dècima cada una, i passa del
6,1 al 6,2 i del 5,7 al 5,8, i que la percepció sobre conflictes de convivència als
barris disminueix, i passa del 18,2 al 15,2. Reitera que aquestes són les dades
objectives i que la resta són opinions, que considera respectables, però que no
estan avalades per les dades objectives, que són indiscutibles.
Es dóna per tractat.
22. Que l’Ajuntament de Barcelona reclami a la Generalitat de Catalunya el
pagament del lloguer de la Casa Àsia per tal que pugui continuar a Barcelona.
La Sra. Esteller demana al govern que intercedeixi davant de la Generalitat
perquè pagui els 340.000 euros que deu a la Casa Àsia perquè pugui fer front al
lloguer.
Explica que la Casa Àsia a Barcelona és una aposta estratègica de relació amb
tot el que és el Pacífic i Àsia, Europa i Espanya. Considera que aquesta funció ha
de continuar. Indica que l’Ajuntament i la Generalitat garanteixen la ubicació de la
Casa Àsia i fan front al pagament del lloguer i de les oficines. Comenta que
l’Ajuntament és complidor i sempre ha fet front als seus compromisos. Es queixa
que l’incompliment de la Generalitat està posant en risc aquesta permanència en la
ubicació actual, i per això demana a l’Ajuntament que intercedeixi.
El Sr. Pisarello recorda que el dia anterior es va plantejar un prec molt
semblant. Accepta el prec, però amb els termes següents. Indica que la Casa Àsia
és una institució important a la ciutat perquè es projecta al món, i remarca que hi
ha una situació precària a causa de la mala gestió que es va fer d’altres governs.
Diu que el dia anterior ja va explicar que la davallada d’aportacions de la
Generalitat a Casa Àsia forma part del deute ciutadà, i no és un deute comptable,
que com a Ajuntament s’està reclamant. Destaca que, a part de la Generalitat,
l’Estat també ha retallat les seves aportacions. Recorda que la Generalitat aportava
1,3 milions d’euros el 2009 i en va aportar 90.000 el 2015. Diu que no entrarà a
analitzar les causes d’aquesta davallada, però indica que això és el que ha passat.
Pel que fa a l’Estat, comenta que ha passat d’aportar 2,4 milions d’euros el 2009 a
només 1 el 2015. Constata que són davallades més grosses que la de
l’Ajuntament.
Insisteix que accepta el prec en el sentit que l’Ajuntament ha de pressionar
totes les administracions, és a dir, la Generalitat, però també l’Estat, perquè
compleixin amb les seves obligacions. Informa que hi ha una reunió planificada per
parlar amb el Govern estatal sobre aquesta qüestió, cosa que ja s’ha fet amb la
Generalitat.
La Sra. Esteller indica que l’Estat cobreix un altre àmbit, el de les programacions
i activitats. Recorda que per estatuts la ubicació la garanteixen la Generalitat i
l’Ajuntament, ja que la Generalitat paga el lloguer de la ubicació i l’Ajuntament les
oficines.
Celebra que el Sr. Pisarello s’ofereixi perquè hi hagi aquesta reunió i s’hi faci
front, perquè la Generalitat, en la comissió en què el PP era part i el Sr. Martí n’era
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membre en representació de l’Ajuntament, es va comprometre al desembre de
2015 a pagar aquests 340.000 euros, i diu que això anava en concepte dels
lloguers de 2014 i 2015. Reitera que cal fer front a això per evitar el
desallotjament.
Agraeix que el Sr. Pisarello accepti el prec. Admet que en el curt termini l’Estat
també hauria d’augmentar la partida, però insisteix que les partides de l’Estat van
per la part de programació, i el prec es refereix a la ubicació i la seu.
El Sr. Pisarello diu que, fins on sap, hi havia una partida pressupostària en els
pressupostos de la Generalitat destinada al tema de la Casa Àsia, però recorda que
els pressupostos no estan aprovats i, per tant, això està pendent. Indica que el
Govern de la Generalitat havia previst aquest augment. Afegeix que és una
negociació complexa i que tothom ha de ser conscient de quin paper juguen les
diferents administracions.
Es dóna per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal C’s:
23. Quins són els motius pels quals no s’ha personat l’Ajuntament de Barcelona
com a acusació particular a l’esmentat assumpte, després de dos mesos des de
l’anunci fet per l’Alcaldessa?
El Sr. Sierra vol saber els motius pels quals l’Ajuntament no s’ha personat com a
acusació particular respecte a l’agressió que van patir tres guàrdies urbans i els
danys que es van inferir en un vehicle de la Guàrdia Urbana al maig de 2016, atès
que l’alcaldessa ho havia anunciat.
El Sr. Asens recorda que l’alcaldessa en roda de premsa va donar suport a
l’agent lesionat, va fer un rebuig categòric a l’agressió, va dir que els fets no
podien quedar impunes i per això va expressar la intenció de l’Ajuntament d’oferir
a aquest agent lesionat els serveis municipals. Explica que així es va fer i se li van
oferir els serveis dels lletrats consistorials, però diu que l’agent va preferir triar, tal
com es va parlar en una comissió, els serveis del despatx d’advocats Molins i Silva,
que també està contractat per l’Ajuntament. Especifica que l’exercici de l’acusació
es fa des d’aquest despatx, a través dels serveis jurídics contractats per
l’Ajuntament, cosa que impossibilita que l’Ajuntament es pugui personar com a
acusació particular, atès que ja s’hi ha personat a través del mateix despatx
d’advocats.
Comenta que es tractava sobretot de garantir l’assistència jurídica de defensa
legal per part de l’Ajuntament a aquest agent, cosa que s’està fent a través
d’aquest despatx.
El Sr. Sierra diu que després no li digui que no en sap, de dret penal, atès que el
Sr. Asens és penalista. Pregunta si li sembla que això és una personació de
l’Ajuntament com va dir l’alcaldessa. Recorda que l’alcaldessa va dir
categòricament davant del comissionat de Seguretat, del Sr. Asens mateix i del
cap de la Guàrdia Urbana que l’Ajuntament es personaria com a acusació
particular. Troba que només faltaria que, a més, no se li prestessin a l’agent els
serveis jurídics i l’atenció necessària. Pregunta si l’Ajuntament s’ha personat per
reclamar els danys del vehicle. També vol saber si al Sr. Asens li sembla que la
defensa d’aquest agent reclamarà els danys del vehicle.
Demana per què l’Ajuntament no ho ha fet i quan ho farà, atès que ho va
anunciar l’alcaldessa.
El Sr. Asens diu que, com que el Sr. Sierra segurament no confia en el seu
criteri jurídic, el commina perquè ho comenti amb algun advocat penalista. Explica
que, com a acusació particular, l’Ajuntament no es pot personar perquè ja s’ha
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personat l’agent, i recorda que l’alcaldessa el que va dir és que oferia els serveis
dels lletrats, però que l’agent va triar el despatx Molins i Silva.
Diu que el regidor de Ciutadans té raó amb el que planteja del vehicle. Comenta
que el compromís de l’Ajuntament era donar assistència i suport a l’agent, i
informa que sí que s’estan reclamant els danys al vehicle. Aclareix que el que va
ser objecte de la roda de premsa són les lesions de l’agent, i reitera que aquesta
acusació particular ja s’exerceix des del despatx d’advocats. Comenta que
qualsevol penalista reconeixerà que no hi pot haver dues acusacions particulars, és
a dir, que un lesionat no pot tenir dos advocats exercint l’acusació particular.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal ERC:
24. Quines actuacions té previst realitzar el Govern municipal davant l’augment
de les pràctiques incíviques a la Vila Olímpica i les deficiències en matèria de
convivència?
El Sr. Coronas, en primer lloc, vol donar la benvinguda al president de
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, que és a la sala.
Arran de l’augment clar de pràctiques incíviques els darrers temps a la Vila
Olímpica que afecten directament el dia a dia dels veïns, vol preguntar al govern
municipal què té previst fer davant d’aquest augment i les deficiències en matèria
de convivència.
El Sr. Recasens comenta que el Districte de Sant Martí ja és coneixedor d’aquest
problema des que al començament del nou govern es van reunir l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica i la gent de la regidoria. Explica que,
posteriorment, hi ha hagut altres reunions amb actors de la zona.
Constata que el problema no és nou ni exclusiu del districte, i pensa que no s’ha
d’abordar exclusivament des de la vessant policial, sinó que cal ubicar-lo en un
context més ampli. Opina que, probablement, respon a un model de turisme no
desitjable, que es repeteix a ciutats com Barcelona, però també a Lloret o a Salou.
Explica que s’està treballant en un canvi d’orientació general referent al Port
Olímpic, tot i que no és un canvi ràpid ni fàcil, que és reordenar la zona de
discoteques del Port Olímpic. Sap perfectament la manca d’espais de pas que té el
tema de les discoteques. Informa que l’Ajuntament està en converses amb la
Generalitat per aconseguir la gestió directa del Port Olímpic, del qual acaba la
concessió el 2020. Afegeix que la Comissió de Govern del Districte ha decidit iniciar
la modificació del Pla d’usos per controlar i gestionar les terrasses nocturnes.
Des del punt de vista de la Guàrdia Urbana, sap que és un punt delicat del
Districte. Explica que també hi ha hagut reunions amb veïns diverses vegades, i
s’ha reforçat el patrullatge a la zona. Comenta que setmanalment es fa un control
d’horaris de tancament dels locals del Moll de Mestral, i diu que s’ha aconseguit
que tots tanquin a l’hora reglamentada. Informa que properament es començarà el
control de vetlladors i que Mossos d’Esquadra també fa el seguiment de la
seguretat de la zona i col·labora amb la Guàrdia Urbana.
Des del punt de vista d’hàbits, indica que l’Agència d’Abordatge del Treball
Sexual ja fa uns mesos que detecta un augment de prostitució en aquesta zona.
Explica que es tracta de dones que, bàsicament, són d’origen nigerià, i comenta
que la Regidoria de LGTBI està treballant en l’elaboració d’un diagnòstic a la zona.
Assenyala que, tal com s’ha explicat en reunions de veïns i afectats del carrer
Moscú, s’està treballant amb mesures concretes per canviar l’organització de la
zona. Parla, específicament, d’accés de vehicles, és a dir, suprimir àrea verda
d’aparcament i col·locar una pilona per impedir l’accés de vehicles excepte els dels
veïns, i actuació i lliurament de les claus de les pilones al veïnat.
Comenta que la setmana passada es va fer una revisió de l’enllumenament
existent i es va trobar un punt crític a Ramon Trias Fargas, en què l’edifici passa
per sobre el carrer, i es van substituir les bombetes i ara l’enllumenament funciona
amb correcció.
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Afegeix que s’està reforçant la neteja, i així als carrers que pel seu urbanisme
creen un cul-de-sac es fa un reforç de neteja, i a la temporada d’estiu
s’augmentarà i cada dia, entre 4 i 5 de la matinada, es farà una neteja amb aigua
dels carrers.
Conclou que aquestes serien les pràctiques més significatives, però diu que el
govern està disposat a desenvolupar aquestes i altres pràctiques que es puguin
anar determinant en diàleg amb els veïns i veïnes i amb els actors de la zona.
El Sr. Coronas lamenta que al principi de la intervenció el Sr. Recasens ha dit
que des de l’inici de mandat el govern ja era conscient d’aquest problema, perquè
això vol dir que un any més tard el problema no s’ha resolt i s’han hagut d’esperar
que hi hagués un mitjà de comunicació que ho publiqués perquè s’ho prenguessin
seriosament, ja que sembla que el que s’ha fet fins ara no ha funcionat.
Dubta molt que les intervencions plantejades per si soles solucionin el problema.
Comenta que és un problema que s’està vivint des de la nit de dimecres fins a la
nit de diumenge, per tant, no es tracta d’aguantar-ho un dia o dos la setmana,
sinó que és gairebé tots els dies.
Comenta que Esquerra ha fet moltes propostes sobre temes per abordar
aquestes situacions derivades, en part, pel turisme, com el tema del cos d’agents
cívics vinculat a la Gerència de Prevenció i Seguretat, que va ser acceptat i li
consta que s’està posant en marxa. Diu, però, que no veu o no s’ha dit que formi
part de les mesures que s’han d’aplicar. Comenta que només es parla de mesures
molt concretes, molt focalitzades en un carrer, sense abordar l’arrel del problema.
Pensa que a curt termini s’han d’aplicar solucions absolutament dissuasives
d’aquest comportament que perjudica la convivència entre veïns. Indica que quan
es criminalitza el turisme que afecta la convivència de les persones queda centrat
en l’allotjament turístic i no en aquestes coses. Constata que aquí no hi ha un
problema d’allotjament turístic, sinó un comportament incívic al carrer.
Pensa que no s’han de perdre de vista altres mesures que s’han de fer a mitjà i
llarg termini, com ara la concessió que s’haurà de renovar el 2020 del Port Olímpic.
Demana que es comenci a treballar en un model de Port Olímpic que no sigui el
d’oci nocturn, sinó d’oci familiar en horaris més de dia i que faciliti que es vagin
eliminant determinats comportaments encara presents a la ciutat.
Constata que hi ha una Ordenança de convivència que es mostra insuficient.
Pensa, doncs, que cal modificar aquesta Ordenança que el govern volia derogar.
Lamenta que hagi passat un any de govern i que les promeses segueixin
incomplertes.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal CUP:
25. Sol·licitem conèixer qui i per quin motiu va donar les ordres de mantenir les
portes tancades de l’Ajuntament, i amb un dispositiu dels antiavalots de la USP, en
el cas dels treballadors i treballadores de l’Autobús (TMB), el Metro (TMB) i els
venedors ambulants i solidaris i solidaries mentre que, per contra, va ordenar
mantenir les portes obertes i sense dispositiu USP en el cas dels Legionarios.
El Sr. Garganté explica que durant els mesos d’abril, maig i juny hi ha hagut
diferents mobilitzacions i manifestacions que han acabat a la plaça de Sant Jaume.
Comenta que entre algunes d’aquestes hi ha hagut la dels treballadors i
treballadores del bus i del metro de TMB i també la de venedors ambulants i
solidaris i solidàries que exigien la llibertat del seu company empresonat Sidil.
Comenta que en aquests casos en concret quan els manifestants van arribar a la
plaça de Sant Jaume es van trobar les portes de l’Ajuntament tancades i, en algun
dels casos, dispositius d’antiavalots dintre del consistori. Destaca que, per contra,
hi va haver una manifestació el 28 de maig dels legionarios amb banderes
franquistes, en què hi va haver insults, empentes i increpacions, fins i tot a algun
guàrdia urbà, que va arribar a la plaça de Sant Jaume, les portes de l’Ajuntament
estaven obertes i no hi havia cap dispositiu d’antiavalots.
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Per tant, vol saber qui va donar les ordres de mantenir les portes tancades en el
primer cas i les portes obertes en el segon cas i per quin motiu.
El Sr. Recasens indica que l’Ajuntament és un edifici municipal i, a més, és
l’edifici municipal per excel·lència. En aquest sentit, comenta que la protecció
d’aquest correspon a Guàrdia Urbana de Barcelona, i concreta que la unitat que té
aquesta funció és la USP, que reitera un cop més que no és una unitat antiavalots
ni fa d’antiavalots, per molt que es repeteixi. Aclareix que el que fan és protegir
edificis i béns municipals, cosa que seguiran fent amb la posada en marxa del nou
Pla director.
Pel que fa a la pregunta, explica que les portes de l’Ajuntament estan la major
part del temps obertes, com pensa que ha de ser. Destaca que l’excepció és el
tancament, que es fa quan així ho recomanen les previsions d’alteració, basades
en la valoració del moment i en els precedents d’altres alteracions. Indica que no
es tanquen les portes segons el col·lectiu que es manifesta, sinó segons les
previsions de seguretat que es poden produir.
Reitera que l’obertura de portes és la tònica i pensa que és una llàstima que en
determinats moments s’hagin de tancar.
A més, recorda que l’acord d’accessos es va presentar a la Junta de Portaveus i
cap Grup no s’hi va posicionar en contra ni va plantejar esmenes. Conclou, doncs,
que el govern està aplicant una normativa que ja està explicitada i passada per la
Junta de Portaveus.
El Sr. Garganté es queixa que el comissionat no li ha respost exactament qui va
donar l’ordre i per quins motius i amb quins precedents els treballadors i
treballadores de bus i metro de TMB, els venedors ambulants i els solidaris i
solidàries es mereixien tenir les portes tancades, mentre que els legionarios i tota
la seva colla es mereixien les portes obertes.
El Sr. Recasens explica que l’ordre de tancament de portes la dóna qui és el
responsable de la seguretat en aquells moments a l’Ajuntament, i diu que ho fa en
funció de com veu en cada moment la situació. Reitera que aquesta ordre no es
dóna pels grups que puguin passar a manifestar-se davant de l’Ajuntament, sinó
segons el perill que pot veure la persona que està al capdavant de la seguretat en
aquells moments.
Es dóna per tractada.
26. Quines gestions ha realitzat o realitzarà el Govern de Barcelona en Comú i el
PSC per a protegir l’espai autogestionat de l’Espai de l’Immigrant amenaçat per
una ordre de desallotjament pel 13 de juliol de 2016?
El Sr. Garganté diu que la sort de tenir les dues preguntes seguides és que ara
pot continuar amb l’altra i insistir que el Sr. Recasens no li ha respost
absolutament res, ja que no ha dit qui és el responsable ni tampoc ha dit quins
eren els motius. Constata que sembla que els legionarios són bastant menys
perillosos que els treballadors de metro, cosa que considera força insultant.
Pel que fa a la pregunta següent, comenta que el 13 de juliol, el dia de la sessió,
s’havia de desallotjar l’Espai de l’Immigrant al barri del Raval. Explica que, pel que
sap, s’ha allargat el període a 45 dies.
Comenta que és un espai que des de fa 4 anys està organitzat pels veïns i
veïnes migrants per donar serveis sanitaris de primera consulta, assessorament
legal, menjador popular, xerrades, debats, assembles, etc., a banda d’oferir
habitatge a 15 famílies. Creu que aquest últim és el motiu pel qual s’ha allargat el
període.
Vol saber quines gestions ha realitzat o realitzarà el govern de Barcelona en
Comú i el PSC per protegir aquest espai autogestionat.
El Sr. Asens comenta que pel govern l’Espai de l’Immigrant és un projecte
valuós per a la ciutat, que ofereix assessorament jurídic, orientació sanitària i que
també és un espai de reunió dels veïns i veïnes, molts d’ells afectats per la Llei
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d’estrangeria, que tenen dificultats per accedir al mercat de treball. Afegeix que pel
govern té una clara funció social.
Per això assenyala que, des que l’Ajuntament va tenir coneixement d’aquesta
notícia, es va posar en contacte immediat amb els col·lectius amb l’objectiu de
trobar amb ells alguna possible solució que donés continuïtat al projecte. Explica
que, a més, la Unitat contra Exclusió Residencial es va dirigir a l’Espai de
l’Immigrant i va parlar amb les persones afectades. Afegeix que, atès que hi ha 3
famílies que hi viuen, van anar-hi amb els Serveis Socials, es va activar el servei
que el Sr. Garganté ja coneix i, finalment, es va fer un escrit als jutjats per
demanar una pròrroga del desnonament que s’havia d’executar el dia de la sessió
per la situació de vulnerabilitat en què es trobaven aquestes famílies. Informa que
la resposta dels jutjats ha estat acceptar la petició d’ajornament i comenta que
han donat 45 dies, que el govern, des d’Habitatge, utilitzarà per buscar un
reallotjament a aquestes persones i també per intentar negociar amb la propietat,
que és una institució financera, una possible solució per donar continuïtat a l’espai.
Afegeix que l’Ajuntament ha aprofitat per demanar a les entitats financers que
tenen centenars d’edificis buits a Barcelona que es coresponsabilitzin en la situació
d’emergència habitacional que pateix la ciutat i que siguin proactives a l’hora de
buscar solucions dialogades per garantir el dret a l’habitatge.
El Sr. Garganté constata que la solució de moment és temporal, ja que són els
45 dies que s’han donat, i per això vol saber si la Guàrdia Urbana col·laborarà amb
els Mossos d’Esquadra, arribat el moment del desallotjament, com s’ha fet en
ocasions anteriors, o es començarà a fer el que suposadament s’havia de fer, que
era no col·laborar, com a Cos de Guàrdia Urbana, en desallotjaments.
El Sr. Recasens explica que la Guàrdia Urbana té funcions de regulació del
trànsit quan hi ha talls, ja que això genera una sèrie de molèsties en la via pública.
Constata que el cos competent per fer els desallotjaments són els Mossos
d’Esquadra, no la Guàrdia Urbana. Diu que la Guàrdia Urbana, en l’àmbit de la
seva competència, farà tot el possible perquè, si es produeix aquesta situació,
generi el mínim de molèsties a la resta de veïns.
Es dóna per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
VI) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
14 h.
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Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Acta de la sessió de 13 de juliol de 2016, aprovada el 21 de setembre de
2016
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de juliol de
2016, s'hi reuneix la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència
de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.:
Janet Sanz Cid, Mercedes Vidal Lago, Agustí Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina,
Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso
Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas i Martorell, Alfred Bosch i Pascual,
Daniel Mòdol i Deltell, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha González, assistits
per l'assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per delegació del
secretari general i que certifica.
També hi són presents les Sres.: Aurora López Corduente i la Sra. Eva Ma.
Herrero Alonso.
Excusa la seva absència l’Im. Sr.: Josep Maria Montaner Martorell.
S'obre la sessió a les 16.30 h.
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen
les resolucions següents:
1. Del gerent municipal, de 21 de juny de 2016, que aprova els Plecs de
clàusules i inicia l'expedient per a la contractació del servei d'assistència tècnica,
per a la redacció del projecte de les obres de la fase V de la nova xarxa bus i el
foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat
laboral, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 259.980,00 euros.
2. Del gerent municipal, de 28 de juny de 2016, que aprova els Plecs de
clàusules i inicia l'expedient per a la contractació del manteniment dels sistemes de
visió artificial, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 459.323,55 euros.
3. Del
clàusules
d'Animals
dificultats
un import

gerent municipal, de 28 de juny de 2016, que aprova els Plecs de
i inicia l'expedient per al servei de consergeria del Centre d'Acollida
de Companyia de Barcelona i el foment de l'ocupació de persones amb
particulars d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2017, i per
de 149.722,56 euros.

4. Del gerent municipal, de 28 de juny de 2016, que aprova els Plecs de
clàusules i inicia l'expedient per a la redacció del Projecte executiu de millora del
Túnel de la Rovira i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars
d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2017, i per un import de
348.359,00 euros.
5. Del gerent municipal, d'1 de juliol de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i
inicia l'expedient per a la gestió del programa "Com funciona Barcelona?" i el
foment de l'ocupació de les persones amb dificultats particulars d'inserció al
mercat laboral, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 336.000,00 euros.
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6. Del gerent municipal, de 8 de juliol de 2016, que aprova els Plecs de
clàusules, autoritza despesa i inicia l'expedient per al subministrament d'una unitat
mòbil de mesura de la qualitat de l'aire l'any 2016 i els serveis de manteniment de
la xarxa, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 304.148,12 euros.
7. Del gerent municipal, de 28 de juny de 2016, que adjudica a Viading, SL el
contracte de CSS manteniment estructures vials i espais urbans singulars, per als
exercicis 2016-2018, i per un import de 31.460,00 euros.
Acord de la Comissió de Govern de 23 de juny de 2016:
8. Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, la Modificació de la Declaració
de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació als carrers d’En Robador i Sant Ramon, a
Ciutat Vella, per a l’ampliació de les finques subjectes als drets de tanteig i retracte
(instrument urbanístic i d’habitatge aprovat definitivament per acord de la
Comissió de Govern de 16 de novembre de 2011), amb l’objecte, abast,
determinacions i delimitacions contingudes en el document “Modificació de la
Declaració de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació als carrers d’en Robador i Sant
Ramon, per a l’ampliació de les finques subjectes als drets de tanteig i retracte”,
annex, redactat d’acord amb l’article 36.1 del citat Text legal. Sotmetre’l al tràmit
d'informació pública pel termini d’un mes, als efectes que es puguin presentar les
al·legacions i/o reclamacions corresponents, mitjançant la inserció de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la província.
Precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost; notificar-lo individualment a tots els
propietaris i interessats en l’expedient. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Motilitat.
b) Mesures de govern
A la Comissió:
1. Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic il·legal.
La Sra. Sanz manifesta que la mesura de govern que presenten agrupa tot un
seguit de mesures per combatre el lloguer de pisos turístics que no disposen de la
llicència oportuna. Afirma que el Govern municipal té molt clar que vol potenciar
un model de ciutat basat en la idea d’una ciutat per viure-hi, i que un dels seus
objectius principals és la garantia d’accés a l’habitatge. Remarca que, des d’aquest
punt de vista, la proliferació d’habitatges d’ús turístic il·legal atempta contra
aquesta idea. En aquest sentit, assenyala que diferents informes que s’han publicat
als mitjans de comunicació constaten que el preu del lloguer de la ciutat està
tocant sostre i que, fins i tot, és més car que el d’altres ciutats de l’Estat espanyol
i, també, de la Unió Europea.
Recorda que un altre dels objectius que han plantejat des del principi és ordenar
i gestionar el turisme. Assenyala que aquesta activitat és positiva, però que també
ha de tenir efectes positius, ja que molts col·lectius de la ciutat es queixen de
problemes de convivència, de pressió immobiliària i d’expulsió de veïns i veïnes
dels seus barris cap a altres zones de la ciutat.
Afirma que, per tant, la mesura de govern s’emmarca en el treball constant per
una ciutat on viure-hi i que té un full de ruta que es va explicar en la mesura de
govern del 20 de juliol del 2015, que iniciava la suspensió de llicències
d’allotjaments turístics i que va permetre fer una reflexió profunda i una regulació
d’aquests establiments. A més, esmenta també l’aprovació inicial del Pla especial
d’allotjaments turístics, que assenyala que esperen poder aprovar definitivament a
la tardor; l’actualització del Pla estratègic de turisme, que es treballa des de la
Regidoria de Turisme, i totes les mesures que s’estan impulsant contra els
allotjaments turístics il·legals. Destaca el compromís i la feina que fan molts dels
districtes que pateixen els efectes negatius del turisme, ja que estan
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desenvolupant una bona part d’aquestes actuacions, moltes d’elles innovadores i
que porten al límit les competències municipals en aquesta matèria.
Manifesta que, per tant, estan complint els compromisos fixats en aquella
mesura de govern, en el sentit d’afrontar la problemàtica de l’excessiva
densificació turística en determinades zones de la ciutat i de l’expulsió dels veïns i
veïnes dels barris per la pressió immobiliària. Afirma que el Pla de xoc que
presenten constitueix una nova ofensiva, amb actuacions que ja es treballaven en
el marc de les competències que té l’Ajuntament, però també amb actuacions
innovadores per anar més enllà i ser més eficaços, tenint en compte la normativa
vigent i les competències municipals amb relació a aquesta qüestió.
Assenyala que no detallarà el seguit de mesures, però que es poden englobar en
cinc grans tipus: les mesures de detecció; les mesures d’inspecció i sanció; les
mesures de col·laboració interadministrativa, amb accions transversals no només
des de les diferents àrees de l’Ajuntament, sinó també des de les diferents
administracions que tenen responsabilitats en aquest àmbit, ja sigui en el marc
competencial o ja sigui en relació amb les feines d’inspecció i de sanció, com la
col·laboració amb l’Agència Tributària; les mesures normatives, que no depenen
exclusivament de l’Ajuntament, i les mesures de sensibilització per afavorir la
col·laboració de la ciutadania i altres agents.
Explica que, amb els recursos de què disposen actualment, han pogut contractar
20 visualitzadors més i han incorporat vuit noves persones a l’equip d’inspectors
de la Casa Gran, que estarà format per un total de 20 persones. Afirma que, a
més, han pogut reposar quatre dels inspectors que s’han jubilat als districtes.
D’altra banda, assenyala que una de les accions innovadores són les sancions de
fins a 600.000 euros a les plataformes que reincideixin en les infraccions relatives
a la publicitat d’habitatges d’ús turístic il·legals.
Manifesta que l’Ajuntament necessita la col·laboració d’altres actors i no se’n
sortirà sol, però que és evident que volen lluitar per preservar el dret a una ciutat
per viure-hi i demostrar que hi ha tolerància zero contra l’activitat il·legal.
El Sr. Mòdol pregunta als representants de CiU si ja es pot anomenar el seu
partit com a Partit Demòcrata de Catalunya.
La Sra. Recasens manifesta que, després del congrés de Convergència
Democràtica, ara s’estan fent tots els passos formals per al canvi de nom del grup
municipal i que ja ho notificaran en el moment oportú. A més, remarca que Unió
Democràtica de Catalunya mantindrà el seu nom.
Afirma que, al parer del Grup Municipal de CiU, la gestió que fa el Govern del
turisme es pot qualificar d’«absolut i flagrant fracàs». Manifesta que el grup que
ara governa es va passar els quatre anys del mandat anterior dient que resoldria
tot el que succeïa en la gestió del turisme a la ciutat, mentre que el que ha
presentat com un pla de xoc no arriba ni a la categoria de pla ni de xoc. Remarca
que un pla de xoc es fa en una situació de crisi, en la qual s’endeguen un seguit de
mesures per obtenir una estabilitat i un control de la situació, però que les noves
mesures que el Govern ha posat en marxa han estat un fracàs. Explica que, per
exemple, el Govern va pretendre que els pisos turístics il·legals passessin a ser
pisos socials de manera voluntària, però que aquesta mesura ha estat una prova
pilot fallida, ja que cap pis turístic s’ha acollit a aquesta opció.
Pel que fa a les mesures presentades, assenyala que s’anuncien 20
visualitzadors al carrer, 8 d’ells a Ciutat Vella, quan el Govern anterior en tenia 16
només a Ciutat Vella que cobrien l’horari real, mentre que el Govern actual no pot
cobrir tot l’horari perquè ha contractat aquestes persones a través dels plans
d’ocupació. D’altra banda, opina que el fet que les dues persones que es dediquen
a buscar pisos sense llicència via web n’hagin identificat 20 en dues setmanes
suposa una ràtio de rendibilitat molt baixa, ja que equival a la detecció d’un
apartament per jornada de vuit hores per persona.
Assenyala que de moment desconeixen els resultats que ha tingut la mesura
relativa als administradors de finques. A més, remarca que els 20 nous inspectors
formen part dels 60 que havia previst el Govern anterior i que, per tant, l’únic que
fa el Govern és continuar amb aquesta mesura. D’altra banda, explica que els ha
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sobtat que el Govern hagi suprimit algunes de les mesures del Govern anterior,
com ara la presència d’una persona al Centre Cívic de la Barceloneta per rebre els
veïns que volien notificar infraccions.
El Sr. Blanco manifesta que, primer de tot, el Grup Municipal de C’s vol
constatar el tractament desigual que dóna el Govern a diferents situacions
d’irregularitat respecte a l’habitatge. En aquest sentit, assenyala que el lloguer
irregular o els pisos buits durant més de dos anys són objecte d’accions
contundents per part del Govern, mentre que les ocupacions irregulars es tracten
amb tota permissivitat i quan una comunitat de veïns reclama alguna acció per
part de l’Ajuntament se’ls contesta que es tracta d’un assumpte entre privats.
Reclama, per tant, que s’apliqui la mateixa vara de mesurar per a les situacions
irregulars relacionades amb l’habitatge.
Pel que fa a la mesura de govern, opina que no hi ha novetats respecte a la que
es va presentar fa un any, ja que totes dues es basen fonamentalment en
prohibicions, inspeccions, multes i delacions. Remarca que totes aquestes mesures
són coercitives i no n’hi ha cap per fomentar que els habitatges tinguin un ús
diferent del lloguer temporal. Assenyala que n’hi havia una que no s’esmenta a
l’informe que consistia a intentar que aquests pisos passessin a ser de lloguer
social, però que ja es veia des del principi que aquesta mesura estava condemnada
al fracàs.
Afirma que el Govern continua amb la criminalització dels pisos turístics,
identificant l’activitat irregular amb l’incivisme i les males pràctiques, quan molts
allotjaments no tenen llicència perquè fa onze anys es va implantar una moratòria
a Ciutat Vella per protegir les poques llicències que hi havia i els hotels. Opina que
perseguir les plataformes que anuncien habitatges d’ús turístic (HUT) és una
mesura poc efectiva, i aconsella prendre exemple del que fan altres ciutats, com
París, Amsterdam, Londres o Lisboa, que estan arribant a acords amb les
plataformes de consum col·laboratiu perquè puguin recaptar una taxa per als
allotjaments en cases particulars i col·laborar amb l’Administració per controlar les
situacions anòmales i promoure les bones pràctiques.
Manifesta que, des del punt de vista del seu grup, el veritable problema és una
normativa inadequada i poc clara que dificulta l’establiment de mesures efectives
per al control d’aquesta activitat. En aquest sentit, remarca que no hi ha una
ordenança que reguli els allotjaments i que no es diferencia entre l’activitat
professional i la particular. Opina que les mesures coercitives per si soles no
funcionaran i que cal canviar de paradigma i d’actitud. Afirma que cal una nova
normativa i una disposició a dialogar amb totes les parts afectades, coses que
opina que manquen en el document presentat i en l’acció del Govern.
El Sr. Coronas recorda que el Grup Municipal d’ERC va exposar la necessitat de
fer un pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals com a condició
imprescindible per abordar en el futur el Pla especial urbanístic d’allotjaments
turístics (PEUAT). Afirma, però, que consideren que la mesura que s’ha presentat
no és un pla de xoc i que, per tant, si el Govern vol comptar amb el seu grup per
continuar parlant del PEUAT, haurà de presentar una nova mesura de govern sobre
aquesta qüestió.
Assenyala que les xifres d’inspectors no són coherents, atès que l’informe
d’actuacions sobre l’oferta il·legal d’allotjaments turístics del mes de gener deia
que l’Ajuntament tenia 18 inspectors dedicats a tasques relacionades amb el
turisme, per la qual cosa l’augment de 8 inspectors en l’equip central hauria de
donar un total de 26 i no els 20 que anuncia el Pla de xoc. Així mateix, afirma que
les xifres d’inspecció d’HUT il·legals que es presenten en el resum executiu i el
dossier de premsa difereixen, tot i que tots dos tenen data de 28 de juny.
Explica que van llegir la premsa que 4 dels 12 nous inspectors cobrien
jubilacions, i pregunta si és cert. A més, remarca que, segons l’informe, aquests
inspectors no només hauran d’inspeccionar HUT sinó també terrasses. Afirma que,
per tant, si es manté el nivell d’inspeccions actual, es trigarà dècades a
inspeccionar el conjunt d’HUT il·legals i legals actuals. D’altra banda, assenyala que
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només es preveuen inspeccions nocturnes en cas de reincidència i a Ciutat Vella.
En relació amb això, pregunta si a la resta de la ciutat no hi ha HUT i si els
inspectors i els visualitzadors només treballen de dia.
Observa que la mesura de govern preveu sancions a plataformes i propietaris en
cas de reincidència, quan la reincidència de plataformes com Airbnb o HomeAway i
de milers de propietaris d’HUT il·legals és notòria. Pregunta, doncs, quan
s’aplicaran les sancions, o si només es vol generar un titular i deixar passar més
temps. També pregunta si el Govern pensa que la xifra de 5.000 a 6.000
inspeccions en un any mig és suficient, tenint en compte que hi ha gairebé 10.000
HUT legals i, com a mínim, el mateix nombre d’HUT il·legals; i si, més enllà de fer
ús de la Llei de turisme, preveu sancionar també els propietaris d’HUT legals i
il·legals per motius com ara els alts nivells de soroll i vibracions, d’acord amb
l’ordenança de medi ambient.
Insisteix que van demanar un pla de xoc i que la mesura presentada no ho és,
ja que les actuacions que preveu no podran acabar amb l’allotjament turístic
il·legal a la ciutat.
El Sr. Mulleras afirma que un dels temes que ha protagonitzat el primer any de
mandat de l’alcaldessa Ada Colau és el turisme, segurament perquè el Grup
Municipal de BC es va encarregar de generar polèmica a la ciutat amb aquest tema
i de recolzar-se en la criminalització del turisme i els moviments antiturístics per
arribar a l’alcaldia. Opina que, quan aquest grup va accedir al Govern municipal, va
començar a imposar moratòries, però no va plantejar cap solució, sinó un pla que
encara no saben ni com ni quan s’aprovarà. A més, afirma que el primer pla del
Govern contra els apartaments il·legals va ser un fracàs absolut, ja que cap
d’aquests habitatges ha passat a ser de lloguer social, i que la principal mesura del
pla que s’ha presentat avui és la creació d’un equip de 20 visualitzadors per
controlar els apartaments il·legals, que opina que és una mesura totalment
insuficient per controlar els milers d’HUT il·legals que hi ha a Barcelona.
Remarca que la situació no ha millorat, ja que els HUT il·legals segueixen
generant problemes a les escales de veïns, igual que alguns de legals. En aquest
sentit, opina que també s’hauria d’actuar contra aquests darrers. Afirma que, de
fet, aquests habitatges creen més problemes que abans, atès que a mitjan any
2016 ja s’han rebut més trucades per problemes als HUT, en concret 574, que en
tot l’any 2015. A més, opina que els problemes a l’espai públic tampoc no es
resolen perquè el Govern té una actitud d’absoluta deixadesa en el control del
civisme a l’espai públic, cosa que genera un efecte crida que fa que cada cop hi
hagi més turisme incívic a la ciutat.
Reitera que encara no saben ni com ni quan s’aprovarà el PEUAT, que és un dels
plans emblemàtics del Govern, i manifesta que el Grup Municipal del PP continua
reclamant al Govern que aporti solucions i no encadeni fracassos, tal com ha
succeït aquest any.
La Sra. Lecha explica que la mesura que presenta el Govern considera que
l’increment de personal en l’equip de visualitzadors, el reforç d’inspectors i la
col·laboració amb la Generalitat i amb Hisenda poden pal·liar alguns dels efectes
negatius del turisme, però que des del Grup Municipal de la CUP pensen que
aquestes mesures haurien d’anar acompanyades de dades sobre el nombre
d’habitatges turístics legals i il·legals per districtes i per barris. Opina que,
d’aquesta manera, podrien valorar realment el grau d’incidència que poden tenir
els recursos de què es disposa actualment. A més, pregunta quants inspectors hi
ha per districte, o si els inspectors de la Casa Gran també incideixen en els
districtes, ja que el document no ho deixa clar.
D’altra banda, manifesta que consideren que les mesures proposades tenen una
manca greu de concreció en general, i que els terminis, quan n’hi ha, són
excessivament llargs. Explica que també pensen que és perillós que la distinció
entre habitatges il·legals i legals els faci oblidar que no només els il·legals
comporten problemes. En aquest sentit, remarca que la impossible convivència
entre el veïnat i els habitatges turístics, així com la pujada en els preus de
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l’habitatge pel model turístic actual, tenen com a causants tots els habitatges
turístics, tant els il·legals com els legals.
Opina que, en la campanya comunicativa, l’Ajuntament no hauria d’animar els
turistes a anar als habitatges legals, sinó a establiments que no tinguin
repercussions negatives en el mercat de l’habitatge, ja que tots els habitatges
turístics suposen una greu alteració de la vida comunitària. Afirma que, per tant,
aquesta campanya comunicativa hauria d’incitar a anar més aviat als hotels.
D’altra banda, explica que creuen que s’haurien de tenir en compte les aportacions
de la síndica de la ciutat, que planteja, entre altres coses, la restricció de la
transmissió de llicències quan un habitatge es posa en venda.
Finalment, remarca que l’ampliació d’aquesta mesura arriba deu mesos tard. En
relació amb això, opina que no es pot parlar de fer inspeccions en ple mes de
juliol, quan el diagnòstic de la situació és clar des del principi del mandat.
La Sra. Sanz manifesta que faran arribar als grups molta de la informació que
han demanat.
Destaca que el Pla de xoc que han presentat no s’acaba ara, ja que hi ha molta
feina per fer en aquest àmbit. En aquest sentit, afirma que el Govern planteja la
necessitat de dedicar-hi tots els recursos possibles, però que no ho pot fer de cop.
A més, explica que també necessiten la col·laboració de les forces polítiques
davant altres administracions, com la Generalitat, per recuperar finançament per
poder-se dotar de tots aquests instruments i per disposar de normativa específica
que permeti desenvolupar totes aquestes activitats. Pel que fa a això, destaca la
importància del canvi de les normatives amb relació als habitatges d’ús turístic.
Es dóna per tractada.
c) Informes
A la Comissió:
2. Dades bàsiques de mobilitat 2015.
La Sra. Vidal destaca que, tot i que aquest informe s’edita des del 2007, mai
s’havia presentat en un òrgan polític del Govern. Assenyala que potser això es
devia al fet que es pensava que les dades de mobilitat no tenien una càrrega
política, mentre que el Govern actual està convençut que aquesta és una qüestió
política de primer ordre, i per això moltes de les mesures que impulsa i que tenen
gran incidència en l’acció de govern estan molt relacionades amb la mobilitat.
Assenyala que no aprofundirà en les dades, de les quals ja disposen els grups,
sinó que farà una anàlisi d’algunes de les qüestions principals. Afirma que hi ha un
creixement modest dels desplaçaments i que aquest creixement es reparteix entre
els modes no motoritzats i la resta. Destaca que els modes no motoritzats són els
que més els interessa potenciar i els que creixen més per sobre de la mitjana
d’aquest augment de mobilitat. Remarca que, no obstant això, també augmenta
l’ús del vehicle privat, encara que sigui per sota de la mitjana d’aquest creixement.
Afirma que, si bé si no s’haguessin implementat mesures de mobilitat sostenible hi
hauria hagut una correlació directa entre l’increment de la mobilitat i l’augment del
vehicle privat, estan lluny d’estar satisfets amb aquestes dades, ja que l’objectiu
no és que l’ús del cotxe augmenti lleugerament, sinó que disminueixi de manera
contundent a la ciutat. En aquest sentit, manifesta que totes les mesures que es
treballen en l’àmbit de la mobilitat van en aquesta direcció.
A més, remarca que hi ha una correlació total entre els nivells de contaminació i
l’augment de la mobilitat privada, fet que demostra un cop més que la mobilitat
amb vehicle privat és la principal causa de contaminació a la ciutat. Afirma que, si
no es redueix la mobilitat amb vehicle privat, no s’aconseguirà arribar als límits
legals de contaminació. Pel que fa a això, recorda que per arribar a aquests límits
cal reduir la mobilitat privada de la ciutat entorn d’un 21%.
Assenyala que una altra qüestió que també està vinculada al repunt de la
mobilitat és el nivell d’accidentalitat. Explica que s’han contingut i reduït els
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accidents greus, però que encara cal treballar molt per reduir-los més. En relació
amb això, afirma que cal millorar l’oferta de transport públic per capgirar aquesta
situació.
Destaca que la bicicleta és, un any més, el mode de transport que més
augmenta amb diferència a la ciutat. Afirma que, si la mitjana d’increment de la
mobilitat és del 2,7%, la bicicleta pràcticament la triplica, ja que ha augmentat un
6%. En aquest sentit, remarca que si es vol que la bicicleta es consolidi cal una
aposta forta i decidida per les seves infraestructures.
Manifesta que totes les mesures que estan proposant i que donen compliment al
Pla de mobilitat urbana (PMU) responen a les necessitats que assenyalen aquestes
dades. Afirma que cal aprofundir en la implantació de la infraestructura ciclista;
augmentar i millorar el transport públic, cosa que significa accelerar la
implementació de la xarxa ortogonal, i fer la connexió del tramvia. A més,
assenyala que hi ha altres qüestions que no són responsabilitat directa de
l’Ajuntament però que són molt importants, com millorar Rodalies i els busos
interurbans, que remarca que no es deixaran d’exigir a les administracions
competents.
Conclou que cal millorar la salut de la ciutat i que això només es pot fer
disminuint la presència del vehicle privat i millorant la mobilitat a la ciutat i a l’àrea
metropolitana.
El Sr. Blasi agraeix la presentació de l’informe, del qual afirma que es desprèn
que la mobilitat a la ciutat de Barcelona funciona. Opina que això es deu a tot un
conjunt de decisions tècniques, i no pas polítiques, que s’han pres en els darrers
30 anys, i que hi ha un model d’èxit pel que fa a la mobilitat en transport públic,
no necessàriament gràcies a grans obres faraòniques.
Manifesta que, per tant, volen demanar que el Govern abandoni la idea de la
connexió del tramvia per la Diagonal per raons tècniques. Afirma que el tramvia
malbaratarà l’equilibri del transport públic en superfície i perjudicarà el transport
privat a la ciutat. A més, destaca que el bus elèctric és una connexió molt més
senzilla, molt més econòmica i molt més eficient. Manifesta que, en aquest sentit,
esperen que el seny del Grup Municipal del PSC, que s’ha incorporat al Govern,
sigui d’utilitat.
Assenyala que les xifres de l’estudi els fan fixar també en el desenvolupament
estratègic del vehicle elèctric. Explica que en el mandat anterior es va impulsar
aquest desenvolupament, però que creuen que el Govern municipal actual no hi
creu gens i s’ha perdut empenta en aquest àmbit. Destaca que l’aposta pel vehicle
elèctric els ajudaria de manera efectiva en el camí de la reducció de les emissions
de CO2, ja que els seus efectes són immediats. Afirma que el Govern tampoc no
creu en el transport privat i, per tant, margina els vehicles, que remarca que
podrien ser elèctrics, i també està començant a criminalitzar i penalitzar la
mobilitat personal a través dels ginys. Opina que és un error que tot el que no
sigui bicicleta no tingui el beneplàcit del Govern, quan el sector dels ginys és el
futur. Pel que fa a això, demana al Govern que tingui en compte aquest sector en
l’elaboració incipient de l’ordenança de circulació dels ginys. En relació amb això,
assenyala que avui els acompanyen persones representants d’aquest tipus de
negocis.
El Sr. Alonso destaca que la mobilitat és un dels reptes més importants que té la
societat, tant pel consum energètic i la contaminació com per la productivitat que
significa per a la societat i per la qualitat de vida de les persones.
Explica que les dades de l’informe els preocupen, ja que confirmen algunes
tendències que sospitaven, com l’increment del nombre de vehicles de motor i
l’augment de la congestió als carrers de la ciutat. En relació amb això, assenyala
que les velocitats mitjanes són cada vegada més petites i les dades de
contaminació empitjoren. Opina que això confirma que les polítiques en matèria de
mobilitat i medi ambient no han estat prou efectives, i que la reducció de la
contaminació en alguns sentits es devia més a raons econòmiques que a polítiques
mediambientals efectives. A més, remarca que l’informe també reflecteix algunes
mancances del transport públic, com ara que la velocitat comercial no millora, de
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manera que continua sense ser un mitjà realment competitiu, i que la xarxa de
tren de Rodalies és incapaç de captar més passatgers. Afirma que aquestes dades
identifiquen la xarxa de bus i la xarxa de Rodalies com a dos punts febles.
Opina que la conclusió de tot això és que cal posar-se a treballar ja d’una
manera seriosa i enèrgica per millorar la mobilitat de la ciutat. Manifesta que, en
aquest sentit, el Grup Municipal de C’s treballarà per trobar polítiques de consens
que permetin avançar cap a una mobilitat més sostenible.
El Sr. Coronas opina que les conclusions de l’informe són demolidores i no donen
peu a l’optimisme en matèria de mobilitat a la ciutat. Afirma que Barcelona està
malalta i que els indicadors diuen que el diagnòstic empitjora i que, per tant, cal
fer un canvi radical de tractament.
Observa que augmenten els desplaçaments en vehicle privat, que puja el
nombre de desplaçaments en bicicleta però no pas fins als nivells desitjats, i que
no s’ha consolidat el vehicle elèctric com a alternativa. Remarca que, en
conseqüència, no es redueix la contaminació a l’àrea metropolitana de Barcelona.
A més, assenyala que, malgrat que no s’han incrementat els ferits greus i les
morts per accident, sí que ha augmentat el nombre d’accidents i de ferits lleus en
general. Afirma que, en conclusió, s’està lluny d’arribar als objectius que el Pla de
mobilitat urbana (PMU) es proposava per al 2018, i és urgent prendre mesures
perquè augmentin els desplaçaments en transport públic i sostenible en detriment
del vehicle privat, que el PMU preveia reduir en un 21%.
Manifesta que, per tant, el Grup Municipal d’ERC torna a reivindicar l’impuls
definitiu a les superilles; la limitació de l’accés del vehicle privat a moltes vies de la
ciutat i, per tant, la pacificació del trànsit; el desplegament definitiu de la xarxa
ortogonal d’autobusos; i la necessitat de pressionar l’Estat perquè compleixi amb el
pla de Rodalies, executat tan sols en un 7%. Afirma que, alhora, cal promoure el
bus interurbà o, allà on no sigui eficient, pensar fórmules com el car sharing
elèctric; implementar nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics, i replantejar
el preu de l’aparcament a les àrees verda i blava. Pel que fa a això, recorda que ja
han donat suport al Govern pel que fa al fet que l’aparcament en aquestes àrees
no sigui gratuït a l’agost. Així mateix, opina que també cal reduir el nombre de
places d’aparcament a la via pública; construir aparcaments d’enllaç al voltant de
l’àrea metropolitana, i apostar decididament per la bicicleta elèctrica com el mitjà
més eficient a la ciutat pel que fa a temps de desplaçament i consum energètic,
per a la qual cosa fan falta pàrquings segurs, ja que això és el que impedeix que
molta gent decideixi adquirir una bicicleta elèctrica. Remarca que cal treure entre
100.000 i 150.000 vehicles de la ciutat, i que això s’ha de fer amb la urgència que
marcava el PMU amb accions valentes i decidides.
El Sr. Mulleras saluda els representants dels vehicles de mobilitat personal que
assisteixen a la sessió.
Recorda que el Grup Municipal del PP ja es va pronunciar al seu moment en
contra del Pla de mobilitat urbana perquè es basava en una reducció substancial de
la capacitat viària de Barcelona i això donava lloc a una congestió més gran del
trànsit i, per tant, a uns indicadors ambientals encara pitjors. Afirma que es tracta
d’un model que criminalitza la el cotxe i la moto, sense destacar-ne els aspectes
positius, com la competitivitat, l’autonomia o la flexibilitat que aporten a la
mobilitat i als barcelonins.
Manifesta que no està d’acord amb l’afirmació de la regidora que per millorar la
salut de la ciutat s’ha de reduir el vehicle privat. Opina que, per aconseguir aquest
objectiu, el que cal és reduir les emissions de CO2, cosa que no equival a reduir el
vehicle privat a la ciutat, que remarca que pot ser elèctric. En aquest sentit, afirma
que una de les debilitats que té l’Ajuntament en polítiques de mobilitat és que no
està potenciant prou la moto i el cotxe elèctrics. Assenyala que una altra cosa que
també cal fer és millorar el transport públic per donar alternatives a la població.
Pel que fa a això, manifesta que cal pressionar perquè es facin o acabin les línies
de metro que falten i potenciar i millorar el transport públic en superfície i en
soterrani.

5405

5406

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 25

Opina que el que no s’ha de fer és criminalitzar de manera generalitzada els
vehicles ni tampoc els ginys, tal com fa el Govern municipal. Afirma que prohibir la
circulació dels ginys per tot el litoral és «matar mosques a canonades», i demana
al Govern que dialogui i acordi solucions amb els representants d’aquests vehicles
de mobilitat personal.
La Sra. Lecha assenyala que l’informe conté moltes dades i és força dens.
Manifesta que el Grup Municipal de la CUP considera que el model de mobilitat
de la ciutat es basa en el transport privat i que, tot i que no es pot revertir aquest
model en un any, sí que es poden establir les bases per a un model alternatiu.
Explica que comparteixen que la política de transport serveix per ordenar els
desplaçaments tant des del punt de vista mediambiental com des del punt de vista
de la qualitat de vida, i que aquests desplaçaments s’han de fer en transport públic
col·lectiu, a peu i en bicicleta. Afirma que calen mitjans de transport menys
agressius i més col·lectius que el transport privat, encara que sigui elèctric, ja que
el vehicle elèctric és molt menys contaminant que el de substàncies fòssils però
també contamina.
Remarca que l’increment dels nivells de contaminació suposa un augment dels
perjudicis sobre la salut de les persones, i afirma que, per tant, l’augment d’un
2,34% del transport privat és inassumible. A més, assenyala que cal tenir en
compte que, si alhora que es van incrementant els desplaçaments en bicicleta i a
peu no s’aconsegueix reduir els índexs de contaminació a la ciutat, la població que
es desplaça amb més activitat aeròbica serà la més perjudicada. En aquest sentit,
afirma que es pot dir que s’està posant en risc la població pel manteniment i
l’augment dels fluxos del vehicle privat a la ciutat i a l’àrea metropolitana.
Observa que en les conclusions de l’informe es parla de la necessitat de
potenciar l’oferta de transport públic, i en concret d’autobusos, ja que són els que
registren un increment més baix d’usuaris. Pel que fa a això, opina que si es
recuperés el nombre d’autobusos i de treballadors que hi havia el 2007, abans que
es reduís el servei, potser els veïns i veïnes confiarien més en aquest mitjà de
transport, tant pel tipus de línies com per la freqüència de pas. D’altra banda,
manifesta que l’accés al transport públic, a través de preus assequibles i de
l’obertura de línies de metro pendents, hauria de ser una prioritat de la ciutat i de
l’àrea metropolitana, així com la responsabilitat amb els recursos públics, que
passa per la transparència i la justificació de la despesa. Afirma que, d’aquesta
manera, es podria potenciar una xarxa de transport públic que donés resposta a
les necessitats dels veïns i veïnes de la ciutat.
La Sra. Vidal assenyala que abans s’ha oblidat de dir que hi ha una fe d’errades
en el document que fa referència a dades del Bicing d’anys anteriors.
Manifesta que les dades de l’informe posen de manifest la necessitat urgent
d’una política contundent per revertir el model de mobilitat actual. Assenyala que,
afortunadament, aquest model de mobilitat no es basa en el vehicle privat, però
que, tot i així, els seus impactes sobre la salut són enormes. Afirma que, per tant,
totes les mesures que duen a terme, tant les del Pla de mobilitat urbana com les
que sorgeixen del treball de la Taula Contra la Contaminació de l’Aire, són
necessàries per revertir aquesta situació. Remarca que el vehicle elèctric també
forma part d’aquestes mesures i, en aquest sentit, destaca que en un any han
augmentat un 13% els vehicles elèctrics i un 65% els punts de recàrrega.
Finalment, manifesta que necessiten l’ajuda dels grups polítics per implementar
totes aquestes mesures.
El Sr. Blasi insisteix en el perjudici de la connexió del tramvia per la Diagonal en
la mobilitat des d’un punt de vista tècnic; en la pèrdua d’impuls i lideratge en
l’àmbit del vehicle elèctric, amb 360 punts de càrrega i només 16 de càrrega
ràpida; i en la necessitat de reflexionar sobre el futur de la mobilitat en una ciutat
amb l’orografia de Barcelona en relació amb l’ordenança que està començant a
treballar el Govern sobre els vehicles de mobilitat personal. A més, afirma que no
es pot fer aquest ordenança sense tenir en compte els professionals del sector.
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El Sr. Alonso renuncia a fer una segona intervenció.
El Sr. Coronas afirma que hi ha qui s’obstina a dir que voler treure cotxes de la
ciutat és anar en contra del cotxe, quan es tracta de vetllar per la salut de les
persones, incloent-hi la dels conductors.
Assenyala que s’han trobat amb un debat sobre els vehicles de mobilitat
personal que no estava inclòs en aquest punt de l’ordre del dia. En aquest sentit,
opina que si es volia parlar d’aquest tema s’hauria pogut presentar una moció
d’urgència. D’altra banda, dóna la benvinguda a les persones d’aquest sector que
assisteixen a la sessió.
El Sr. Mulleras declina tornar a intervenir.
La Sra. Lecha renuncia al segon torn d’intervenció.
Es dóna per tractat.
d) Compareixences Govern municipal
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
Districte de Sant Martí - Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Ciutat Vella
3. Aprovar la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per
tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme
municipal, de quatre noves fitxes, corresponents als següents arbres: 1) Ceratonia
siliquia, ubicat als Jardins de Can Miralletes. Districte de Sant Martí. 2) Morus alba,
ubicat a la cantonada del carrer Alcoi i el carrer Lluçanès. Districte de Sarrià-Sant
Gervasi. 3) Phillyrea latifolia, ubicat a la cantonada del carrer Lluçanès i davant del
carrer Solsonès. Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 4) Citrus aurantiu, “Amara”,
ubicat al pati de l’escola Labouré a la casa de Misericòrdia, carrer Elisabets, 24,
Districte Ciutat Vella. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C's,
ERC, PP i CUP.
Districte de l'Eixample
4. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial de protecció del patrimoni
arquitectònic, historicoartístic de la ciutat de Barcelona (Districte de l'Eixample), a
la finca del carrer Urgell núm. 30 (edifici La Carboneria), d’iniciativa municipal,
amb les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic 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
l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.
El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor d’aquesta
proposta. Destaca que aquest edifici va ser el primer de l’Eixample a obtenir una
llicència i, per tant, té un valor històric inqüestionable. Assenyala que cal tenir en
compte que no és l’únic edifici singular d’aquestes característiques a l’Eixample i
que, per tant, valdria la pena que el Govern estudiés també la possibilitat de
protegir altres edificis, com els dels carrers Bailèn-Consell de Cent, Bruc-Diputació
i Roger de Flor-Alí Bei.
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Afirma que la catalogació d’aquest edifici comportarà segurament una
reclamació de responsabilitat patrimonial per part de la propietat. En aquest sentit,
demana al Govern que sigui prou hàbil políticament perquè es produeixi una bona
negociació amb la propietat i s’arribi ràpid a un acord per tal d’evitar que aquesta
actuació es judicialitzi, ja que això comportaria un allargament dels terminis per a
la necessària rehabilitació de l’edifici. Així mateix, demana que el cost de l’operació
sigui al més reduït possible i que es faci una despesa adequada en l’edifici en el
futur.
El Sr. Blanco opina que és lamentable que aquest edifici hagi estat durant molts
anys en un estat de mala conservació i abandonament, quan té una ubicació ben
visible a una cantonada de l’Eixample i és un vestigi dels primers anys de
construcció de l’Eixample. Destaca que Ildefons Cerdà va ser-ne el director de les
obres i que, de fet, l’edifici reflecteix els valors que aquest enginyer havia previst
per a l’Eixample. Explica que aquests valors no tenien tant a veure amb l’estètica,
per la qual aquest edifici no destaca, com amb les condicions d’habitabilitat, la
higiene, la il·luminació, la creació de zones verdes, la reducció de la densitat de
població i l’increment d’espais lliures, cosa que s’aprecia en el fet de deixar una
bona part de l’interior de la parcel·la lliure, amb un pati al qual s’orienten les
estances de la façana posterior.
Manifesta que, per tant, el Grup Municipal de C’s desitja que aquest edifici es
pugui rehabilitar com més aviat millor i que s’arribi a un acord amb la propietat per
donar-li un ús més adequat.
El Sr. Coronas afirma que, des del Grup Municipal d’ERC, valoren positivament
que es plantegi la inclusió d’aquest edifici dins el Catàleg de protecció de patrimoni
arquitectònic, tal com reclamen des de fa temps. En relació amb això, opina que
no només han de formar part d’aquest catàleg els grans edificis, sinó que també hi
poden tenir cabuda d’altres més modestos pel seu significat.
Explica que estan d’acord amb algunes coses que es plantegen, però que els ha
posat en alerta la possibilitat d’enderroc de l’interior, tot i que s’indiqui que caldrà
realitzar un estudi històric i constructiu abans de qualsevol intervenció. Manifesta
que consideren que, tal com diu l’estudi històric, la importància d’aquest immoble
rau en el fet que és l’edifici més antic construït a l’Eixample. Destaca que és la
primera pedra d’un model urbanístic copiat, estudiat i admirat arreu del món, i que
va situar Cerdà i Barcelona com a referents. En aquest sentit, afirma que es pot dir
que l’edifici de la Carboneria marca una fita en la construcció d’aquest model, tant
simbòlicament com tipològicament. Explica que, per tant, creuen que no té sentit
aventurar la possibilitat d’enderrocar l’interior de l’edifici, tot i que pugui estar en
mal estat, i que cal deixar de fer «façanisme», ja que si es protegeix l’edifici no és
per la seva façana sinó pel que significa. En relació amb això, remarca que
l’arquitectura és un tot i que, per ser congruents, caldria mantenir o recuperar els
elements interiors que configuren l’edifici, com els pilars de fosa de la planta baixa,
la caixa d’escales i les divisions interiors estructurals.
Manifesta que, per tot això, faran reserva de vot i els agradaria que es fessin les
modificacions pertinents per poder votar a favor de la proposta. Afirma que, si no
es fan aquestes modificacions, el seu grup hi votarà en contra en el proper Ple.
D’altra banda, assenyala que cal tenir en compte que el que possiblement es
plantejaria en altres països respecte a un edifici com aquest seria convertir-lo en
un centre d’interpretació o una casa museu de l’Eixample de Cerdà.
El Sr. Mulleras afirma que, des del Grup Municipal del PP, entenen la importància
històrica d’aquest edifici com a primer edifici de l’Eixample, i que caldria analitzar a
fons quina protecció necessita, així com les possibles indemnitzacions que pot
comportar aquesta operació, tant des del punt de vista de l’edificabilitat com de
l’aprofitament urbanístic. En relació amb això, assenyala que els litigis jurídics que
es podrien derivar d’aquesta operació podrien afectar patrimonialment
l’Ajuntament, i manifesta que els agradaria saber quina previsió es fa en aquest
sentit. Conclou que faran una reserva de vot a l’espera d’aclarir aquests aspectes.
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La Sra. Lecha recorda que les associacions del veïns del barri de Sant Antoni ja
van demanar la preservació de la casa Tarragó en el procés participatiu del PAM i
Decidim Barcelona pel que representa aquest edifici. Manifesta que, a banda del
valor arquitectònic, l’edifici conegut com la Carboneria forma part de la història
social de la ciutat, i que creuen que és important la seva preservació i museïtzació
per donar a conèixer aquesta història, més enllà dels edificis emblemàtics i
turístics. Afirma que, per tant, el Grup Municipal de la CUP demana la preservació
de l’edifici, tot i que l’Ajuntament n’hagi d’assumir el cost. A més, assenyala que
les reivindicacions dels veïns passen per comprar-lo i convertir-lo en equipament,
no només per als veïns del barri de Sant Antoni sinó també de tota l’Esquerra de
l’Eixample.
D’altra banda, explica que voldrien que es conservés el grafit de la façana
principal per la història que ha representat en els darrers anys i per poder
contemplar art urbà de qualitat al carrer, en comptes de portar aquest tipus d’art
al MACBA o altres museus. Afirma que, per tot l’exposat, faran reserva de vot.
La Sra. Sanz agraeix els vots favorables per tirar endavant aquesta modificació
del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic de la
ciutat. A més, assenyala que faran arribar als grups els aclariments que han
demanat. En relació amb això, recorda que la presentació d’al·legacions per parts
dels grups és útil per anticipar-se a moltes qüestions i tenir-les en compte abans
del tràmit final de reflexió.
Afirma que és evident que amb aquesta modificació es fa un pas endavant en el
reconeixement d’un edifici singular de la ciutat per totes les coses que s’han posat
de manifest, i perquè, més enllà del que representa per a l’arquitectura i la
planificació urbana de la ciutat, també ha estat un element que ha format part de
la vida dels veïns i veïnes d’un entorn. Destaca que, per tant, aquest edifici forma
part de la memòria i el patrimoni col·lectius, i comparteixen que cal protegir-lo i fer
valer tota aquesta història.
Manifesta que, atès que aquest edifici és propietat d’una empresa privada,
l’Ajuntament treballarà per garantir el millor acord i la millor preservació possibles.
El Sr. Mòdol pregunta a la Sra. López si vol fer algun aclariment respecte al tipus
de protecció de l’edifici.
La Sra. López explica que el document dóna un nivell de protecció C a l’edifici,
que significa que cal mantenir-ne la volumetria, les façanes i la tipologia de
l’edificació, i que només es permet fer alguna petita actuació a la part posterior de
la planta baixa. Precisa que el que realment s’està reconeixent és que és un
element singular, especialment la façana posterior, que per al Govern és la més
important i la més interessant de l’edifici, ja que donava front al carrer que va
substituir la muralla. Assenyala que, de tota manera, poden acabar de parlar amb
els grups sobre tots aquests elements i la fitxa del catàleg.
El Sr. Mòdol manifesta que, abans de la celebració del Ple, es poden revisar els
aspectes que interessen als grups.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU i C's i
amb la reserva de vot d'ERC, PP i CUP.
5. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de Millora urbana per a la concreció de
l'equipament d'Escola bressol municipal del sector 2 de la MPGM de la plaça de les
Glòries i el seu entorn, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a que fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.
La Sra. Lecha demana que s’aclareixi la següent frase de l’expedient: «El Pla
incorpora, com a resultat dels moviments de terra de l’informe anterior, l’estudi de
sòls contaminats i el compromís del seu tractament en la fase d’execució.»
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La Sra. López explica que la zona de Glòries és un àmbit on històricament tenien
presència diferents empreses i indústries, i que algunes d’elles abocaven aigües
contaminades al subsòl. En aquest sentit, assenyala que, quan es fa un
equipament en un sòl que prèviament ha tingut un ús industrial, s’acostuma a fer
un estudi de la contaminació del subsòl. Afirma que, en funció del resultat d’aquest
estudi, es prenen unes mesures determinades en el moment de la redacció del
projecte arquitectònic, que poden consistir a treure totes les terres contaminades o
a confinar les terres a sota d’elements que no permeten que pugi la contaminació.
El Sr. Martí explica que el Grup Municipal de CiU votarà a favor d’aquest
proposta perquè suposa un pas més en el desplegament del Compromís per
Glòries i en la línia de dotar d’equipaments públics la zona. Afirma que és positiu
que es visibilitzi que es comença a perfilar un equipament municipal en aquest
àmbit, d’acord amb el que reclamen les entitats i els veïns des de fa molts anys.
Manifesta que seguiran de prop tot el desplegament del Compromís per Glòries a
mesura que avanci el mandat.
El Sr. Blanco explica que valoren positivament la solució adoptada, ja que
creuen que es tracta d’una ordenació correcta i adequada de l’àmbit, que es
configura com una illa regular de l’Eixample, deixant una zona lliure al costat de
l’antic Rec Comtal. Afirma que, per tant, el Grup Municipal de C’s votarà a favor de
la proposta.
El Sr. Coronas expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC.
El Sr. Mulleras manifesta que el Grup Municipal del PP dóna suport a la proposta.
La Sra. Lecha expressa el vot a favor del Grup Municipal de la CUP.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C's,
ERC, PP i CUP.
Districte de Sants-Montjuïc
6. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de Millora urbana de la parcel·la situada al
carrer Roger 48-64, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i a efectes de
motivació s’incorpora a aquest acord.
El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor d’aquest Pla
especial urbanístic, l’impuls inicial del qual correspon al Govern anterior. Explica
que aquest projecte no va ser gens senzill de gestar, però que responia a una
necessitat bàsica i a una reivindicació històrica dels veïns i les entitats, ja que
Sants-Badal és potser, juntament amb Sant Gervasi-Galvany, el barri de la ciutat
amb menys equipaments municipals de la ciutat. A més, remarca que és un barri
amb una gran densitat de població. Afirma que, per tant, se senten orgullosos com
a grup municipal i com a anterior equip de govern que aquest equipament esportiu
tiri endavant.
El Sr. Blanco expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s.
El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC vota a favor de la
proposta.
El Sr. Mulleras afirma que el Grup Municipal del PP dóna suport a la proposta.
La Sra. Lecha explica que al subsòl del carrer Juan de Sada hi ha un refugi
antiaeri de dimensions considerables i que els veïns i veïnes han elaborat un

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

projecte per rehabilitar-lo i transformar-lo en un centre d’interpretació. Demana
que es tingui en compte aquest projecte, que destaca que posarà en valor un espai
oblidat i desconegut durant molts anys.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C's,
ERC, PP i CUP.
7. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit
discontinu format per les finques del temple de Santa Maria de Sants i del carrer
Olzinelles, número 30, d’iniciativa municipal. amb les modificacions a què fa
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i a efectes de
motivació s’incorpora a aquest acord i trametre l’expedient a la Subcomissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El Sr. Martí assenyala que aquesta proposta és també una actuació que es va
dissenyar en el mandat anterior, d’acord amb la propietat i sobretot amb el Centre
Social de Sants, que és l’entitat que agrupa la majoria d’entitats del barri que des
de fa decennis estan en aquesta finca a precari. Destaca que aquesta operació no
només dóna resposta a una necessitat de les entitats de Sants, sinó que també
impulsa habitatge dotacional.
Explica que els va costar molt endegar aquesta operació en el mandat anterior i
que, per tant, estan molt satisfets que tiri endavant i que estigui orientada en la
línia dissenyada pel Govern de l’alcalde Trias a Sants-Montjuïc.
El Sr. Blanco expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s.
El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC dóna suport a la proposta.
El Sr. Mulleras expressa el vot a favor del Grup Municipal del PP.
La Sra. Lecha assenyala que l’Església es beneficiarà molt d’aquesta permuta.
En relació amb això, recorda que l’Església catòlica està exempta del pagament de
l’IBI i que això és un privilegi que no tenen altres entitats i religions.
D’altra banda, explica que els veïns i veïnes demanen que es garanteixi la
protecció i l’obertura del refugi on s’ha d’ubicar la futura construcció annexa a
l’església. Manifesta que, des d’aquest punt de vista, el Grup Municipal de la CUP
reivindica la preservació de la memòria històrica de la defensa civil dels barris i
considera que, en aquest cas, la construcció d’un edifici i un pàrquing posaran en
perill el refugi antiaeri número 819.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C's, ERC
i PP i amb l'abstenció de la CUP.
Districte de les Corts
8. Suspendre l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5.d.
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, del Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’equipament
existent al carrer Santa Rosa, 39 al 57, d’Esplugues de Llobregat i avinguda
d’Esplugues, 27(I) de Barcelona, promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de
Déu; atesa l’existència de motius determinants fonamentats a l’informe de la
Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït a efectes de motivació.
El Sr. Martí expressa el vot a favor del Grup Municipal de CiU. Explica que es
tracta d’una suspensió lògica que respon a la necessitat que hi hagi una aprovació
inicial prèvia de l’altre ajuntament que està implicat en l’ampliació de l’hospital, i
que, a més, ha estat instada per la mateixa propietat.
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El Sr. Blanco manifesta que el Grup Municipal de C’s vota a favor de la proposta.
El Sr. Coronas expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
El Sr. Mulleras manifesta que el Grup Municipal del PP dóna suport a la proposta,
ja que aquesta suspensió no es produeix per culpa de l’Ajuntament de Barcelona
sinó de l’Ajuntament d’Esplugues. Demana a l’alcaldessa de l’Ajuntament
d’Esplugues que faci els tràmits pertinents perquè es pugui ampliar l’hospital de
Sant Joan de Déu. Així mateix, insta el Govern municipal a fer servir la seva
influència perquè aquest projecte tiri endavant i no s’hagi de suspendre, tenint en
compte que el PSC, que ara forma part del Govern, és el partit que governa a
Esplugues.
La Sra. López informa que l’Ajuntament d’Esplugues aprovarà el projecte a finals
d’aquest mes de juliol.
La Sra. Lecha expressa el vot a favor del Grup Municipal de la CUP.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C's,
ERC, PP i CUP.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
9. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla Especial d’ordenació urbanística i proposta de
regularització d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera,
via Augusta, ronda de Dalt i Anglí (Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i
l’ordenació de l’equipament Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, pel que fa a les
determinacions urbanístiques que afecten a l’edifici número 16 (identificat al plànol
d’ordenació PE 10), promogut per Fundació Jesuïtes Educació.
El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la proposta
perquè ja s’ha resolt tècnicament la proximitat del nou edifici amb l’edifici històric
principal.
El Sr. Blanco destaca que la ubicació actual del pavelló és una mica més
respectuosa que la que s’havia proposat inicialment i, per tant, el Grup Municipal
de C’s dóna suport a la proposta.
El Sr. Coronas expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
El Sr. Mulleras manifesta que el Grup Municipal del PP vota a favor de la
proposta.
La Sra. Lecha expressa el vot en contra del Grup Municipal de la CUP. Explica
que consideren que aquest equipament de l’Església catòlica no ofereix cap
contrapartida als veïns i veïnes de la ciutat, a diferència, per exemple, de la Clínica
Dexeus, que també és privada però que comparteix els seus jardins amb la ciutat.
A més, remarca que totes aquestes instal·lacions es beneficien de bonificacions de
l’Ajuntament.
El Sr. Mòdol manifesta que, com a exalumne de l’escola, delega el vot en la Sra.
Sanz.
La Sra. Sanz remarca que l’Ajuntament no pot obligar un privat a fer
compensacions específiques a la ciutat, ja que el marc jurídic no ho permet.
Assenyala que un privat té dret a plantejar una modificació del seu àmbit segons la
legalitat i que, en aquest cas, l’Ajuntament fa de gestor i intenta garantir l’equilibri
a tot l’entorn. En aquest sentit, manifesta que entenen algunes de les
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reivindicacions que es plantegen, però que no les poden executar de manera
obligatòria.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, CIU, C's, ERC
i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.
Districte de Sant Martí
10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial d'establiments de concurrència
pública i dels comerços alimentaris amb degustació al Districte de Sant Martí,
d’iniciativa municipal.
El Sr. Blasi demana que s’aclareixin alguns aspectes d’aquest punt, com les
limitacions i prohibicions que pretén aquesta modificació i quina implicació tindrà
en l’ordenació actual de la rambla.
Assenyala que, després del període d’al·legacions a aquesta modificació, el
Govern municipal hi ha introduït un punt vinculat a les instal·lacions esportives que
podrien valorar positivament, però que no volen que una situació que avui està
ben prevista pugui generar algun tipus de controvèrsia en el futur.
El Sr. Blanco explica que consideren que aquesta modificació de l’ordenança
d’establiments de pública concurrència és poc significativa. Opina que el més
destacat és que s’amplia l’àmbit per incloure-hi la rambla del Poblenou, que es fan
definitives les limitacions a la zona de protecció A per evitar l’excessiva proliferació
de locals d’oci nocturn i que s’aplica als locals de degustació les mateixes
limitacions que a la resta de locals de restauració. Afirma que, al Grup Municipal de
C’s, aquests canvis els semblen raonables i de sentit comú, i que confien en els
tècnics i els feliciten per aquest treball, com han fet també en els casos de Gràcia i
de Sants.
El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC s’abstindrà perquè, igual
que els va passar amb la modificació del Pla d’usos del Poble-sec, tenen la sensació
que no s’aprofiten aquestes modificacions per abordar realment tots els problemes
existents o que sorgiran en un futur immediat. Assenyala que, per exemple, estan
d’acord amb les limitacions per a la instal·lació d’establiments comercials de
degustació, però que caldria incloure-hi també els locals de plats preparats o take
away, que s’ha demostrat que també produeixen un gran impacte en la via
pública.
Opina que una altra contradicció és que es prohibeixen o limiten els bars
musicals i discoteques en algunes zones, però no es té en compte que ara es pot
permetre fer música en directe als bars si compleixen unes condicions
determinades, de manera que tots es poden acabar convertint en bars musicals.
Assenyala que, tot i que s’exigeix el compliment dels aïllaments acústics oportuns
a aquests locals, no s’evita la concentració i l’ús intensiu de la via pública que pot
provocar això. Així mateix, explica que també els sobta que no es prohibeixin o
limitin les botigues de conveniència, quan a les nits acaben funcionant gairebé com
a bars.
Manifesta que també pensen que es podien haver introduït algunes
modificacions més en aquesta proposta, com ara una zona que permetés tenir un
espai de transició entre la zona quarta, que correspon als passatges d’illa, i la
primera, que correspon als carrers de trama Eixample. Remarca que, tenint en
compte que la zona quarta té grans restriccions i la primera gairebé cap, es poden
trobar amb discoteques i bars que estiguin a tocar dels passatges i que això acabi
provocant problemes de convivència en aquestes zones.
Finalment, explica que també troben a faltar que s’incorpori un cens actualitzat
de les activitats, així com més recursos inspectors per garantir el compliment del
Pla.
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El Sr. Mulleras manifesta que, des del Grup Municipal del PP, no entenen per què
s’amplia tant la restricció a l’activitat comercial al districte, de manera que es
prohibeix fins i tot l’obertura de locals que consideren que no generen molèsties als
veïns, com ara les orxateries o els locals de degustació. Explica que entenen que
es pugui limitar alguna activitat als passatges molt estrets, però que, en general,
discrepen de totes aquestes restriccions en una zona tan àmplia del districte de
Sant Martí. Afirma que faran una reserva de vot i que analitzaran millor l’expedient
de cara al Ple.
La Sra. Lecha manifesta que el Grup Municipal de la CUP farà reserva de vot
perquè, tot i que aquesta modificació amplia el control de la massificació de
comerços adreçats al turisme, creuen que caldria fer més passos en aquest sentit i
ampliar encara més la zonificació, ja que la problemàtica s’estén més enllà de la
zona que ara abasta el Pla d’usos. A més, afirma que pensen que també caldria
regular les botigues de conveniència.
Assenyala que aquest expedient va passar pel Districte de Sant Martí el mes
d’octubre de l’any passat i fins ara no ha arribat a la Comissió. En aquest sentit,
manifesta que volen tornar a reclamar l’autonomia dels districtes o, com a mínim,
que no transcorri tant de temps fins que es produeixi l’aprovació o el rebuig d’una
proposta a la Comissió.
La Sra. Sanz explica que, si aquesta modificació no ha arribat abans a la
Comissió, és sobretot perquè s’ha treballat molt des del territori, ja que l’objectiu
d’aquest Pla d’usos és bàsicament ser coherent amb tot allò que es fa en aquest
entorn. Afirma que, per això, es proposa incorporar-hi la rambla del Poblenou i
estendre les consideracions que s’estan fent en el marc de la rambla a l’entorn per
determinar els seus usos i el seu equilibri.
Proposa estudiar i incorporar moltes de les aportacions que han fet els grups,
tenint en compte que no hi ha cap al·legació específica. En relació amb això,
manifesta que és conscient que a vegades costa estar al dia d’aquests plans i
entrar en temps i forma les al·legacions, però que aquest és el mecanisme que
tenen els serveis tècnics per poder donar resposta a moltes de les peticions amb
una mica més de temps, i no pas a una setmana vista del Ple. Afirma que, no
obstant això, estan predisposats a incorporar reflexions que s’han posat de
manifest, a treballar-les amb el territori i a tirar endavant la proposta amb el
màxim consens, tenint en compte que aquesta és una eina que regula els usos de
manera temporal i pot anar canviant. En aquest sentit, assenyala que aquesta eina
ha de ser dinàmica en funció de la transformació que es vagi produint al territori, i
que el que ara fa és preservar un entorn tenint en compte el que ha succeït en una
determinada zona. Pel que fa a això, destaca que el planejament derivat permet
fer aquest tipus de reflexions de manera més habitual.
La Sra. Lecha remarca que la regulació definitiva de l’espai singular de terrasses
de la rambla del Poblenou és urgent per donar coherència al Pla d’usos.
El Sr. Mòdol afirma que és veritat que totes dues coses estan relacionades.
Explica que, en principi, el criteri que se segueix és el d’intentar preservar les
activitats i les terrasses que hi ha ara, ajustant-les a les mides que siguin
necessàries però tractant de no fomentar determinades activitats en el futur per
evitar saturar més aquesta zona.
El Sr. Blasi manifesta que, atès que no s’ha sentit gaire al·ludit en les respostes
del Govern, el Grup Municipal de CiU farà una reserva de vot i realitzarà les
consultes pertinents als tècnics.
D’altra banda, opina que l’ordenament ha de donar una certa estabilitat, ja que
això és el que aporta seguretat jurídica. En aquest sentit, opina que és negatiu
transmetre la idea que la flexibilitat del planejament permet un ordenament ad hoc
i a mida.
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Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal i C's, amb la
reserva de vot de CIU, PP i CUP i amb l'abstenció d'ERC.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
11. Declarar d’especial interès i utilitat municipal les obres de la construcció
d’uns nous escocells de grans dimensions que puguin recollir les arrels dels grups
d’arbres del passeig i reparació del paviment amb reixa a l’eix central del recinte
de la Maternitat, ubicat a la travessera de les Corts, núm. 131-159 i de conformitat
amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; concedir a la
Diputació de Barcelona la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, amb
núm. de rebut: LV-2016-3-08-01862301, essent la quota total de 1.216,01 euros,
aplicant la bonificació del 70%, la quota resultant exigible és de 364,81 euros;
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en
tant que les obres es duen a terme en el recinte de la Maternitat, per part d’una
entitat de caràcter públic; i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
12. Declarar d'especial interès públic i utilitat municipal de les obres de
rehabilitació de la façana exterior que dóna a la travessera de Gràcia, i de les
façanes lateral i posterior que donen al pati interior de l’edifici de l’Escola Infant
Jesús, ubicat a la travessera de Gràcia 53-65, emparades pel comunicat immediat
de 18 de maig de 2016 (expedient 05-2016CI22412), perquè les esmentades
obres reporten beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció
social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2016, concedir a la
Fundació Jesuïtes Educació, amb NIF G62411624, la bonificació del 65% sobre la
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres
de referència, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è.1.A A)1 de
l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat sense ànim de
lucre, es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un
equipament docent; i en conseqüència, en haver-ne estat abonada íntegrament la
quota
de
l’impost
-1.170,62
eurosmitjançant
l’autoliquidació
LV201631001873092, amb motiu del reconeixement de la bonificació de referència
resulta una quota de 410,21 euros (34.986eurosx0.0335x35%=410,21euros), per
la qual cosa procedeix iniciar les actuacions corresponents en ordre a tramitar la
devolució de 760,41 euros (65% de la quota abonada); donar trasllat de la present
resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents; i aplicar el mateix
tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S'aprova.
13. Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal de les obres de reforç
estructural (sostre) de l’edifici principal de la seu de Sarrià de l’Escola Frederic
Mistral-Tècnic Eulàlia, emplaçat al passeig de Reina Elisenda de Montcada 20-22 i,
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, concedir a la Fundació
Privada Collserola, entitat promotora d’aquestes obres, amb CIF G60782448, la
bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
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Obres generada per aquestes obres emparades per l’admissió del comunicat diferit
emès el 2 de maig de 2016, a l’expedient 05-2016CD17174, donat que les obres
emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert a l’article 7è de
l’esmentada ordenança, en tant que el titular del comunicat és una entitat sense
ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau
7a) i s’acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un
equipament docent; essent la quota total de l’ICIO de 1.095,45 euros, aplicant la
bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 383,41 euros; i donar trasllat
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S'aprova.
14. Inadmetre per extemporània la sol·licitud que va formular el senyor
Domingo Morales Rodríguez, actuant en nom i representació del senyor Alejandro
Asensio Garcia, el 3 de març de 2016, en relació a la bonificació del 35% sobre la
quota de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres que grava la
realització d’obres al carrer Clot 14 sota l’empara de la llicència 10-2013LL44091,
d’acord amb els raonaments continguts a l’informe jurídic de 19 de maig de 2016
que es tenen per reproduïts a efectes de motivació.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
15. Inadmetre per extemporània la sol·licitud que, el 6 d'abril de 2016, va
formular el senyor Domingo Morales Rodríguez, actuant en nom i representació de
la senyora Laia Lladó Font, en relació a la bonificació del 35% sobre la quota de
l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, que grava l’execució de les
obres realitzades al carrer Clot 16 sota l’empara de la llicència 10-2014LL16764,
d’acord amb els raonaments continguts a l’informe jurídic de 17 de maig de 2016
que es tenen per reproduïts a efectes de motivació.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
16. Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per
rehabilitació d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 102015LL06208 al carrer Provençals 260-262; concedir a l’Agència d’habitatge de
Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres esmentades;
donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de
l’Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres van adreçades al compliment del Pla
d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per un organisme públic en un
immoble d’habitatges socials; i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
17. Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per
rehabilitació d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 102015LL06211 al carrer Selva de Mar 239-241; concedir a l’Agència d’habitatge de
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Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres esmentades;
donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de
l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres van adreçades al compliment del Pla
d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per un organisme públic en un
immoble d’habitatges socials; i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
18. Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per
rehabilitació d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 102015LL06212 al carrer Alcalà de Guadaira, 5 Dreta; concedir a l’Agència
d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres
esmentades; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article
7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres van adreçades al compliment
del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per un organisme públic
en un immoble d’habitatges socials; i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda
als efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
19. Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per
rehabilitació d’habitatges socials autoritzades per llicència municipal 102015LL06214 al carrer Alcalà de Guadaira, 9 Esquerra; concedir a l’Agència
d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a les obres
esmentades; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article
7è de l’Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres van adreçades al compliment
del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 i es realitzen per un organisme públic
en un immoble d’habitatges socials; i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda
als efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
20. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres al CEIP Antoni Brusi
del carrer Sardenya 33, que són objecte del comunicat tramitat amb núm.
d’expedient 10-2016CI21855; concedir al Consorci d’Educació de Barcelona la
bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres; ja que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è de
l’Ordenança Fiscal 2.1, en tant que les obres es realitzen per una entitat de
caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments i van destinades a la reforma d’un
equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM. Donar trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
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21. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per a
fer efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial
d’actuació del Consorci; sotmetre aquest acord a informació pública per un termini
de 30 dies, d’acord amb allò previst a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. Encarregar al
Consorci del Besòs la gestió de la realització de la publicació conjunta dels anuncis
de l’aprovació inicial i definitiva els Estatuts.
El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la
proposta, atès que és lògic que l’Ajuntament de Badalona, com a propietari de les
parcel·les de l’àmbit on s’ha de fer el desenvolupament, formi part del Consorci del
Besòs, que ha de gestionar el desenvolupament urbanístic de la zona i de l’àmbit.
El Sr. Alonso afirma que al Grup Municipal de C’s també li sembla raonable que
l’Ajuntament de Badalona s’integri al Consorci del Besòs i, per tant, hi votarà a
favor.
El Sr. Coronas expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
El Sr. Mulleras manifesta que el Grup Municipal del PP s’abstindrà.
La Sra. Lecha expressa el vot a favor del Grup Municipal de la CUP.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció
del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
Districte de Nou Barris
22. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla general metropolità per a la conservació del
passatge de Santa Eulàlia, d’iniciativa municipal; exposar-lo al públic pel termini de
tres mesos.
La Sra. López explica que aquesta iniciativa és dels mateixos veïns del passatge
de Santa Eulàlia, que des de l’any 1976 estan afectats per un planejament que
qualifica les seves cases de zona verda i una petita franja amb la clau 14.
Assenyala que es tracta d’un passatge que queda de l’estructura antiga del barri
del Congrés i els Indians, i que actualment tot el sòl és privat. Afirma que la
dificultat que tenen en aquests casos de zones verdes que afecten habitatges és
que per desafectar-los han de trobar una altra zona verda en una distància
pròxima al mateix districte a fi de garantir que no es perd cap metre quadrat de
zona verda. Explica que, després d’haver buscat molt i de diverses reunions amb
tècnics de la Generalitat, que són els que han d’aprovar aquest document perquè
és una modificació del Pla general metropolità (PGM), han pogut fer aquesta
modificació en un espai de la plaça Virrei Amat.
Assenyala que, bàsicament, el que preveu aquest planejament és el
manteniment dels 36 habitatges existents, construïts el 1930, que són cases de
planta baixa més un pis. Explica que, si bé aquesta edificació no té un gran valor
arquitectònic, forma part de la identitat del barri, i que per això li assignen la clau
15, corresponent al manteniment de l’estructura de la tipologia de l’edificació i de
la parcel·lació. Afirma que, a més, el passatge interior acabarà sent públic. Explica
que la peça que actualment és un aparcament en superfície s’expropiarà i que es
destinarà una part a zona verda i una altra part a habitatge dotacional, on es
podran construir aproximadament uns 30 habitatges.
El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la
proposta, i que són favorables a aplicar el mateix criteri en altres zones singulars
de la ciutat on hi ha una clara voluntat dels veïns d’arrelar-se en aquests àmbits
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encara que no tinguin gaire valor patrimonial. Afirma que aquestes afectacions
durant decennis no tenen cap sentit, i que consideren que, sempre que aquestes
actuacions es compensin adequadament amb el verd corresponent, són una solució
positiva per a la ciutat, per al barri, per a les famílies i per al mateix Ajuntament,
que ha de vetllar per conservar el perfil singular d’algunes zones de la ciutat.
El Sr. Alonso explica que, des del Grup Municipal de C’s, estan d’acord que no
tenia gaire sentit mantenir aquesta afectació per una zona verda que no es
construiria mai, amb la consegüent inseguretat per als veïns. Afirma que, per
aquest motiu, voten a favor de la proposta.
El Sr. Coronas expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC.
El Sr. Mulleras recorda que en la Comissió han parlat sovint d’aquest tipus
d’afectacions de llarga durada que condicionen la vida de molts veïns de la ciutat.
Assenyala que, en aquest cas, ja feia 40 anys que els habitatges estaven afectats i
feia molt que els veïns en reclamaven la desafectació. Explica que el Grup
Municipal del PP ha portat aquesta qüestió al Consell Plenari del Districte de Nou
Barris moltes vegades, ja que consideren del tot necessària aquesta desafectació.
Afirma que, per tant, donen suport a la proposta.
La Sra. Lecha expressa el vot a favor del Grup Municipal de la CUP, i assenyala
que consideren que l’edifici d’habitatge dotacional no trenca l’estructura del
passatge.
La Sra. Sanz agraeix als veïns i veïnes de l’entorn que hagin fet possible aquesta
proposta, que destaca que contribuirà a recuperar, integrar, reconèixer i protegir
aquest entorn urbà.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, el
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal CIU:
23. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que d'acord amb el
principi de prudència i bon govern, el govern iniciï de forma immediata la redacció
de l'eina urbanística adient, substitutòria de l'actual PEUAT, que doti de les
garanties jurídiques i consens necessari entorn la regulació de les activitats
vinculades als allotjaments turístics de la ciutat.
El Sr. Martí afirma que presenten una proposició sobre un tema central de la
ciutat que té a veure amb el model de ciutat i que creuen que fins avui ha suposat
una de les grans derrotes parcials del govern de l’alcaldessa Colau. En aquest
sentit, manifesta que esperen que el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics
(PEUAT) es pugui aprovar en uns termes absolutament diferents dels actuals a la
tardor, ja que consideren que es tracta d’un «veritable nyap jurídic i polític».
Destaca que aquest planejament derivat ha aplegat una gran unanimitat en
contra dels plantejaments que conté i ha estat objecte de centenars d’al·legacions.
Assenyala que, si bé la tinenta d’alcalde ha parlat de 130 al·legacions, els consta
que n’hi ha bastantes més. Remarca que el gremi d’hotels, els gestors i propietaris
d’hotels, i les associacions i plataformes empresarials i socials han plantejat un
gran nombre d’al·legacions, amb el denominador comú d’un rebuig global i frontal
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a aquest instrument urbanístic. Assenyala que, un cop transcorregut
aproximadament un mes des de la presentació de totes les al·legacions, ja hi ha
hagut temps suficient per fer un balanç de les al·legacions de les principals entitats
i dels grups municipals, i es pot tenir una composició sobre les principals
mancances del PEUAT i sobre les qüestions que uneixen molta gent de diversa
procedència i amb interessos molt diferents en contra d’aquest Pla.
Opina que aquest Pla és una modificació encoberta del PGM, i que des del punt
de vista jurídic és molt greu la disconformitat urbanística d’una gran part de la
planta hotelera de la ciutat, tenint en compte que no s’han considerat les
competències pròpies de l’Àrea Metropolitana i de la Generalitat en els àmbits
urbanístic i turístic. A més, remarca que ja s’estan comprovant els efectes de la
bombolla hotelera causada arran del Pla, amb un increment de preus escandalós
als hotels del centre de la ciutat. Afirma que el PEUAT planteja una regulació
completament arbitrària respecte a l’àmbit on s’executa i que les grans restriccions
que preveu vulneren el dret de competència.
Manifesta que, per tot això, creuen que el Govern ha de retirar el PEUAT i
establir un autèntic diàleg social i polític que porti a un nou instrument de regulació
urbanística que deixi enrere les greus mancances jurídiques i tècniques del Pla
actual, i que eviti els costos que poden suposar per a l’Ajuntament els nombrosos
contenciosos que ja s’han presentat i que es presentaran en el futur, que
comporten un perjudici patrimonial per a l’Ajuntament, per a la ciutat i per als
barcelonins i barcelonines. Finalment, presenta la proposició.
El Sr. Blanco expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s. Recorda que, al
seu moment, el seu grup va presentar una al·legació a la totalitat del PEUAT, ja
que consideren que les restriccions que imposa són excessives i no estan prou
justificades. Afirma que el problema principal d’aquest Pla és el seu enfocament
prohibicionista, amb el qual no tracta de regular de la manera més adequada
l’activitat, sinó que la restringeix de manera exagerada. Assenyala que, per
exemple, es prohibeix totalment la implantació de nous pisos turístics en barris
sencers on gairebé no hi ha aquest tipus d’allotjament.
Manifesta que poden compartir una part de la diagnosi en què es basa el PEUAT,
ja que és cert que en algunes zones de Barcelona hi ha una intensa activitat
turística que interfereix amb la vida ciutadana, que els allotjaments estan
fortament concentrats al centre, i que en alguns barris els lloguers temporals estan
substituint els allotjaments permanents. Remarca, però, que si el PEUAT s’aprova
tal com ara està redactat no resoldrà cap d’aquests problemes. Opina que, en
primer lloc, prohibir l’establiment de nous allotjaments turístics no farà que menys
turistes visitin Barcelona, que s’allotjaran en altres municipis com l’Hospitalet o
Sant Cugat, que continuen construint hotels. Afirma que el que sí que poden fer,
en canvi, és millorar la qualitat del turisme que arriba a la ciutat, per tal que sigui
més respectuós amb el medi ambient i amb la vida ciutadana. Pel que fa a això,
assenyala que no hi ha cap mesura al PEUAT que serveixi per millorar la qualitat
del turisme. Manifesta que, en segon lloc, el PEUAT no inclou cap mesura per
fomentar la convivència entre residents i visitants als barris amb més activitat
turística, o que afavoreixi el trasllat dels allotjaments del centre a la perifèria de la
ciutat. Opina que, en tercer lloc, cap mesura del PEUAT no millorarà la situació dels
llogaters que no poden seguir pagant el lloguer del seu habitatges, que és una
cosa que només es pot resoldre des de polítiques d’habitatge, o reinvertint els
beneficis del turisme en la promoció d’habitatge de lloguer assequible. Conclou
que, en definitiva, consideren que aquesta normativa no resol cap dels objectius
que es proposa i que s’ha de replantejar amb un enfocament totalment diferent.
El Sr. Coronas manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, no acaben
d’entendre l’objectiu de la proposició. Assenyala que es pregunten si, en cas que
es retirés el PEUAT, caldria aixecar la suspensió de llicències, tenint en compte que
no se’n podria tornar a fer una altra en tres anys. Opina que una cosa és fer una
esmena a la totalitat i demanar tornar a treballar sobre aquest tema, però que
retirar aquest Pla i començar a treballar un nou instrument té conseqüències
negatives. Afirma que, per tant, votaran en contra de la proposició.
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Explica que consideren que, davant la manca de regulació existent a la ciutat
amb relació a diferents tipologies d’allotjaments turístics, cal plantejar una eina
que els reguli i en controli el creixement. Assenyala que, en aquest cas, s’ha triat
un pla especial urbanístic, que remarca que és la mateixa eina que va triar al seu
moment el Govern de CiU per regular els habitatges d’ús turístic. Afirma que tots
saben que el problema turístic que pateix Barcelona no s’arreglarà amb el PEUAT
perquè en aquesta activitat hi intervenen molts agents a part dels allotjaments,
però que la proliferació sense control d’aquest tipus d’allotjaments és una part
important del problema. Opina que, independentment del nom que se li acabi
donant i del nivell de restricció que acabi imposant, aquest planejament serà
necessari per tal de determinar, davant la concentració d’allotjaments turístics al
centre de la ciutat, quina ha de ser l’ordenació i el futur de la distribució territorial
del turisme dins de la ciutat.
Explica que creuen que, tal com està plantejat, aquest PEUAT no resol la
situació, sinó que cronifica el problema i en genera de nous. Assenyala que, per
això, van presentar vuit al·legacions de gran envergadura: impulsar un veritable
pla de xoc per acabar amb els habitatges d’ús turístic il·legals; establir criteris de
zonificació més clars; afavorir la mobilitat dels habitatges d’ús turístic a la zona 2
amb criteris de desconcentració; permetre un creixement condicionat a la zona 3;
evitar el deteriorament de la qualitat a causa de la disconformitat urbanística;
revisar cas per cas cadascun dels projectes aturats, per tal d’evitar un gran
nombre de sentències en el futur que perjudiquin les arques de la ciutat; implantar
una nova zona que reconegui els grans eixos i vies de la ciutat; i, sobretot, establir
mesures per incentivar el decreixement real a la zona 1, que pateix un excés de
concentració.
El Sr. Mulleras afirma que el PEUAT, que és un dels principals pilars de les
polítiques de turisme del Govern, té una gran feblesa des del punt de vista tècnic i
polític. Assenyala que la proposició que presenta el Grup Municipal de CiU es
refereix sobretot a l’eina urbanística utilitzada per aprovar el PEUAT i, en aquest
sentit, manifesta que el Grup Municipal del PP coincideix que no és l’eina
urbanística adequada. Pel que fa a això, opina que segurament es va escollir
aquesta fórmula per oportunisme polític, ja que una modificació del PGM hagués
hagut de passar per una aprovació inicial en la Comissió i aquesta no estava
assegurada. Remarca que, atès que aquesta eina urbanística no s’ajusta a la
realitat des del punt de vista tècnic, és molt possible que el seu desenvolupament
afronti problemes jurídics. A més, assenyala que amb la moratòria que es va
establir es va obrir la possibilitat d’una sèrie d’indemnitzacions milionàries que
caldrà veure com afecten la hisenda municipal i, per tant, tots els barcelonins.
Manifesta que, des del punt de vista polític, no entenen que es posés en marxa
una moratòria indiscriminada a principis de juliol de l’any 2015, ni que el Grup del
PSC, que s’hi va oposar, encara no hagi fet res des del Govern municipal per
posar-hi fi. Recorda que el PEUAT s’havia d’aprovar de forma definitiva aquest mes
de juliol, però que s’ha ajornat l’aprovació fins a la tardor, cosa que els fa témer
que a l’hivern encara estiguin parlant d’aquest tema, i més després de la
intervenció del portaveu del Grup d’ERC. En relació amb això, remarca que encara
no saben amb qui comptarà el Govern per aprovar el PEUAT i què s’acabarà
aprovant.
Demana al Govern municipal que posi ordre en la seva gestió del turisme a
Barcelona, ja que, al seu parer, l’únic que ha fet fins ara ha estat paralitzar noves
inversions i posar entrebancs al turisme, que destaca que és un dels elements
principals de l’activitat econòmica i social a la ciutat.
La Sra. Lecha manifesta que, al Grup Municipal de la CUP, no els agrada el
PEUAT perquè continua apostant pel creixement. En aquest sentit, explica que no
creuen que les premisses d’aquesta regulació hagin de ser la seguretat jurídica i el
consens, tal com proposa el Grup Municipal de CiU, sinó la garantia de drets i
l’interès general. Assenyala que la garantia de drets implica que les actuacions del
PEUAT han d’anar dirigides a garantir el dret a l’habitatge, al descans, a poder
viure al propi barri, a unes condicions laborals dignes i a moltes altres coses.
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Afirma que això implica necessàriament apostar per polítiques actives de
decreixement i polítiques socials valentes i per municipalitzar els serveis turístics
per garantir les condicions laborals dels treballadors i treballadores.
Pel que fa al consens, opina que és un concepte políticament correcte, però que
ja és hora d’assumir que el turisme a Barcelona és una de les cares més salvatges
de l’economia capitalista. En aquest sentit, afirma que el consens és una fal·làcia
que habitualment s’assimila a la pau social, però que és impossible que els lobbys
turístics i les classes populars tinguin els mateixos interessos. Assenyala que,
mentre que els primers defensen el seu lucre privat, les veïnes defensen l’interès
general. Opina que, per tant, la tasca del PEUAT no és assolir un suposat consens
entre els agents, sinó defensar els interessos de les veïnes.
Manifesta que esperen que s’acceptin les al·legacions del seu grup al PEUAT, que
afirma que són una esmena a la totalitat que parteix d’un model de ciutat amb
projecció de futur i de la premissa del respecte al dret de convivència de les
veïnes.
El Sr. Mòdol afirma que és cert que el Grup Municipal del PSC va ser molt crític
amb el plantejament de la moratòria al seu dia, tal com ha comentat el Sr.
Mulleras, però que han anat fent aportacions al Govern en tot moment i han mirat
de generar consens no només amb el Grup Municipal de BC, sinó amb la resta de
forces polítiques i amb els actors implicats. Opina que, malgrat el que ha dit la Sra.
Lecha, l’única manera de tirar endavant aquest Pla serà per consens i que, per
tant, tots han de fer un esforç per aconseguir-ho.
Explica que comparteix totalment les paraules del Sr. Blanco en el sentit que
s’ha de regular però no prohibir, i que està clar que tots estan d’acord que hi ha
d’haver una regulació. Destaca que no tothom s’ha atrevit a fer aquesta regulació
fins ara i que, en aquest sentit, valoren molt positivament que el Govern hagi
iniciat aquest camí.
Assenyala que el PEUAT no resol el problema de turisme de la ciutat, sinó que
regula una activitat que té a veure amb el turisme i amb l’ocupació massiva del
turisme en alguns casos. Opina que, per tant, no s’ha de caure en falses
demagògies ni pretendre que una eina com aquesta resoldrà qüestions que no
resoldrà.
Manifesta que, des del Grup Municipal del PSC, el que volen és màxim diàleg
amb tothom i que tothom se senti partícip d’aquesta qüestió. En aquest sentit,
afirma que seria bo intentar fer el mínim de política que no porti enlloc, i treballar
més i parlar menys.
La Sra. Sanz expressa el vot en contra del Grup Municipal de BC.
Diu al Sr. Martí que poden parlar tant com vulgui del PEUAT, però li demana que
no faci trampes amb les propostes, ja que no ha argumentat pràcticament res de
la proposició des del punt de vista jurídic. En relació amb això, recorda que el
Govern anterior també va fer plans especials d’àmbit de ciutat que afectaven tota
una activitat econòmica, com el d’habitatges d’ús turístic o el de les associacions
cannàbiques, i que tots ells preveien un marc legal que especificava per què el
planejament derivat era més útil en aquell cas, en el sentit que permetia donar
més transparència, més arguments i més permeabilitat a la regulació dels usos. En
aquest sentit, opina que la proposició no té cap fonament jurídic, i més quan molts
governs municipals de tot el territori català han aprovat moltes vegades plans
d’usos per als seus municipis per raons d’interès públic.
Remarca que el PEUAT no té tants objectius com li ha atribuït el Sr. Blanco i que
moltes de les qüestions que ell ha esmentat no les volen resoldre des d’aquest
instrument urbanístic. Pel que fa a això, recorda que hi ha un Pla estratègic de
turisme, actuacions específiques de mobilitat i mesures respecte a l’activitat
il·legal. Precisa que el que vol fer el PEUAT és posar ordre a una activitat que
estava desordenada a tota la ciutat a causa d’una proposta política de «barra
lliure». En relació amb això, assenyala que el primer que va fer el Govern anterior
va ser aixecar les limitacions que hi havia a Ciutat Vella, un territori que ja s’havia
identificat que tenia un problema de massificació i de saturació, i que això va
generar molts problemes. Remarca que, quan el Govern actual parla d’actuar allà
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on ja saben que hi ha un problema, no només activa mesures adreçades a aquest
territori concret, sinó que també pensa en com evitar que el que ha succeït en uns
entorns determinats pugui passar en d’altres. Assenyala que això és el que els
plantegen els veïns del nucli antic de Sant Andreu, o del districte de Nou Barris,
que en les audiències públiques diuen que no volen que la pressió que té Ciutat
Vella es traslladi als seus barris.
Opina que, per tant, el Govern ha plantejat un debat real i global que té relació
amb les preocupacions dels veïns, en un context en què el turisme a la ciutat bat
rècords i això genera molts problemes. Manifesta que no amaguen el debat i que
volen aconseguir tirar endavant aquesta eina perquè sigui útil, perquè perduri i
perquè sigui un element més per aconseguir una ordenació del turisme a escala de
ciutat.
El Sr. Martí afirma que respecten la posició del Grup Municipal d’ERC, però que
creuen que no és gaire coherent amb les explicacions que havia donat inicialment.
Diu a la Sra. Sanz que no s’ha d’obviar el debat jurídic, ja que darrere les
principals al·legacions hi ha grans grups amb assessories jurídiques molt
importants en l’àmbit urbanístic i totes elles diuen que l’eina urbanística que ha
utilitzat el Govern farà que aquest Pla especial sigui declarat nul de ple dret.
Afirma que no és veritat que el Govern anterior hagués desmantellat les
regulacions a la ciutat. Pel que fa a això, recorda que van tirar endavant el segon
Pla d’usos de Ciutat Vella, el Pla d’usos del Poble-sec i el Pla d’usos de Gràcia.
D’altra banda, remarca que els HUT són només una tipologia d’oferta turística,
mentre que el PEUAT afecta tota l’oferta turística de la ciutat.
Torna a demanar al Govern que vagi en compte i que negociï, perquè, si no, la
ciutat tindrà un problema molt greu en el futur.
El Sr. Blanco manifesta que el Grup Municipal de C’s està disposat al diàleg i al
consens, i que han fet un gran nombre d’al·legacions en què proposen una manera
alternativa de regular els allotjaments turístics.
Explica que no ha vist mai un instrument de planejament amb una memòria tan
extensa i que, per tant, sí que és cert que el PEUAT es planteja uns objectius molt
ambiciosos. En aquest sentit, reitera que consideren que, tal com està feta la
regulació, aquests objectius no s’aconseguiran i que les mesures proposades són
fins i tot contraproduents.
Conclou que no es tanquen al diàleg, però que l’enfocament d’aquest Pla és tan
prohibicionista que els resulta molt difícil poder arribar a un acord en aquests
termes.
El Sr. Coronas manifesta que el que fa el Grup Municipal d’ERC és treballar i
proposar, però també exigir, ja que no poden estar a favor d’un instrument que no
serà útil i pot perjudicar el sector econòmic, i que no resoldrà els problemes dels
veïns. Afirma que, amb aquest PEUAT, es continuaran tenint les mateixes
molèsties, es reduirà l’activitat econòmica, s’incrementarà l’especulació i, a més a
més, s’abaixarà la qualitat, i que pensen que és possible revertir aquesta situació
amb les condicions que el seu grup ha proposat.
La Sra. Lecha assenyala que habitualment es diu que el turisme aporta molts
beneficis a la ciutat, però que cal recordar que actualment una persona que neteja
una habitació d’hotel cobra 1,80 euros per habitació.
El Sr. Mòdol manifesta que, des del Grup Municipal del PSC, comparteixen
moltes de les al·legacions que s’han presentat i entenen que hi ha marge per a
l’acord. Afirma que treballaran per arribar a aquest acord, i expressa el vot del seu
grup en contra de la proposta.
El Sr. Mulleras expressa el vot a favor del Grup Municipal del PP.
La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot contrari
del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot
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favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d'ERC, el Sr. Mulleras
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP.
Es rebutja.
Del Grup Municipal C's:
24. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda encarregar un informe
als serveis jurídics de l'Ajuntament per determinar la viabilitat i el procediment a
seguir per rescabalar l'Ajuntament de les pèrdues assumides indegudament en
relació a la liquidació de l'"Agrupación de Interés Económico Barcelona Strategical
and Urban System (AIE BSUS)".
El Sr. Alonso manifesta que una de les prioritats de l’acció política del Grup
Municipal de C’s és garantir una bona gestió dels recursos públics i que, en
aquesta línia, estan molt preocupats per la gestió que es va fer en el mandat
anterior d’algunes empreses i entitats. Afirma que, de l’anàlisi de la documentació
que tenen, els preocupen especialment les irregularitats que hi ha a Barcelona
Regional, que ja estan a la Fiscalia, i el deute de l’Agrupació d’Interès Econòmic
Barcelona Strategical and Urban System (BSUS) i la gestió que es va fer de la
liquidació d’aquesta empresa.
Explica que BSUS es va liquidar a finals del 2014 perquè era inviable
econòmicament i acumulava pèrdues importants, i que els sorprèn que, encara que
l’empresa estava formada per diversos socis, totes les pèrdues les va assumir
Barcelona Regional, en contra del que estableix la legislació vigent. Opina que, per
tant, en aquest cas hi va haver un tracte de favor a altres empreses i una mala
gestió dels recursos econòmics dels barcelonins. En aquest sentit, manifesta que
reproven l’estil de gestió de l’anterior president de Barcelona Regional, el Sr. Vives,
ja que tenen la impressió que va voler muntar un xiringuito per a la seva promoció
personal i va enredar altres empreses, i quan aquestes empreses van descobrir
que era un negoci ruïnós el van obligar a liquidar l’empresa. Afirma que en aquell
moment, per quedar bé davant d’aquestes altres empreses, el Sr. Vives va decidir
utilitzar els diners dels barcelonins com si fossin seus per netejar la seva imatge
personal. A més, assenyala que en els extractes de les actes que els han arribat es
parla de justícia, d’ètica i de moral, mentre es fan servir els diners dels barcelonins
per perdonar deutes a empreses privades. Pel que fa a això, manifesta que pensen
que és intolerable que un il·lustríssim regidor, alhora que se saltava les normatives
en perjudici dels contribuents, apel·lés a l’ètica i intentés situar-se en un nivell de
moral superior.
Explica que els hauria agradat tenir una comissió d’investigació per poder
preguntar al Sr. Vives quins eren els motius ètics i morals que l’obligaven a
assumir els deutes d’altres empreses amb diners públics. Assenyala, però, que
aquesta comissió d’investigació ha estat vetada pel Govern i altres partits polítics i
no poden fer aquestes preguntes i exigir responsabilitats polítiques. Afirma que, de
tota manera, la seva obligació com a partit polític és defensar l’interès públic i la
bona gestió dels diners dels contribuents, i que, per aquest motiu, plantegen
aquesta proposició, que presenta tot seguit.
La Sra. Recasens manifesta que li agradaria saber si tot el que acaba d’exposar
el Sr. Alonso ho diu amb coneixement de causa, ja que, si no, és una
irresponsabilitat fer aquestes acusacions en seu institucional.
Afirma que en el darrer Ple ja es va aprovar la creació d’una comissió de
seguiment sobre aquesta qüestió, però que segurament al Grup Municipal de C’s li
va doldre perdre protagonisme pel posicionament unívoc de la resta de grups amb
relació a la creació d’aquesta comissió. Opina que avui aquest grup vol continuar
fent el mateix d’una manera que qualifica de barroera, i insistir sobre uns temes
que deu considerar que li donen rendibilitat electoral. Manifesta que el Grup
Municipal de CiU se sent lluny d’aquesta manera de fer política i de fer servir les
institucions per anar creant ombres de dubte sobre determinades persones.
Afirma que, no obstant això, votaran a favor de la proposició perquè no tenen
cap inconvenient que es vagi al fons de les qüestions i són partidaris de la
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transparència i el control. Assenyala que és per això que també van votar a favor
de la creació de la comissió de seguiment en el darrer Ple i d’una proposició del
Grup Municipal del PP en la mateixa línia en la Comissió d’Economia i Hisenda.
D’altra banda, recorda que la Fiscalia ja està actuant sobre la gestió de Barcelona
Regional.
Demana als grups municipals responsabilitat i sentit de pertinença a la
institució, i que les actuacions a favor de la transparència no es facin a costa de
determinades formes de fer política.
El Sr. Coronas recorda que, després de conèixer les informacions sobre
presumptes irregularitats pels mitjans de comunicació, l’Ajuntament va elaborar un
informe en què recomanava una auditoria urgent —financera, laboral, comptable i
legal— per depurar i exigir responsabilitats i posar en coneixement de la Fiscalia
les conclusions a les quals s’arribés en l’auditoria. Explica que van donar suport a
la comissió de seguiment que va presentar el Govern en el darrer Ple perquè
creuen que cal esclarir les responsabilitats polítiques que es poden derivar
d’aquests fets, a banda de la investigació de la Fiscalia. Afirma que, per tant, estan
a favor que es faci l’informe jurídic que demana el Grup de C’s per estudiar si és
viable que l’Ajuntament pugui recuperar els fons públics pagats presumptament de
manera indeguda o, si més no, poc responsable. En aquest sentit, manifesta que
consideren que si algú ha d’assumir les pèrdues econòmiques de BSUS són totes
les empreses que en formaven part, i que és lògic que l’Ajuntament de Barcelona,
a través de BR, intenti recuperar aquests diners.
D’altra banda, afirma que, tot i estar d’acord amb l’elaboració de l’informe, no
poden subscriure altres coses de la intervenció del Sr. Alonso perquè són fets no
demostrats.
El Sr. Mulleras recorda que Barcelona Regional està sent investigada per Fiscalia
per la gestió que se n’ha fet els últims anys, i que l’Ajuntament, a més de fer una
auditoria interna i externa, va crear una comissió de seguiment en el darrer Ple
amb el suport pràcticament de tots els partits municipals.
Pel que fa a la proposició del Grup Municipal de C’s, explica que el seu grup
tampoc no entén que Barcelona Regional hagués d’assumir els 180.000 euros de
pèrdues de BSUS i que, per tant, creuen que cal fer les gestions oportunes per
aclarir aquests fets i compensar aquestes pèrdues. Afirma que, per això, el Grup
Municipal del PP donarà suport a la proposició.
La Sra. Lecha recorda que en el passat Ple ja van expressar la necessitat que
l’Ajuntament investigués a fons el forat que han suposat Barcelona Regional i
l’Agrupació d’Interès Econòmic BSUS durant el mandat de Xavier Trias i la gestió
del Sr. Vives.
Explica que, des del Grup Municipal de la CUP, esperen que la comissió de
seguiment que es va aprovar serveixi perquè el Govern faciliti tota la informació
als grups municipals i, sobretot, per analitzar a fons les activitats de Barcelona
Regional i BSUS, per tal de depurar-ne les responsabilitats polítiques, així com
penals i civils, si escau. Opina que les anomalies detectades per l’auditoria
encarregada per l’Ajuntament són més que suficients per no quedar-se de braços
plegats a l’espera que la Fiscalia decideixi fer-hi alguna cosa. Afirma que l’entramat
de Barcelona Regional era un «forat negre» a la caixa municipal que xuclava
recursos públics amb finalitats no públiques, sinó opaques. En aquest sentit,
remarca que Barcelona Regional i BSUS actuaven com una consultoria privada
pagada amb diners públics i amb projectes antieconòmics. A més, afirma que avui
el Sr. Vives continua recollint fruits dels contactes i de la promoció personal que va
suposar la seva gestió d’aquesta empresa pública.
Opina que cal actuar amb tota exemplaritat, i que això inclou que l’Ajuntament
faci tot el possible per rescabalar-se de les pèrdues provocades per la gestió del
Sr. Vives. Manifesta que, per tant, creuen que l’informe que es proposa encarregar
és necessari i la continuació lògica de l’auditoria ja realitzada, i que pot aportar
línies de treball importants. Assenyala que, d’una banda, el resultat de l’informe
s’hauria d’abordar a la comissió de seguiment i remetre a la Fiscalia Anticorrupció
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o al jutjat d’instrucció que es faci càrrec de la investigació; i que de l’altra,
l’informe ha de servir per emprendre les vies jurídiques necessàries per recuperar
els diners, ja sigui amb l’acció penal municipal com a perjudicada, per la via
administrativa o per la via de responsabilitat dels administradors.
El Sr. Mòdol expressa el vot a favor del Grup Municipal del PSC. Afirma que no
és cert que el Govern s’hagi negat a crear una comissió d’investigació, tal com ha
dit el Sr. Alonso en la seva intervenció, sinó que compartien el neguit expressat i la
proposta, però pensaven que no tenia gaire sentit quan ja hi havia un procés
judicial en marxa. En aquest sentit, opina que no hi ha cap força política que no
estigui d’acord amb el control i la transparència davant qualsevol indici
d’irregularitat, i que així es van manifestar.
Explica que el que li sap més greu de tot plegat és que estan parlant d’una
empresa on treballa molta gent que no té cap culpa que hi hagi pogut haver una
mala gestió, i opina que no els fan cap favor quan es posa en dubte el seu bon
nom. En relació amb això, destaca que Barcelona Regional és segurament la millor
agència d’urbanisme que hi ha hagut mai en moltes àrees metropolitanes, i
demana respecte per les persones que són tècnics i que no tenen cap
responsabilitat en les irregularitats que es puguin haver comès, en cas que n’hi
hagi.
D’altra banda, remarca que Barcelona Regional no és una empresa només
municipal, ja que també en formen part altres administracions, i que l’exercici de
transparència que es reclama ja s’ha produït des d’un inici. Explica que, abans
d’entrar en el Govern, ell estava en el Consell d’Administració i que des del principi
s’ha parlat constantment d’aquest tema i s’ha treballat en aquest sentit. Afirma
que, a més, l’empresa en qüestió també està formada per privats, i que de la
mateixa manera que es demana que l’Ajuntament doni comptes, també s’hauria de
traslladar aquest esforç als altres socis de l’empresa.
La Sra. Sanz manifesta que el Govern ha treballat des d’un bon principi per
garantir una actuació transparent, diligent i responsable sobre aquesta qüestió, i
comparteix amb el Grup de C’s i la resta de grups municipals l’interès per
promoure una gestió transparent de tots els recursos públics. Assenyala que
consideren que la proposició que es planteja va en aquesta direcció, i en la de
poder veure quines propostes es fan des de la Secretaria i la Intervenció, a la qual
agraeixen que hagi introduït una esmena que reforça encara més la proposta
d’informe tècnic que es demana. Manifesta que, per tant, el Grup Municipal de BC
dóna suport a la proposició.
Remarca que el seu Govern és responsable i actuarà amb rigor davant de
qualsevol sospita de mala gestió dels recursos públics. Explica que per això, quan
van tenir coneixement de les presumptes irregularitats tant a Barcelona Regional
com a BSUS, el primer que van fer va ser encarregar als serveis tècnics i jurídics
de l’Ajuntament un informe per determinar l’existència d’irregularitats. Recorda
que, un cop van obtenir aquest informe, van plantejar en el Consell d’Administració
de Barcelona Regional la possibilitat de fer una auditoria, i que tots els membres
d’aquest òrgan hi van estar d’acord. A més, destaca que han tractat aquesta
qüestió de manera continuada per tal de poder donar tota aquesta informació en
temps i forma. En aquest sentit, recorda que van convocar tots els grups
municipals per donar-los aquesta informació, ja que, si bé hi ha dues
administracions públiques en el Consell d’Administració de Barcelona Regional, la
presidència i la vicepresidència corresponen a l’Ajuntament de Barcelona.
Destaca que en el darrer Ple es va posar de manifest un consens entorn de la
creació d’un espai conjunt de coordinació i seguiment de totes aquestes actuacions
amb els grups municipals. Opina que no es tractava de fer un judici a priori, tenint
en compte que hi ha en curs una investigació de la Fiscalia, però que,
independentment del que dictamini la Fiscalia, tindran l’oportunitat de decidir entre
tots els passos a seguir. Manifesta que es compromet a convocar aquesta comissió
de seguiment després de l’estiu i a anar decidint conjuntament altres eines que
puguin complementar les mesures adoptades, com la que avui es presenta.
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El Sr. Alonso precisa, en resposta a la intervenció del Sr. Mòdol, que la queixa
del seu grup no és contra Barcelona Regional, que pensen que és una empresa útil
i que ha fet moltes coses importants per a Barcelona i l’àrea metropolitana, sinó
contra algun gestor concret.
Diu a la Sra. Sanz que la comissió de seguiment que s’ha creat no és la que
voldrien perquè està molt limitada, però que esperen que sigui efectiva i no
serveixi només per llegir notícies de diari.
Afirma que el Grup Municipal de C’s presenta aquesta proposició justament per
una qüestió de responsabilitat, però que potser a la Sra. Recasens no li ha agradat
el llenguatge planer amb què s’ha expressat. A continuació llegeix un fragment de
l’auditoria de Barcelona Regional que parla de la liquidació de l’Agrupació d’Interès
Econòmic Barcelona Strategical and Urban System: «La presidència estima oportú,
tot i l’empara dels estatus i la normativa aplicable a les agrupacions d’interès
econòmic, que Barcelona Regional assumís el dèficit patrimonial de BcnSUS,
renunciant al cobrament de part del saldo pendent, i alliberant la resta dels socis
de la responsabilitat il·limitada i solidària que legalment els correspondria.» Els
estatuts de Barcelona Regional no habilitaven el president per resoldre sobre la
condonació dels deutes. Així doncs, com a resultat de la dissolució i liquidació de
l’agrupació d’interès econòmic, mentre Barcelona Regional va assumir unes
pèrdues de 320.000 euros, la resta de socis van registrar la pèrdua de les seves
aportacions al capital a raó de 133 euros. Afirma que, per tant, hi ha base per
reclamar aquests diners.
Destaca que tots els grups estan d’acord a defensar la bona gestió dels recursos
públics i a treballar per la transparència, i agraeix tots els vots a favor de la
proposició.
La Sra. Recasens diu al Sr. Alonso que no és qüestió que a ella li agradi o no el
to de la seva intervenció, sinó que fa unes acusacions molt greus sobre una
persona que ha estat regidor de l’Ajuntament, potser sense preveure com poden
afectar la resta de socis de l’empresa, com Abertis, el Consorci de la Zona Franca,
el Port de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o la Cambra de Comerç. Remarca
que, per tant, darrere les acusacions del Sr. Alonso hi ha la gestió duta a terme
per un consell d’administració amb tota una sèrie d’accionistes, i li recomana que
sigui mesurat en les seves paraules. Demana que no es facin judicis paral·lels, ja
que hi ha una Fiscalia i una comissió de seguiment que actuaran sobre aquesta
qüestió.
El Sr. Coronas destaca que, tal com ha dit el Sr. Alonso, tots els grups
municipals estan a favor de la transparència i d’arribar fins al final d’aquesta
qüestió. A més, se suma a l’observació que ha fet el Sr. Mòdol que no estan
qüestionant Barcelona Regional ni la feina que du a terme, sinó algunes coses que
l’auditoria diu que es poden haver fet malament. Remarca que la Fiscalia ja
treballa sobre aquest tema i que l’informe que demana el Grup de C’s és pertinent,
complementari i necessari, però que cal mantenir el principi de prudència que és
oportú en aquests casos i no determinar culpables abans que així es dictamini.
Afirma que, si realment hi ha hagut irregularitats, ja demanaran les
responsabilitats pertinents quan pertoqui fer-ho.
El Sr. Mòdol dóna el punt per tancat, després que la resta de grups renunciïn a
fer una segona intervenció.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot
favorable del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot
favorable de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:
La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda encarregar un informe als
serveis jurídics de l'Ajuntament i a la intervenció per determinar la viabilitat i el
procediment a seguir per rescabalar l'Ajuntament de les pèrdues assumides
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indegudament en relació a la liquidació de l'"Agrupación de Interés Económico
Barcelona Strategical and Urban System (AIE BSUS)".
Del Grup Municipal ERC:
25. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a: Que el govern de la ciutat es comprometi a redactar el projecte de la
prolongació del passeig Marítim, des de Bac de Roda fins a l'esplanada del Fòrum,
dins d'aquest mandat i establir un calendari per a l'execució de les obres.
El Sr. Mulleras demana debatre aquest punt conjuntament amb la proposició del
seu grup (punt núm. 26 de l’ordre del dia), que tracta d’un tema molt semblant.
El Sr. Mòdol pregunta als grups si hi estan d’acord i, en vista que no hi ha cap
objecció, afirma que es tractaran els dos punts conjuntament. Assenyala que els
dos grups proposants disposaran de sis minuts i la resta de grups de tres minuts.
El Sr. Coronas demana que cada grup proposant tingui nou minuts, tal com es fa
a la Comissió de Presidència.
El Sr. Mòdol concedeix set minuts als grups proposants i quatre minuts a la
resta de grups.
El Sr. Coronas dóna la benvinguda a l’Associació de Veïns del Front Marítim.
Explica que entre els assistents hi ha una persona sorda que els ha fet notar que la
sala no està adaptada amb un anell magnètic per amplificar el so, i que caldria
tenir-ho en compte.
Recorda que, des del 2002, els veïns i veïnes del barri de Diagonal Mar i el Front
Marítim reivindiquen que el passeig marítim es prolongui fins al Fòrum, i que en
l’època de govern del PSC el regidor Narváez va arribar a presentar als veïns una
proposta d’aquesta prolongació. Assenyala que a finals del 2014 l’Ajuntament va
impulsar el projecte que va permetre ampliar el passeig des del carrer Bilbao fins a
l’altura del carrer de Bac de Roda, que va tenir un cost d’1.395.000 euros. Explica
que aquesta ampliació va permetre renovar el mobiliari urbà i l’enllumenat,
incorporar nou arbrat, ampliar la zona de vianants i millorar les condicions del
carril bici. Afirma, però, que des del punt de vista veïnal era més necessari
dignificar la part que no tenia passeig marítim.
Recorda que, al mateix temps, l’antic regidor de CiU, el Sr. Freixedes, es va
comprometre a fer el projecte si el seu partit guanyava les eleccions. Afirma que el
fet que el Grup de CiU no guanyés les eleccions no vol dir que el projecte s’hagi
d’abandonar, ja que la no-continuïtat del passeig marítim provoca una
discriminació entre diferents zones del front marítim, que comporta que estiguin
desconnectades en el punt que més connectades haurien d’estar. Destaca que
aquesta prolongació permetria vertebrar aquest front cosint-lo amb els diversos
barris marítims de Barcelona i, també, fer arribar gent a la zona de l’esplanada del
Fòrum, i per extensió a la zona de l’eix Besòs, que ara està totalment desvinculada
del centre a través del front marítim. Així mateix, remarca que aquest passeig
també facilitaria la creació de l’anella de carrils bici al voltant de Barcelona; faria
d’element descongestionador des del punt de vista turístic i com a zona de
transició entre les platges i els edificis que li fan front, i permetria recuperar i crear
espais de trobada i de lleure per a la ciutadania davant de les platges, que és un
dels llocs més privilegiats de la ciutat. Afirma, però, que s’han de definir bé els
espais i els usos que s’hi poden acabar encabint, ja que no volen que aquest espai
acabi sent un altre passeig de guinguetes dedicades al turisme on els veïns i veïnes
de Barcelona se sentin desplaçats i no en puguin gaudir.
Finalment, assenyala que caldrà preveure com es fa aquesta entrega del passeig
marítim amb el Besòs i amb Sant Adrià de Besòs, ja que aquest front marítim està
inacabat i cal tenir en compte aspectes com la connexió de la UPC i la Mina amb el
Fòrum i el port de Sant Adrià, a la part final del passeig. Tot seguit presenta la
proposició.
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El Sr. Mulleras agraeix la presència de membres de l’Associació de Veïns del
Front Marítim.
Opina que no és casualitat que en l’última Audiència Pública de Sant Martí
l’Associació de Veïns del Front Marítim plantegés aquest problema i que
precisament els grups als quals pertanyen el president i la vicepresidenta de Sant
Martí hagin estat els que han portat aquest tema a la Comissió d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona. Destaca que, a més, això respon a un interès
transversal, ja que aquests dos partits són diametralment oposats des del punt de
vista ideològic però coincideixen en aquesta proposta.
Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, consideren que aquesta qüestió és
un problema de barri i de ciutat. Recorda que la presidenta de l’Associació de Veïns
va dir en l’Audiència Pública de Sant Martí que «el front marítim no havia de ser el
traster de la ciutat», i opina que aquesta frase resumeix bastant bé el que volen
reivindicar a través d’aquesta proposta, ja que a vegades sembla que al front
marítim s’hi vagi encabint tot allò que sobra o no se sap on posar de la ciutat.
Assenyala que el que reivindiquen bàsicament és que s’acabi el passeig marítim i
s’executi el projecte des de la Mar Bella fins a la zona del Fòrum. Explica que no
consideren lògic que hi hagi una zona per construir un passeig i encara no s’hagi
fet, fet que comporta l’existència d’un descampat sense urbanitzar on es podrien
ubicar carrils bici i zones de lleure i gaudi per als veïns i totes les persones de la
ciutat que visiten aquesta part de la ciutat. Afirma que no té sentit la discontinuïtat
que hi ha entre la Mar Bella i la plataforma del zoo marí, i que aquesta zona
s’utilitzi, per exemple, com a aparcament gratuït o fins i tot com a park and ride
improvisat de Barcelona.
Manifesta que creuen que és important que, a més d’acabar el passeig marítim,
s’arribi fins a la plataforma del zoo marí. Recorda que aquesta plataforma va costar
30 milions d’euros i està completament inutilitzada. Assenyala que a vegades s’hi
instal·la la carpa d’un circ, es fa servir com a aparcament o s’hi fa alguna activitat
puntual, però que no té cap ús definit per als veïns i els barcelonins. En aquest
sentit, afirma que creuen que cal definir-ne uns usos.
Assenyala que també han inclòs en la proposició la cobertura de la ronda del
Litoral, ja que pensen que, de la mateixa manera que s’han cobert altres zones de
rondes a la ciutat, també és possible fer aquest cobriment. Explica que quan es va
fer la Vila Olímpica i es va recuperar aquesta zona de la ciutat va quedar aquesta
«cicatriu», que constitueix una separació artificial entre els barris. Destaca que,
per tant, cobrir aquesta zona de la ronda del Litoral contribuiria al benestar dels
veïns, alhora que ajudaria a complementar la centralitat del Besòs.
Manifesta que també sotmeten aquesta proposició a la consideració dels grups
en resposta a l’interès i les demandes que els veïns han expressat en diverses
ocasions, com en la darrera Audiència Pública del Districte de Sant Martí.
El Sr. Martí dóna la benvinguda a l’Associació de Veïns del Front Marítim.
Manifesta que el Grup Municipal de CiU dóna suport tant a la proposició del Grup
d’ERC com a la del Grup del PP, ja que pensen que és completament lògic donar
continuïtat a la urbanització de tot el front litoral, a banda dels terminis i els
projectes concrets que es puguin establir. Remarca que el que avui s’aprovi,
encara que no vinculi efectivament al Govern, és un mandat polític que s’haurà de
traduir en el Pla d’inversions municipal (PIM), el Pla d’actuació municipal (PAM) i
els plans d’actuació de districte (PAD) corresponents.
Recorda que en el mandat anterior Barcelona Regional ja va rebre l’encàrrec de
portar a terme estudis i projectes per transformar la zona del Morrot i donar una
continuïtat i una lògica de permeabilitat i de connectivitat al final del passeig de la
Zona Franca, així com per obrir Montjuïc als habitants dels barris de la Marina.
Assenyala que alguns d’aquests projectes van servir de base per a un preacord
polític amb les administracions concurrents.
Manifesta que, si s’aproven les dues proposicions, els satisfarà molt que el
Govern tingui un mandat per començar a endegar actuacions en aquesta zona,
sobretot per donar més possibilitats de millora de la qualitat de vida dels
ciutadans, especialment dels veïns dels barris del front marítim.
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El Sr. Blanco afirma que els complau molt que hi hagi projectes municipals que
puguin unir partits tan diferents com el PP i ERC.
Assenyala que el final del passeig marítim és una zona no gaire llarga on s’acaba
el passeig, es fa estret i finalment s’interromp, que genera un espai inhòspit en un
lloc que, a més, és freqüentat per passejants, especialment a l’estiu i els caps de
setmana. Afirma que la falta de continuïtat del passeig provoca algunes molèsties,
sobretot la interferència del tràfic de bicicletes amb els vianants i la barrera que
forma l’aparcament de cotxes entre els edificis del passeig del Taulat i el mateix
passeig.
Manifesta que se suma a la salutació als veïns que assisteixen a la sessió.
Explica que els veïns proposen moltes actuacions per a aquesta zona i que n’hi ha
algunes que troben encertades, com l’enjardinament de tot el passeig, dedicant-lo
exclusivament a zona verda amb zona de passeig per a vianants i carril bici, i
eliminant totes les instal·lacions no compatibles amb aquests usos, especialment
l’aparcament i algunes plantes de tractament de residus que generen un fort
impacte ambiental. Assenyala que els veïns també reclamen el cobriment de la
ronda Litoral.
Explica que són conscients de les limitacions pressupostàries i que hi ha altres
actuacions que també poden ser prioritàries. Afirma que, per això, creuen que
aquesta transformació es podria plantejar per fases, amb una primera intervenció
bàsica per donar continuïtat al passeig d’una manera digna, enllaçant-lo amb el
recinte del Fòrum i, finalment, amb el passeig fluvial del Besòs.
Conclou que el Grup Municipal de C’s votarà a favor de les dues proposicions, tot
entenent les limitacions que hi pot haver.
La Sra. Lecha explica que, des del Grup Municipal de la CUP, els sembla bé que
es parli de les dues proposicions alhora perquè tracten de la mateixa zona de la
ciutat, i perquè aquesta reivindicació aglutina totes les associacions de veïns de la
zona, tant de la zona Besòs com de la zona més a prop del mar. Manifesta que
comparteixen la idea i les propostes que fa el Grup d’ERC, però que tenen
discrepàncies amb les que proposa el Grup del PP.
Afirma que aquesta zona és un gran pàrquing gratuït a l’aire lliure, fet que no
ajuda gens a reduir la contaminació ni a millorar la mobilitat, mentre que els veïns
reivindiquen que sigui la porta verda d’entrada al districte de Sant Martí per la
banda mar. Manifesta que creuen que aquesta zona ha d’esdevenir un espai
amable, verd i obert a tots els barris de l’entorn, i que això suposaria una gran
oportunitat per fer confluir el barri antic de la part alta de la Diagonal i el barri de
baix i, d’aquesta manera, cohesionar la zona.
Explica que no poden donar suport a la proposta del Grup Municipal del PP
sobretot per dos motius: d’una banda, perquè la redacció de la proposició obre la
porta a la possibilitat de la construcció de la plataforma del zoo marítim, que ja va
quedar descartada i a la qual s’oposen les associacions animalistes; i de l’altra,
perquè planteja la possibilitat de soterrar la ronda del Litoral d’una manera que
consideren frívola. En relació amb això, remarca que les rondes suposen avui un
gran problema de contaminació i que, tot i que la seva cobertura pot reduir-ne
l’impacte, aquesta actuació no afronta el problema real, que passa per la reducció
del transport privat i per fer d’una manera fluida els passos que hi pot haver entre
una zona del barri i l’altra. Afirma que, per tant, aposten per la reforma de la zona
i per la comunicació de tot el litoral, però no pas per la concreció de la ronda, ni
per l’establiment del zoo marítim a la plataforma.
El Sr. Mòdol explica que, des de l’inici del mandat, el Grup Municipal del PSC ha
reiterat que la seva voluntat és continuar els projectes que estan en marxa, però
que en aquest cas s’han trobat que en el mandat anterior no es va fer res sobre
aquesta qüestió. Afirma que, per tant, suposa que això no era una prioritat per al
partit que governava aleshores, mentre que per al seu sempre ho ha estat.
Manifesta que donaran suport a la proposició del Grup d’ERC i no pas a la del Grup
del PP perquè la primera proposa iniciar un treball que creuen que és
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imprescindible, mentre que l’altra condiciona excessivament la solució que s’hi ha
de donar, quan encara s’ha de determinar.
Afirma que és imprescindible treballar sobre aquest àmbit i s’ha d’establir un
calendari. En relació amb això, explica que el Grup Municipal d’ERC sempre
demana moltes intervencions i molts projectes, però que a vegades cal pensar en
les expectatives que es poden generar sobre l’execució final. En aquest sentit,
recorda que els projectes de l’avinguda Meridiana, el metro de la Zona Franca o el
trasllat de les presons són absolutament coherents i necessaris per a la ciutat,
però que signifiquen una inversió molt elevada. Manifesta que, des d’aquest punt
de vista, el seu grup dóna ple suport a iniciar aquest projecte, però amb un
exercici de realisme sobre els terminis. Afirma que això vol dir que aquesta obra
no es pot realitzar durant aquest mandat, però que es pot començar el projecte
per arribar al consens necessari sobre la solució, sigui quina sigui.
La Sra. Sanz dóna la benvinguda als veïns i veïnes presents. Assenyala que la
qüestió que els ocupa ve de lluny i té un important consens veïnal, com molts
altres projectes a la ciutat que també són urgents. Destaca que el Govern
municipal està prioritzant molt el treball sobre un àmbit territorial de la ciutat que
els veïns anomenen «la ciutat oblidada», ja que fa molts anys que reivindiquen
una sèrie d’actuacions urbanístiques, socials, econòmiques per reactivar la zona.
Afirma que el Govern està treballant des del territori per pensar les
intervencions que s’han de fer en aquesta zona. Destaca que estan sortint molts
projectes des del mateix Pla de barris, però també des de la coordinació amb els
diferents ajuntaments de les dues lleres del Besòs. Manifesta que l’objectiu i la
voluntat del Govern municipal és abordar molts d’aquests projectes al més aviat
possible, però que ha d’intentar prioritzar amb les inversions específiques de què
disposa i anar veient com es poden fer compatibles totes alhora. En aquest sentit,
remarca que hi ha un gran nombre de reivindicacions a la ciutat, que pateix molts
dèficits històrics.
A més, explica que el desenvolupament de la prolongació del passeig marítim no
s’ha de veure només des d’una perspectiva longitudinal, sinó també de manera
transversal. Afirma que, per tant, els problemes de connectivitat no consisteixen
només a poder fer tot el recorregut d’una tirada, sinó que també hi ha elements de
transformació urbanística i urbana més enllà del Besòs que cal abordar. Manifesta
que, des d’aquesta perspectiva, creu que s’hauria de treballar un projecte de
manera longitudinal i transversal que donés cobertura a la connectivitat amb els
carrers Bac de Roda, Bilbao i Selva de Mar, que són els eixos que van al mar.
Explica que donaran suport a la proposició que planteja el Grup Municipal d’ERC
perquè permet fer un debat, iniciar el projecte tenint en compte totes les
necessitats i pensar quan és el millor moment per començar les obres. Assenyala
que, pel que fa a la proposició del Grup del PP, hi ha una part que va en aquesta
direcció, però que demana que l’execució comenci en aquest mandat. A més,
afirma que no estan d’acord amb el plantejament del soterrament de la ronda
Litoral. En relació amb això, manifesta que ha de quedar que no hi haurà una
ampliació de la capacitat de la ronda Litoral, tal com proposa el Ministeri de
Foment. A més, recorda que el protocol d’actuació en l’àmbit del Morrot que va
iniciar el Govern anterior també implicava una ampliació de la capacitat de la
ronda Litoral, quan el que cal és pensar mesures de reducció de l’impacte dels
vehicles que transiten per aquesta fractura urbana.
El Sr. Coronas diu al Sr. Mòdol que la proposició del Grup d’ERC és realista,
ponderada, acurada i assenyada, i no genera falses expectatives. Explica que el
que han plantejat és que es desencalli aquesta qüestió, es faci el projecte i es fixi
un calendari a finals del mandat per seguir treballant en el futur. Remarca que
demanen que el projecte es faci en aquest mandat perquè no volen que es faci
amb presses, sinó que hi hagi un procés participatiu i uns estudis de mobilitat com
cal i que s’estudiï bé l’entrega amb Sant Adrià, cosa que és impossible fer en tres
mesos.
Assenyala que la proposició del Grup Municipal del PP, a part d’establir aquesta
limitació temporal que creuen que és inabastable, també parla de la possibilitat de
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soterrar la ronda Litoral. Pel que fa a això, afirma que la ronda Litoral ja està
soterrada en aquest tram i que, en tot cas, es pot parlar de cobriment. Opina que
primer cal fixar les prioritats, fer bé el projecte i, a partir d’aquí, intentar que
prosperi amb uns terminis assumibles i realistes. Manifesta que, per tant,
s’abstindran pel que fa a la proposició del Grup del PP.
El Sr. Mulleras lamenta que alguns partits anteposin els seus interessos polítics,
o la seva voluntat de votar en contra del PP, als interessos dels veïns del front
marítim de Barcelona. Assenyala que abans ha destacat que els dos grups
proposants presentaven proposicions molt similars perquè es referien a temes molt
transversals i que han defensat els veïns del front marítim. A més, afirma que es
tracta d’un deute històric que Barcelona té amb aquesta zona i amb els seus veïns.
Pel que fa a la plataforma del zoo marítim, manifesta que el que volen és que
l’Ajuntament hi doni un ús ciutadà i per als veïns, i no pas que s’hi faci un zoo
marítim. Remarca que la plataforma ja està feta, i demana que es busquin altres
excuses per no votar les propostes del seu grup. D’altra banda, precisa que la
proposta no planteja que es cobreixi ara la ronda Litoral, sinó que es comencin a
fer els projectes de cobriment.
El Sr. Mòdol recorda que ell ha passat a la història de l’Ajuntament per votar a
favor d’una proposta molt concreta del Grup del PP i que, per tant, sempre ha
tingut una visió bastant pragmàtica i realista a l’hora de pronunciar-se sobre temes
d’urbanisme.
Opina que els veïns tenen clar que el Govern està recollint les seves demandes i
que treballarà sobre aquesta qüestió. Remarca que el fet de començar-hi a
treballar no significa que es farà tot en aquest mandat, ja que aquest àmbit és
molt gran i aplega moltes demandes. A més, assenyala que el Govern té
compromeses inversions, sorgides també de les demandes dels veïns, que s’han de
fer compatibles amb aquest projecte.
La Sra. Lecha recorda que la configuració actual del front marítim es va delimitar
l’any 1992. Remarca que, per tant, estan parlant d’una reivindicació de fa molts
anys i que provoca una manca de cohesió entre dos barris molt diferents. En
aquest sentit, opina que convindria tractar aquest tema amb una certa rapidesa.
El Sr. Mulleras pregunta pel vot del Govern.
La Sra. Sanz afirma que, en coherència amb el que han manifestat, votaran en
contra de la proposició del Grup Municipal del PP.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot
favorable del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot
favorable de la CUP. S'aprova.
Del Grup Municipal PP:
26. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern
municipal a: 1) Presentar, en el termini màxim de 3 mesos, el projecte del passeig
Marítim des de la zona de la platja de la Mar Bella fins a la zona de la plataforma
prevista inicialment per al Zoo marí, així com de les 7 hectàrees d'aquesta
plataforma, per millorar la connectivitat entre les zones residencials i la zona de
parcs i platges, per tal d'iniciar-se la seva execució durant aquest mandat, amb la
indicació de la calendarització i inversió prevista per a aquest mandat. 2) Presentar
un projecte per estudiar la possibilitat del soterrament de la ronda Litoral al seu
pas pel Front Marítim de Barcelona, en el termini màxim de 3 mesos.
Tractada conjuntament amb el punt núm. 25 de l’ordre del dia.
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La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot contrari
del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot
favorable de C's, el Sr. Coronas expressa l'abstenció d'ERC, el Sr. Mulleras
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP.
Es rebutja.
Del Grup Municipal CUP:
27. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Primer.- Que
l'Ajuntament de Barcelona posi en marxa en un termini màxim de 3 mesos una
campanya informativa al barri del Raval i als mitjans de comunicació per explicar el
procés d'especulació que s'ha produït en el solar de Drassanes, com a exemple del
què ha passat durant dècades a la ciutat de Barcelona, i de la connivència dels
governs municipals i els especuladors privats. Segon.- Que la campanya inclogui la
instal·lació de tanques informatives a la mateixa zona afectada amb l'explicació del
projecte i com s'ha arribat a aquesta situació, la bustiada i els cartells informatius
per tot el districte de Ciutat Vella, així com en el conjunt de mitjans digitals i
audiovisuals de l'Ajuntament de Barcelona.
La Sra. Lecha afirma que Barcelona ha patit les darreres dècades un creixement
urbanístic que gairebé no ha tingut mai com a motivació cobrir les necessitats i
millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes, i que la ciutat s’ha anat
transformant a cop d’esdeveniments i venuda a l’especulació. Remarca que el
districte de Ciutat Vella, i en particular el Raval, ha estat víctima de l’especulació
immobiliària i, com a conseqüència, de l’expulsió dels veïns i veïnes del barri.
Assenyala que són molts els hotels que han escapat de la moratòria hotelera actual
i que hi ha un cas paradigmàtic que exemplifica a la perfecció el que ha passat a la
ciutat durant les darreres dècades.
Explica que el 1999 l’empresa Qualitat Habitatge Social, propietat de la UGT, va
adquirir per 600.000 euros un terreny on hi havia una petita construcció per fer-hi
habitatge social, d’acord amb la funció de l’empresa i el que preveia el
planejament urbanístic vigent. Afirma que una modificació del PERI del Raval del
2003 va reduir de manera injustificada, i en contra de les necessitats d’habitatge
social al barri, el percentatge d’habitatge protegit fins al 25%, cosa que va fer
incrementar el valor de mercat del terreny. Explica que el 2004, sense haver
construït l’habitatge protegit previst, l’empresa de la UGT va vendre el solar per
2,3 milions d’euros a Inversiones Lengar, que al seu torn el va vendre el 2006 a
Barcelona Investments per 7.950.000 euros. Assenyala que, a causa de
l’eliminació de les restriccions que preveia el Pla d’usos de Ciutat Vella i a la
desaparició del 25% d’habitatge protegit que encara preveia el planejament, el
valor del sòl encara es va disparar més, ja que es podia destinar el total de la
superfície edificable a usos hotelers. Afirma que, d’aquesta manera, la propietat va
tancar l’any 2015 la venda del solar a Inversiones Hoteleras ATIR per 22 milions
d’euros. Remarca que, en conclusió, l’especulació va permetre unes plusvàlues
milionàries en un solar que havia de servir per fer-hi habitatge social protegit i que
ara serà un hotel de dos blocs amb nou plantes més una, i que va passar de
600.000 euros a 22 milions d’euros en només 16 anys.
Presenta la proposició, i mostra un cartell com a exemple del que creuen que
hauria de ser la campanya informativa que proposen.
El Sr. Martí expressa el vot en contra del Grup Municipal de CiU. Explica que
coneixen bé el cas que s’ha exposat i que no hi ha cap ombra de dubte sobre la
legalitat estricta de cadascun dels passos que s’han fet respecte a aquest solar, a
banda que hi pugui haver una crítica política a un model concret de ciutat, o
d’intervenció pública al Raval.
Manifesta que volen aprofitar que s’ha plantejat aquest cas per demanar al
Govern que atengui les peticions dels promotors per agilitzar la decisió respecte a
aquest hotel, d’acord amb l’interès de la iniciativa dels promotors, amb el que
estableix la normativa aplicable i amb els terminis pel que fa al tràmit de la
llicència i als permisos definitius per poder construir, que afirma que no s’estan
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complint. Remarca que fa mesos que es va fer la petició inicial per obtenir la
llicència d’obres, i que l’incompliment dels terminis provoca, no només pèrdues
irreparables a un promotor que té dret a aquesta llicència, sinó també una
inseguretat jurídica i una mala imatge del Govern municipal.
El Sr. Blanco explica que, després de veure el disseny del cartell que ha mostrat
la Sra. Lecha, es pregunta si mai s’ha donat el cas que un partit pretengui que es
financi el seu activisme ideològic amb diners públics. Opina que el Grup de la CUP
té dret a defensar les seves idees polítiques dins de la legalitat, però que no és
admissible que l’Ajuntament pagui una campanya que pràcticament pretén el
linxament de la tasca dels governs municipals anteriors i que, a més, es dirigeix en
contra d’una cooperativa d’habitatge d’un sindicat socialista.
A més, afirma que el que es vol denunciar amb aquesta campanya és
rotundament fals. Explica que el Grup Municipal de C’s no està d’acord amb les
polítiques d’habitatge públic que s’han fet fins ara perquè consideren que s’haurien
d’haver destinat fonamentalment al lloguer, però que això no significa que la
solució sigui difondre falsedats o desqualificar la tasca que fan les cooperatives
d’habitatge. En aquest sentit, opina que és fals que la cooperativa de la UGT hagi
especulat de la manera en què s’expressa en la proposició, i que aquestes
acusacions són greus. Manifesta que el seu grup repudia aquestes acusacions i
demana a la resta de grups i al Govern municipal que també ho facin. Finalment,
demana al Grup Municipal de la CUP que rectifiqui i retiri la proposició.
El Sr. Coronas afirma que és evident que un solar ha patit un procés especulatiu
de primer ordre quan ha estat adquirit per 600.000 euros, en 16 anys ha passat
per quatre mans diferents i el seu preu s’ha incrementat fins a 22 milions d’euros,
sense que s’hi hagi construït res. Assenyala que, no obstant això, no es pot dir que
tots els agents que han intervingut en aquest procés i els propietaris històrics en
siguin responsables.
Opina que és clar que el Raval no necessita aquest hotel perquè en aquest barri
només hi té cabuda el decreixement, tot i que segurament hi haurà qui voldrà
«vendre» l’hotel com un focus de creació de feina, quan aquesta feina és precària i
temporal en la majoria de casos. Manifesta que el Grup Municipal d’ERC
comparteix que el barri necessita pisos socials, residències d’avis i escoles, i no pas
més serveis per al turisme. Explica que, per això, volen lluitar pels drets dels veïns
i veïnes contra l’especulació, per controlar i diversificar el turisme dins de la ciutat i
fer-lo decréixer a Ciutat Vella, i per destinar-hi el màxim de recursos possibles.
Afirma, però, que no creuen que s’hagin de malgastar esforços en accions que no
serviran per revertir la situació en què es troben els veïns i veïnes del Raval i que
semblen més aviat publicitat política. Pel que fa a això, assenyala que creien que la
CUP volia entrar a les institucions per buscar solucions i canviar les coses, mentre
que el que planteja no resol res.
Remarca que el seu grup a vegades s’ha quedat sol a l’hora d’anar en contra
dels hotels a Ciutat Vella, com en el cas de l’hotel del carrer del Rec Comtal.
Afirma que en aquest cas també han defensat que es facin habitatges socials i no
pas un hotel, però que no veuen la utilitat de fer una campanya per explicar-ho en
comptes de revertir la situació. Conclou que, per tot això, s’abstindran.
El Sr. Mulleras assenyala que en l’exposició de motius de la proposició queden
ben clars la seva intenció i el seu significat. Afirma que, si el Grup de la CUP té
proves que hi ha hagut irregularitats en les operacions relatives a aquest solar, el
que ha de fer és denunciar-les als jutjats, però que no es pot paralitzar un projecte
perquè hi ha sospites que algú va cometre una irregularitat fa uns anys i fer pagar
als actuals propietaris del solar aquestes presumptes irregularitats anteriors. Així
mateix, opina que tampoc no és admissible que una administració pública hagi de
pagar al Grup de la CUP un escrache publicitari a un projecte hoteler. Explica que li
sembla legítim que aquest grup faci campanyes publicitàries, però que, en tot cas,
ho ha de fer amb els seus diners i no pas amb els diners de tots. Manifesta que,
per tot això, el Grup Municipal del PP votarà en contra de la proposició.
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El Sr. Mòdol afirma que la proposició que presenta el Grup Municipal de la CUP
és estranya, tot i que poden compartir el fons, en el sentit que hi ha hagut un
procés d’especulació pel que fa al solar en qüestió, igual que a molts altres llocs de
la ciutat. Remarca, però, que això es deu al mercat, i no pas als governs
municipals.
Explica que dos companys seus de partit, el Sr. Ramon García-Bragado i la
Sra. Assumpta Escarp, han estat atacats i vilipendiats per presumptes
irregularitats, mentre que tots dos han estan absolts per diversos tribunals. Opina
que, per tant, cal pensar-s’hi molt abans de fer determinades afirmacions. En
aquest sentit, recorda que també ha demanat prudència quan abans s’ha parlat
d’un altre regidor de l’Ajuntament.
Explica que ell coneix el projecte de l’hotel i li sembla que està molt ben resolt i
que, a més, té un component social afegit que no té cap obligació de tenir.
Demana que, per tant, s’atengui els promotors del projecte i es vegi la proposta
que fan. Remarca que, a més, els serveis tècnics de l’Ajuntament no han trobat
cap mena d’irregularitat en aquesta proposta, que subratlla que s’ha arribat a
modificar fins a tres vegades. Manifesta que el projecte pot agradar més o menys i
que cadascú pot tenir un model diferent de ciutat, però que els projectes tenen
dret a executar-se. Assenyala que en aquest cas, a més, hi ha uns drets adquirits.
Afirma que, per tant, el Grup Municipal del PSC vota en contra de la proposició.
D’altra banda, manifesta que vol defensar tant l’actuació dels tècnics municipals
com dels governs anteriors en relació amb aquest solar.
La Sra. Sanz assenyala que la proposta de llicència per a la construcció de l’hotel
ja ha passat per la Comissió de Qualitat Arquitectònica per tal d’adaptar el projecte
als criteris que es determinen i que ara estan a l’espera d’un informe de Serveis
Jurídics.
Amb relació a la proposició que planteja el Grup Municipal de la CUP, manifesta
que està totalment d’acord amb la intervenció que ha fet el Sr. Coronas. En aquest
sentit, afirma que és preocupant tot el que ha passat en aquest solar, igual que en
molts d’altres de la ciutat, i com s’ha utilitzat en determinats moments el traspàs
d’edificabilitat o les modificacions del PGM per incrementar el valor del sòl.
Assenyala, però, que si en aquest cas hi ha hagut alguna cosa més, això ho ha de
determinar un tribunal i no pas l’Ajuntament, ja que l’especulació no és il·legal.
Opina que aquest tema els ha de fer reflexionar sobre com es justifica i queda
palès l’interès públic sempre que hi hagi una iniciativa pública de modificació del
PGM o qualsevol actuació amb relació al planejament, i com es reverteix la
plusvàlua que es genera des de l’actuació pública en allò que és públic, tal com es
fa a molts països. En relació amb això, assenyala que es va fer una llei l’any 2007
que incorporava aquest aspecte però de manera molt lleugera, i que caldria
avançar molt en aquest sentit.
Manifesta que, per tant, poden compartir la idea d’estudiar quines eines calen
per controlar aquestes plusvàlues, així com per controlar en quins casos es
justifiquen i en quins no els traspassos d’edificabilitat. Afirma que, per tant,
assumeixen aquesta reflexió que d’alguna manera posa de manifest la proposició, i
que des de l’àmbit d’urbanisme cal fer tot el possible per demostrar que hi ha un
interès públic en qualsevol actuació, tal com han fet en el cas del Deutsche Bank, o
amb la modificació del PGM en altres entorns. Opina, però, que la campanya
d’informació específica que proposa el Grup Municipal de la CUP és poc útil i que es
poden pensar altres iniciatives que donin a conèixer com l’urbanisme pot ser una
eina al servei dels veïns i veïnes, o pot anar-hi en contra, i com això es pot evitar
des del control veïnal i des de l’actuació pública, amb mesures de transparència i
eines administratives diferents. En aquest sentit, manifesta que es compromet a
treballar i a tirar endavant aquestes iniciatives des de l’Àrea d’Urbanisme amb la
col·laboració de tots els grups municipals, especialment de la CUP. Conclou que,
per tot el que ha exposat, el Grup Municipal de BC s’abstindrà.
La Sra. Lecha afirma que, com que avui el Grup Municipal de C’s s’ha dedicat a
difamar i a calumniar, es pensa que tothom fa el mateix. Remarca que ella no ha
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dit cap cosa que no sigui real i que és una informació que es pot trobar fàcilment i
de fonts absolutament fiables.
Reitera que el solar en qüestió estava destinat originalment a la construcció
d’habitatge social, que la UGT el va comprar el 1999 per 600.000 euros, que el
2003 es va requalificar, que el 2006 es va vendre i que el 2015 es va tornar a
vendre. Afirma que aquest tipus d’especulació és habitual a la ciutat, tal com ha dit
el Sr. Mòdol, i que és habitual perquè és legal, atès que les lleis les fa la classe
dominant per servir els interessos econòmics dels lobbys. Remarca que això ho sap
tothom i no és cap calúmnia. D’altra banda, explica que ha ensenyat una mostra
del tipus de cartell que proposaven, però que és obvi que no plantegen que es posi
el logo de la CUP en una campanya informativa de l’Ajuntament.
Assenyala que la proposició del seu grup té com a objectiu que els veïns estiguin
informats de tots aquests processos, ja que des del 1999 fins ara els veïns que
encara viuen al barri i no han estat expulsats pel turisme i per l’especulació volen
saber què ha passat amb un solar que estava destinat a habitatge social i on ara
es construirà un hotel de dos blocs amb nou plantes més una. Afirma que tenen el
dret legal a saber-ho i que, a més a més, és legítim que ho sàpiguen. Remarca que
l’hotel té la llei del seu costat, però que dubten que sigui legítim que s’expulsi la
gent de la ciutat. A més, assenyala que l’empresa que vol construir l’hotel ha dit
que copiarà exemples d’altres ciutats de remodelació de barris sencers perquè
siguin emblemàtics. Pel que fa a això, manifesta que ja han vist molts exemples a
Barcelona de com un barri es va transformant i després hi acaben quedant molts
pocs veïns.
Diu al Sr. Mòdol que la Sra. Escarp ha passat per un moment difícil, però que
ella té un company a qui la Sra. Escarp va considerar que havia de denunciar des
de l’Ajuntament i que, després de quatre anys d’esperar el judici, finalment va ser
absolt.
El Sr. Blanco remarca que no ha dit en cap moment que en els cartells hi hagués
el logo de la CUP, sinó que és evident que es tracta d’una campanya d’aquest grup
polític. En relació amb això, opina que no es tracta d’una campanya informativa
perquè en aquests cartells no s’informa, sinó que es dóna una informació
esbiaixada i, per tant, s’adoctrina. Explica que en els cartells no es diu que perquè
hi hagi especulació hi ha d’haver un especulador, ni que darrere d’aquesta operació
hi ha una cooperativa d’habitatge que ha invertit tot el diner resultant de la venda
del solar en la construcció de més habitatges socials al mateix barri.
El Sr. Coronas manifesta que és cert que es van absoldre les persones a qui ha
fet referència el Sr. Mòdol, però que la sentència també parlava de conductes
reprovables des d’un punt de vista administratiu. En aquest sentit, recorda que
estan intentant treballar un codi ètic administratiu per evitar precisament aquest
tipus d’actuacions, ja que a vegades hi ha una línia molt fina entre la legalitat i les
actituds reprovables des d’un punt de vista administratiu. A més, remarca que tot
el que va passar durant aquell temps amb l’hotel del Palau i la regidora Itziar
González no es va arribar a aclarir. Afirma que, per tant, cal aprendre del que va
passar i intentar evitar que no torni a succeir en el futur.
El Sr. Mòdol destaca que ell no coneix cap cas de cap polític de l’Ajuntament de
Barcelona de cap partit polític que s’hagi demostrat que ha estat involucrat en
irregularitats. Manifesta que comparteix que hi ha hagut un procés especulatiu en
el cas del solar de Drassanes, però que s’ha posat en dubte la gestió de la UGT. Pel
que fa a això, opina que en els temes urbanístics s’acostuma a jutjar o sembrar el
dubte amb molta lleugeresa, quan en la majoria de casos s’acaba demostrant que
no s’ha produït cap fet irregular.
La Sra. Sanz expressa l'abstenció de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot contrari
del PSC, el Sr. Martí expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot
contrari de C's, el Sr. Coronas expressa l'abstenció d'ERC, el Sr. Mulleras expressa
el vot contrari del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. Es
rebutja.
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b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal CIU:
28. Que es reverteixi de forma immediata la implantació del "carril 30 amb
prioritat invertida" efectuada en el tram de l'avinguda Madrid comprès entre els
carrers Vallespir i Comandant Benítez i en el tram de la travessera de les Corts
comprès entre els carrers Comandant Benítez i Numància, per garantir la seguretat
dels usuaris i el manteniment de la qualitat del servei de les línies de bus H8 i H10.
Que s'aturi també el desplegament d'aquest model a la resta de la ciutat de
Barcelona.
El Sr. Martí explica que fa pocs dies el Govern municipal ha pintat uns trams
determinats de l’avinguda Madrid i de la travessera de les Corts per fer un carril 30
amb prioritat invertida, de manera que aquest espai serà compartit per alguns
autobusos, entre els quals hi ha l’H8 i l’H10, i altres usuaris, especialment els
ciclistes. Manifesta que demanen que es reverteixi aquesta iniciativa pels perills
clars que comporta per a la seguretat sobretot dels usuaris de la bicicleta, i que no
s’estengui aquest model a la resta de la ciutat amb el pretext d’ampliar els
quilòmetres de carril bici a la ciutat.
La Sra. Vidal explica que aquesta actuació prové del Govern anterior i que van
decidir mantenir-la perquè els semblava adequat provar diferents actuacions en el
marc de la mesura sobre la bicicleta. Afirma que es prenen aquesta actuació com a
prova pilot, igual que moltes altres que es faran en matèria de mobilitat i,
sobretot, de bicicleta. Assenyala que hi ha moltes actuacions de baix cost que
permeten veure si funcionen bé, i que, segons l’anàlisi que en facin, determinaran
la seva continuïtat o no. Conclou que, per tant, no accepten el prec.
El Sr. Martí explica que és cert que en el mandat anterior van fer algunes
actuacions en aquest sentit, però que eren senyalitzacions en carrers d’un sol carril
o d’un carril per sentit on la velocitat màxima ja és de 30 quilòmetres per hora per
normativa.
Assenyala que el fet que aquesta actuació sigui una prova pilot no significa que
no hi hagi un perill afegit per als usuaris d’aquesta zona, especialment els ciclistes.
A més, afirma que el transport públic també es veurà perjudicat per aquesta
mesura perquè els autobusos hauran de circular a menys velocitat quan es trobin
amb bicicletes, quan són autobusos d’alta freqüència. Explica que els mateixos
sindicats del sector han expressat el seu rebuig i la seva preocupació per aquesta
mesura, ja que els conductors del transport públic seran, en última instància, els
responsables de la seguretat dels usuaris que conflueixin en aquests espais, com
les bicicletes i les motos.
Demana que, en tot cas, es donin els resultats de la prova pilot al més aviat
possible, i que aquesta mesura no es reprodueixi en altres llocs. Així mateix,
demana que el Govern dialogui amb TMB, amb els sindicats i, especialment, amb
els conductors. Insisteix que creuen que és una mesura que afegeix perill i riscos
que són absolutament innecessaris.
La Sra. Vidal subratlla que no es tracta d’una política continuista respecte a
actuacions que es van iniciar en el mandat anterior, sinó que aquesta actuació
concreta es va licitar en el mandat anterior. Explica que, com que no són sectaris,
no van eliminar tot el que havia fet el Govern anterior en matèria de bicicleta i van
pensar que aquesta actuació mereixia, com a mínim, ser considerada.
Manifesta que dialogaran amb TMB i amb les entitats de la bicicleta, però que el
diàleg que ara demana el Grup de CiU l’hauria pogut aplicar abans de fer el
projecte executiu si realment pensava que provocaria tants problemes. Reitera que
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en funció del resultat de la prova procediran amb la resta de polítiques sobre la
bicicleta.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal C's:
29. Es demana al Govern municipal que no s'imposin restriccions en les
dimensions de les terrasses que no estiguin expressament contemplades en
l'Ordenança, en concret, la limitació del número de taules en base a l'aforament
interior del local.
El Sr. Blanco explica que l’ordenança de terrasses està ocasionant un efecte
devastador sobre l’ocupació, i que el seu grup ha manifestat reiteradament que cal
modificar aquesta normativa, en especial les disposicions sobre les distàncies.
Assenyala, però, que aquest prec no té tant a veure amb l’ordenança en si com
amb l’aplicació restrictiva que en fa l’Ajuntament. Pel que fa a això, afirma que
s’aplica sense aprovar les ordenacions singulars, sense un diàleg amb els
establiments, sense contestar les al·legacions que estan plantejant els comerciants
i sense tenir-ne en compte l’impacte econòmic i social. A més, manifesta que
l’Ajuntament imposa unes restriccions que no estan previstes a l’ordenança, en
particular que el nombre de taules de la terrassa no superi la capacitat interior del
local. Pel que fa a això, explica que els ha arribat la informació que hi ha un
manual operatiu que estableix l’aplicació d’aquestes restriccions i que han parlat
amb comerciants que els han dit que s’estan aplicant.
Opina que no té cap sentit ni cap justificació restringir l’ús exterior de la via
pública en funció de l’espai interior d’un local. Assenyala que, per exemple, hi ha
molts locals situats a les cantonades de les illes que tenen molt poc espai interior
però molt espai lliure a l’exterior, de manera que és lògic que tinguin més taules
fora que dins. Afirma que consideren que aquesta restricció és arbitrària i ocasiona
perjudicis greus a molts establiments. Finalment presenta el prec.
El Sr. Mòdol manifesta que el Govern no pot acceptar el prec en el sentit que es
planteja, ja que barreja l’ordenança de terrasses amb una limitació de la capacitat
dels establiments que no hi té res a veure.
Afirma que, de tota manera, són conscients d’aquesta casuística i tenen el
compromís de fer una nova ordenança de terrasses per donar resposta a aquestes
i moltes altres qüestions. Explica que fins i tot es plantegen la possibilitat de
reconèixer la singularitat dels locals ubicats a les cantonades de l’Eixample, en els
quals és impossible que es compleixi la normativa, i establir alguns paràmetres
concrets per a aquests establiments.
Pel que fa a les distàncies establertes en l’ordenança, assenyala que ja han
anunciat que estan estudiant la manera de flexibilitzar aquests criteris. Explica que
la idea és treballar de la manera més local possible qualsevol tipus de normativa,
atès que ha quedat de manifest que la normativa genèrica de ciutat és impossible
d’aplicar, genera molt descontentament i, a més, afecta innecessàriament
persones a qui no hauria d’afectar.
Afirma que, per tant, estan treballant per flexibilitzar les distàncies establertes a
l’ordenança i per veure com s’hi incorpora o no el paràmetre relatiu a la capacitat
total. En aquest sentit, convida els grups municipals a fer una sessió de treball
sobre totes aquestes qüestions per tal que la futura ordenança hi doni la millor
resposta possible.
Conclou que no pot acceptar el prec perquè la qüestió que planteja no està
regulada actualment en l’ordenança de terrasses.
El Sr. Blanco explica que no entén la resposta del Sr. Mòdol perquè el prec no
demana que no s’apliqui l’ordenança, sinó determinades restriccions que no estan
justificades perquè no figuren en l’ordenança. Manifesta que, per tant, en tindrien
prou que el Govern digués que se suspendrà l’aplicació d’aquesta restricció.
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El Sr. Mòdol explica que, atès que aquesta qüestió no està regulada en
l’ordenança de terrasses, no és competència seva el fet de limitar o no la capacitat
dels locals comercials, i que aquesta petició s’hauria de plantejar en un altre àmbit.
Reitera que, tanmateix, és possible que incorporin aquesta qüestió en la futura
ordenança.
El Sr. Blanco opina que és incomprensible que un regidor del Govern municipal
no es responsabilitzi de l’actuació dels seus tècnics.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal ERC:
30. Que el Govern municipal refermi la seva voluntat de construir l'Institut
Vallcarca i que impulsi una nova Modificació del Pla General Metropolità al mateix
solar, que subsani les deficiències de l'anterior Modificació i permeti la construcció
d'aquest centre educatiu.
El Sr. Coronas assenyala que la travessera de Dalt divideix el districte de Gràcia
en la zona nord i la zona sud a efectes de preferència i de preinscripció als centres
educatius. Recorda que a la zona sud hi ha set escoles, onze línies i tres instituts
de titularitat pública, mentre que a la zona nord hi ha set escoles i vuit línies però
cap institut. Afirma que, per això, les escoles del nord tenen adscrits instituts de
Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris, cosa que per a bona part de
l’alumnat suposa un trasbals. Remarca que 170 adolescents es veuen desplaçats a
altres districtes, i això comporta dispersió i dificultat de traspàs d’informació i
seguiment educatiu entre escola i institut.
Manifesta que el Grup Municipal d’ERC defensa el model educatiu d’institutescola, que permet que l’alumnat no hagi de fer la preinscripció a primària i tornarla a fer a secundària, alhora que una continuïtat de projecte i un seguiment
educatiu durant tota l’etapa d’escolarització obligatòria.
Explica que l’institut Vallcarca i el seu emplaçament en una zona plena
d’equipaments i espais verds són àmpliament reivindicats per la coordinadora
d’AMPA i bona part dels veïns i veïnes, i donarien solució a la manca de places
públiques a la zona nord de Gràcia. Manifesta que per això plantegen aquest prec,
que presenta tot seguit, i demanen que s’insti la Generalitat de Catalunya a fer la
inversió necessària per a la construcció d’aquest centre.
La Sra. Sanz agraeix la incorporació de la darrera part del prec. Afirma que, per
tant, cal buscar el solar per ubicar l’institut i, a més a més, exigir a l’administració
competent que el desenvolupi al més aviat possible.
Manifesta que el Govern accepta el prec perquè està absolutament d’acord a
impulsar la modificació del PGM, ja que, en primer lloc, cal donar resposta a la
sentència que diu que queda anul·lat el planejament que tenia l’objectiu exclusiu
de trobar una solució a l’emplaçament d’un nou institut al barri de Vallcarca.
Explica que en aquest cas es tornen a trobar amb la situació que l’interès particular
d’uns veïns preval davant de l’interès públic de trobar un emplaçament específic
per a aquest institut, tot i que això no vol dir que els interessos d’aquests veïns i
veïnes no siguin legítims. Afirma, però, que cal ser conscients que la ciutat està
molt ocupada i molt compromesa i que, per tant, la solució tècnica per trobar una
zona verda més funcional i pròxima que doni compliment a la sentència no serà
fàcil.
Explica que, a part de mantenir la voluntat de treballar per una modificació del
PGM que resolgui aquest objectiu prioritari, el Govern creu que ha d’acompanyar
aquest compromís amb el d’exigir a la Generalitat la programació de la construcció
d’aquest institut. D’altra banda, manifesta que està molt d’acord amb la proposta
del Sr. Coronas d’incorporar la perspectiva d’institut-escola com un dels models
educatius més complets i més necessaris per donar resposta a les necessitats.
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El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec, i manifesta que estan d’acord amb
la transacció proposada pel Govern. Explica que, no obstant això, vol recordar les
paraules de la portaveu del Grup d’ICV-EUiA al Consell Plenari del Districte de
Gràcia de 10 de març de 2015: «La portaveu d’ICV-EUiA subratlla que és
imprescindible l’institut i que, tot i ser competència de la Generalitat, l’Ajuntament
ha construït altres instituts. ICV-EUiA prioritza les necessitats educatives per sobre
de l’impacte econòmic.» Demana que no s’oblidi això, tot i estar d’acord que
l’Ajuntament ha de demanar a la Generalitat que assumeixi les seves
competències.
La Sra. Sanz afirma que està d’acord amb aquesta reflexió, sempre que consti
un reconeixement de deute de la Generalitat amb l’Ajuntament.
Es dóna per tractat amb el redactat següent: Que el Govern municipal refermi la
seva voluntat de construir l'Institut Vallcarca i que impulsi una nova Modificació del
Pla General Metropolità al mateix solar, que subsani les deficiències de l'anterior
Modificació i permeti la construcció d'aquest centre educatiu, i alhora que s’insti a
la Generalitat a fer la inversió necessària per a la seva construcció.
31. Que el Govern municipal impulsi un pla integral per dotar als parcs i espais
públics de la ciutat d'aparells d'envelliment actiu, que serveixin per repensar
aquests espais amb l'objectiu de fomentar l'exercici i la relació intergeneracional.
El Sr. Coronas explica que l’increment de l’esperança de vida a Barcelona ha
comportat un fort envelliment de la societat i que això implica un canvi demogràfic
que requereix canviar el paradigma sobre la vellesa. En aquest sentit, afirma que
no és sostenible continuar considerant-la com una etapa de deteriorament físic i
mental inevitable que s’aborda bàsicament des de l’atenció sanitària dels trastorns
de salut i des dels Serveis Socials amb l’atenció a la dependència, i que cal posar
més èmfasi en la prevenció i la promoció de la salut de la gent gran. Destaca que
les estratègies de l’envelliment actiu, alhora que reconeixen la importància dels
Serveis Socials i del sector sanitari, comporten una ampliació dels actors
involucrats, com l’habitatge, el transport, la seguretat, l’ordenació urbanística, la
justícia i l’educació. A més, assenyala que el desplegament d’aquestes estratègies
implica la participació i l’apoderament de les persones grans.
Afirma que les dinàmiques quotidianes de l’envelliment prenen forma al territori
i estan condicionades per les característiques de l’entorn. Explica que aquests dos
elements subratllen la posició clau de les polítiques locals en la construcció de
respostes adaptades a l’envelliment de la població i a l’allargament de les
trajectòries vitals que afavoreixin la implicació d’aquests ciutadans. Destaca que
l’activitat física ajuda la gent gran a mantenir i a restablir en part la força,
l’equilibri, la flexibilitat i la resistència de l’aparell circulatori, que són quatre
aspectes importants per mantenir un estat saludable i ser independent. Assenyala
que això s’ha d’impulsar també des del punt de vista urbanístic, amb espais de
relació, d’estada i de lleure als parcs i els espais públics. Afirma que cal dotar
aquests espais d’aparells d’envelliment actiu que permetin que la gent gran pugui
exercitar-se físicament mentre es relaciona amb ciutadans d’altres generacions.
Remarca que és important que aquests aparells no estiguin concentrats en un
mateix espai, sinó de manera que fomentin aquestes relacions, tot permetent que
moltes persones puguin escapar de l’aïllament i soledat en què es troben i puguin
abandonar l’anonimat per tornar a sentir-se part activa de la societat.
Destaca que tenen l’oportunitat de repensar part de l’urbanisme que es fa a
Barcelona, amb un urbanisme social que creï espais inclusius de relació sense
barreres ni segregació on nens, gent jove, gent gran i animals puguin conviure
amb civisme i on tots puguin desenvolupar les seves activitats. Finalment formula
el prec.
La Sra. Vidal cedeix la paraula a la comissionada d’Ecologia.
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La Sra. Herrero manifesta que està totalment d’acord amb la intervenció que ha
fet el Sr. Coronas, que opina que ha descrit perfectament les necessitats de la gent
gran de Barcelona i el context en què es produeixen. Afirma que és cert que cal
tenir en compte l’augment de la gent gran en totes les actuacions que es facin a
l’espai públic, i que la instal·lació d’aparells per potenciar l’activitat física de la gent
gran és una actuació que s’ha d’emmarcar en la política que l’Ajuntament faci per a
aquest col·lectiu, tal com ha assenyalat el Sr. Coronas. Explica que és en aquest
marc que l’Ajuntament, com a executor d’aquestes polítiques a l’espai públic,
estableix espais de coordinació que han de definir el model cap al qual s’ha
d’avançar.
Manifesta que, per tant, accepten el prec en el sentit de coordinar-se amb la
regidoria que determina aquestes polítiques, amb un pla integral que tingui una
visió general que doni lloc a espais on coexisteixin jocs infantils, aparells per
fomentar l’activitat física de la gent gran i altres tipus d’elements.
El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec. Assenyala que la reflexió principal
que volien fer és la de no construir espais necessàriament separats. En aquest
sentit, explica que els aparells d’envelliment actiu s’acostumen a ubicar al costat
de casals de gent gran, sense que interrelacionin, per exemple, amb espais
infantils. Opina que, si no es fa una reflexió en profunditat sobre la relació entre
les persones, la ciutat acabarà tenint espais segregats i tancats, quan la ciutat és
per ser compartida amb civisme.
Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal PP:
32. Que se'ns informi de quines alternatives està valorant el Govern municipal
per fer una nova rampa d'accés a la coberta del calaix de vies de Sants sense
enderrocar l'edifici de Can Vies, i amb qui s'han consensuat aquestes alternatives
contràries al planejament actual. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la
resposta que es doni en aquesta comissió.
El Sr. Mulleras formula el prec. Explica que, malgrat que el Sr. Mòdol va posar
com a condició enderrocar Can Vies per entrar al Govern municipal, de moment
això no s’ha fet. Manifesta que volen saber com el Govern pretén fer que els veïns
accedeixin a la urbanització de la coberta del calaix de vies de Sants sense
enderrocar Can Vies, i si és conscient de la il·legalitat que es comet amb el
planejament actual. A més, assenyala que, si a l’agost s’inaugura la coberta,
encara estarà pendent d’execució tota la fase tres.
La Sra. Sanz explica que no accepten el prec perquè, com han dit en reiterades
ocasions, el Govern treballa tècnicament amb els veïns i veïnes per veure quina és
la millor solució per preservar aquest equipament. Assenyala que, igual que en el
cas de la Carboneria, Can Vies també simbolitza una identitat per al barri, per al
territori i per a la ciutat. Afirma que, quan tinguin una proposta consensuada,
l’explicaran als grups de primera mà.
El Sr. Mulleras manifesta que li costa creure que, a un mes de la inauguració de
la urbanització de la coberta del calaix de Sants, el Govern encara no sàpiga com
accediran els veïns a aquesta urbanització, i opina que, si és així, és una gran
irresponsabilitat. Pregunta quines alternatives proposa el Govern perquè els veïns
accedeixin a aquesta urbanització sense enderrocar Can Vies i amb qui ha pactat.
La Sra. Sanz diu al Sr. Mulleras que, quan tinguin la proposta, serà de les
primeres persones a tenir-ne coneixement. Explica que el Govern treballa per fer
compatibles la preservació de Can Vies i l’àmbit de la infraestructura que suposa el
calaix de Sants. Afirma que saben que hi ha propostes tècniques que ho fan
possible i que, per tant, arribaran a una proposta àmpliament consensuada.
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Es dóna per tractat.
33. Que se'ns informi de quins usos preveu el Govern municipal per a la finca
del carrer Dalmases 63, quin procés participatiu té previst realitzar, i quin és el
calendari d'execució i la inversió prevista. Sol·licitem disposar d'una còpia per
escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió.
El Sr. Mulleras formula el prec.
El Sr. Mòdol assenyala que, en aquest cas, respondrà ell com a regidor del
districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Explica que tenen previst incloure aquest espai en el pla d’equipaments que
s’està elaborant un cop estigui alliberat, i negociar i consensuar amb els veïns i les
forces polítiques del districte les prioritats per veure quin ús d’equipament s’hi pot
donar. Afirma que, per tant, l’ús concret sorgirà d’aquest procés, amb la idea de
fer-hi un equipament. Manifesta que no pot concretar més la resposta perquè
estan fent un pla d’equipaments d’acord amb les demandes que plantegen els
veïns.
El Sr. Mulleras afirma que entenen, doncs, que el Govern no utilitzarà aquest
solar com a moneda de canvi per a futures permutes amb tercers, o per a
qualsevol altra operació urbanística, sinó que s’hi faran equipaments. Remarca que
l’enderroc d’aquest edifici ha costat 15 milions d’euros i que, per tant, els sembla
irresponsable que a dia d’avui encara no se sàpiga quin ús se li donarà.
Pregunta quin procés participatiu pensa fer el Govern i quan té previst fer-lo, i
quina és la planificació pel que fa al calendari, l’execució i els usos d’aquest solar.
El Sr. Mòdol recomana al Sr. Mulleras que parli amb els seus consellers del
districte, ja que l’informaran del procés que se seguirà i de l’elaboració del pla
d’equipaments. Explica que han previst una sessió monogràfica al setembre per
decidir entre tots els veïns i veïnes i les entitats el programa. Assenyala que tenen
moltes idees, però que volen consensuar-les amb els veïns i amb la resta de partits
polítics. Conclou que no pot atendre el prec perquè no prendran aquesta decisió de
manera unilateral i, per tant, no podran determinar el programa fins que no s’hagi
fet la sessió esmentada.
Es dóna per tractat.
d) Preguntes
Del Grup Municipal CIU:
34. Quins són, a parer del govern, els avantatges que suposa per la ciutat el fet
que l'antic edifici del Deutsche Bank sigui destinat a habitatges de luxe, enfront
que hagués prosperat el conveni urbanístic entre la propietat de l'antic edifici del
Deutsche Bank i l'Ajuntament de Barcelona amb els termes que havia plantejat el
govern de Xavier Trias.
El Sr. Martí pregunta quins avantatges troba el Govern en el fet que l'antic
edifici del Deutsche Bank es destini possiblement a apartaments de luxe en
comptes d’haver concedit al seu moment una llicència perquè s’hi pogués fer un
hotel de cinc estrelles d’una de les cadenes internacionals més prestigioses del
món.
La Sra. Sanz assenyala que el Sr. Martí pressuposa una sèrie de coses de les
quals ella no en té constància, ja que desconeix que hi hagi una clau que qualifiqui
urbanísticament els habitatges de luxe. Afirma que el sòl d’aquest àmbit sempre
ha permès habitatges, oficines i hotels, i que si en aquest àmbit no hi ha un hotel
és perquè el Pla d’usos de Gràcia va suspendre les llicències d’hotel en aquesta
zona i perquè ara hi ha el Pla especial d’allotjaments turístics.
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Explica que el conveni urbanístic que va impulsar el Govern de CiU, amb el
suport del Grup Municipal del PP, permetia desenvolupar una modificació del PGM
que permetia no només l’alçada actual de l’edifici, que està fora d’ordenació, sinó
també 100 metres d’alçada. Remarca que diferents experts d’urbanisme de la
ciutat de reconegut prestigi van qualificar això d’aberració urbanística.
Recorda que el que va fer el Govern actual va ser plantejar la interrupció
d’aquesta modificació del PGM, que es va quedar només en un tràmit d’aprovació
inicial. Afirma que si en aquest àmbit no hi ha un hotel és perquè ara ho determina
la zona 1, sobre la qual debaten constantment amb relació al Pla especial
d’allotjaments turístics.
El Sr. Martí manifesta que ell no s’atreviria a titllar la modificació del PGM que va
impulsar el Govern anterior d’aberració, ni a dir això contra l’adversari polític, sinó
que es tracta de models i decisions diferents.
Explica que el rerefons de la pregunta que han presentat és que el Govern
actual renuncia a una inversió molt important per a la ciutat, a la creació de fins a
500 llocs de treball directes a la ciutat i a una operació que beneficia entitats sense
ànim de lucre, com els Lluïsos de Gràcia, i projecta una imatge internacional de
Barcelona molt negativa. Pregunta si el Govern prefereix perdre tot això per seguir
amb la seva línia ideològica d’avortar les iniciatives privades que creïn ocupació
neta a la ciutat.
La Sra. Sanz afirma que el que el Govern actual deixa de banda és un
urbanisme «a la carta» i al servei de determinats interessos, que assenyala que
són legítims però poc compartits per la ciutat. Remarca que el Govern anterior no
va tenir suport per fer prosperar aquella modificació del PGM, mentre que el
Govern actual va obtenir el suport polític i ciutadà per tirar-la enrere. Manifesta
que el canvi principal que han fet en aquesta zona és deixar enrere l’urbanisme al
servei de determinats lobbys de la ciutat per fer un urbanisme social centrat en els
interessos dels barris i dels veïns i veïnes de Barcelona.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal C's:
35. Quina és exactament la documentació sol·licitada per l'Oficina Antifrau de
Catalunya en relació a les actuacions urbanístiques realitzades des de l'Ajuntament
de Barcelona? Quin és el llistat de la documentació aportada per l'Ajuntament?
Quina informació té el Govern sobre els motius que han portat a l'Oficina Antifrau
de Catalunya a fer aquesta petició? L'Ajuntament ha obert algun tipus
d'investigació interna sobre aquests expedients? El Govern ha detectat algun tipus
d'irregularitat? També se sol·licita que tota la informació sobre expedients s'aporti
per escrit.
El Sr. Alonso recorda que en la sessió anterior de la Comissió se’ls va explicar
que l’Oficina Antifrau de Catalunya havia demanat informació sobre alguns
expedients. Manifesta que esperaven que, des d’aquella sessió fins a aquesta,
tindrien més informació sobre aquesta qüestió, però que no ha estat així i, per
això, formulen aquesta pregunta.
La Sra. Sanz manifesta que tot seguit donaran als grups una còpia de tota la
informació que ha sol·licitat l’Oficina Antifrau. Afirma que el Govern ja ha lliurat
tota aquesta documentació, i que també facilitaran als grups la data específica
d’enviament de la documentació. A més, explica que els serveis tècnics i jurídics de
l’Ajuntament no han trobat cap element que motivés l’obertura de cap investigació
interna ni cap irregularitat.
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El Sr. Alonso manifesta que agraeixen aquest exercici de transparència i que
resten a l’espera de rebre aquesta documentació.
Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal CUP:
36. Sol·licitem conèixer si el model de no permetre a la plantilla d'autobusos de
TMB decidir sobre les seves condicions laborals durant 5 anys i que han executat
els sindicalistes de CCOO, SIT i UGT, amb qui s'han fotografiat la Presidenta
d'aquesta empresa i l'Alcaldessa a l'Ajuntament, és el que entén el govern de
Barcelona en Comú i el PSC com a "més democràcia" per a superar els conflictes?
El Sr. Garganté recorda que el 31 de desembre del 2014 va finalitzar el conveni
de la plantilla d’autobusos de TMB i a principis de 2015 es va començar a reunir la
mesa de negociació. Explica que, durant un any i mig aproximadament, els
sindicats ACTUB, CGT, la CNT i la COS han realitzat nou jornades de vaga, mentre
que CCOO, UGT i SIT van cridar a «l’esquiroleig» i van dir que farien referèndums.
Afirma que cada cop que els sindicats combatius van convocar vagues, aquests
darrers sindicats van arribar a un preacord amb la direcció de l’empresa i van fer
dos referèndums, en concret el 19 de novembre i el 29 de febrer. Remarca que, en
aquests dos referèndums, els preacords van ser rebutjats per la plantilla, malgrat
que hi van participar 265 persones que estan fora de conveni. Afirma que, tot així,
la presidenta de TMB va dir que havia arribat a acords amb la plantilla. Explica
que, finalment, es va arribar a un tercer preacord amb CCOO, UGT i el SIT, però es
va decidir que aquests sindicats farien assemblees dels seus afiliats, ja que la
direcció els va dir que no quedaria gaire bé fer un tercer referèndum i perdre’l.
Subratlla que, per tant, menys de 120 persones han decidit un conveni per a 4.000
persones i que, d’aquestes 120 persones, unes 40 són alliberats sindicals.
Pregunta a la Sra. Vidal si, tenint en compte que el Grup de BC ha apostat per la
solució dels conflictes amb més democràcia, li sembla democràtic que la plantilla
de treballadores i treballadors d’autobusos no hagi pogut votar les seves
condicions laborals per a cinc anys.
La Sra. Vidal manifesta que el passat 10 de juny es va signar l’acord de conveni
amb l’empresa d’autobusos de TMB per al període de 2015 a 2019. Afirma que els
principals punts d’aquest acord són l’estabilitat, com ho demostra la seva vigència
fins al 2019; la garantia del poder adquisitiu en el marc del finançament del
transport públic; la millora dels drets i els beneficis socials, com el manteniment de
la jubilació parcial; la generació d’ocupació estable; les mesures de conciliació de
la vida laboral i familiar, la formació professional dual, i les mesures de millora de
l’organització del treball.
Destaca que aquest acord es va signar amb la majoria del comitè d’empresa de
la companyia, en concret amb els representants sindicals d’UGT, CCOO i Sindicat
Unitari, que representen fins al 62% del comitè. Manifesta que s’ha arribat a un
acord en l’àmbit de negociació entre l’empresa i els seus representants, i que
considera fora de lloc que l’Ajuntament o la direcció de l’empresa es pronunciïn
sobre una qüestió que correspon únicament als treballadors, que remarca que són
els que trien com volen validar els acords als quals arriba el seu comitè.
El Sr. Garganté explica que precisament el que demanaven era que els
treballadors validessin el conveni, però que els sindicalistes «que no hi són mai al
seu lloc de treball» a qui s’ha referit han fet cas omís del que havien dit, que era
que els treballadors ho decidirien en un referèndum.
Recorda que la Sra. Vidal va dir «no negociarem amb vaga» i que, en el cas
d’autobusos en concret, la direcció es va negar a negociar amb els sindicats
combatius cada cop que es va convocar vaga. Assenyala que es va parlar de
«vagues desproporcionades» i es va demanar augments de serveis mínims, que
opina que ja eren abusius, i que s’han legitimat sindicats que són antiassemblearis
i que no compleixen amb la seva promesa de fer un referèndum. Diu a la Sra. Vidal
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que és una farsant des del punt de vista polític, i que l’assemblearisme del Grup de
BC és una «estafa» i el seu suport al moviment obrer «una broma de mal gust» i
que la seva definició com a «roja» deu ser perquè és seguidora de la selecció
espanyola.
El Sr. Mòdol demana que no es facin al·lusions i insults personals.
La Sra. Vidal reitera que des de l’Ajuntament i des de l’empresa s’ha de
respectar l’àmbit de la negociació sindical i de la presa d’acords, que entén que el
Sr. Garganté com a sindicalista i com a Ajuntament confon els barrets i que ella
respecta l’àmbit de decisió on aquestes qüestions s’han de decidir.
Es dóna per tractada.
37. Està d'acord l'equip de govern amb l'objectiu de la legislatura marcat al PAM
de l'AMB en relació a la gestió de l'aigua i que ha estat votat per Entesa (grup al
que pertany BeC), PSC i ERC, o prenent com a referència el programa de
Barcelona en Comú, presentarà el Govern de Barcelona al·legacions al PAM en el
sentit d'incloure la recuperació de la gestió directa de l'aigua per part de
l'Ajuntament de Barcelona?
La Sra. Lecha destaca que l’aigua és un element essencial i que va ser declarada
per l’ONU com un dret fonamental. Assenyala que diversos municipis europeus,
com París i Berlín, i catalans, com Arenys i Vilafranca, han municipalitzat el servei
de subministrament domiciliari de l’aigua o estan en camí de fer-ho, com Ripollet.
Remarca que, a més, el partit guanyador de les darreres eleccions municipals ha
fet reiterades manifestacions en aquest sentit.
Recorda que el mes de març una sentència del Tribunal Superior de Justícia va
anul·lar el reglament metropolità del servei del cicle integral de l’aigua, pel qual es
constituïa Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral,
i que això obria una finestra d’oportunitat per recuperar-ne la gestió. Explica que,
malgrat això, el Pla d’actuació metropolità de l’AMB que es va aprovar
provisionalment el darrer 28 de juny, amb els vots favorables dels representants
de l’Ajuntament de Barcelona, recull com a objectiu d’aquesta legislatura «elaborar
una memòria per estudiar les diferents formes de gestió de l’aigua», sense incloure
com un d’aquests objectius la recuperació de la gestió directa del subministrament
domiciliari de l’aigua. Tot seguit formula la pregunta.
La Sra. Sanz assenyala que, en aquesta qüestió, cal separar dos àmbits de
gestió i competencials diferents. Afirma que, d’una banda, hi ha la competència
que determina la pròpia llei de l’Àrea Metropolitana, en què s’estableix una
coordinació pel que fa a la gestió del subministrament en baixa de l’aigua. En
aquest sentit, recorda que l’Àrea Metropolitana té un govern de coalició format pel
PSC, per Entesa i per ERC, en què s’ha plantejat una proposta d’acord per la qual
diferents forces polítiques poden començar a treballar en un horitzó bastant
ambiciós, amb posicions diferents sobre com ha de ser la gestió de l’aigua.
Assenyala que, d’altra banda, si bé l’Àrea Metropolitana no ha aprofitat la
sentència del Tribunal Superior de Justícia, aquesta suposa també una finestra
d’oportunitat per a l’Ajuntament de Barcelona a l’hora de qüestionar l’adjudicació
directa sense concurs i tota una sèrie d’actuacions derivades que es van impulsar
en el mandat anterior per part de determinats grups en el marc de l’Àrea
Metropolitana.
Manifesta que, per tant, el Grup de BC treballa en dues direccions en els dos
àmbits però amb un full de ruta comú, que és garantir i preservar el dret humà a
l’aigua i intentar aconseguir una gestió pública de l’aigua. Explica que això ho fan
amb un consens més plural i amb uns passos més determinats en un àmbit, i
buscant les escletxes legals que permetin proposar aquesta municipalització des de
l’Ajuntament.
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La Sra. Lecha manifesta que entén que, d’una banda, els socis de govern a
l’Àrea Metropolitana no estan d’acord a fer passos per remunicipalitzar l’aigua en
aquest mandat, i de l’altra, que l’Ajuntament de Barcelona no farà cap al·legació al
Pla d’actuació metropolità pel que fa a això. Afirma que, per tant, consideren que
l’únic objectiu en aquest mandat serà elaborar una memòria per estudiar les
diferents formes de gestió de l’aigua.
La Sra. Sanz explica que les divergències que hi ha sobre la qüestió de l’aigua a
escala metropolitana són evidents i que el que intenten és buscar punts en comú
que els permetin anar avançant i anar situant en el centre objectius que fins ara no
eren prioritaris. A més, subratlla que ara hi ha una sentència que reforça molt que
cal fer aquest camí, tot i que per a alguns grups pugui ser més necessari fer un
concurs i per a altres una proposta de gestió pública directa. Afirma que, per tant,
es tracta de veure com arribar a aquest camí i quin suport tenen per tirar-lo
endavant. Assenyala que això és el que estan construint en el marc de l’Àrea
Metropolitana, però que, en paral·lel, tots els ajuntaments que en formen part
també tenen l’obligació de pensar quin és el millor model de gestió per a les seves
ciutats.
Es dóna per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal CIU:
38. Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició
aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de febrer de 2016, amb el
contingut següent: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el
govern municipal a presentar un estudi sobre la creació del Consell Assessor
d’Urbanisme de Barcelona en un termini de dos mesos com un òrgan de caràcter
voluntari i complementari a l’organització municipal. Amb facultats informatives,
consultives i deliberatives per a millorar els processos de participació en matèria
urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació per tal d’assolir el
consens necessari per les propostes de planejament.
El Sr. Martí assenyala que aquest seguiment es refereix a una proposició es va
aprovar i es va transaccionar el mes de febrer perquè el Govern presentés un
estudi per a la creació d’un Consell Assessor d’Urbanisme de Barcelona, amb
experts i persones que els poguessin assessorar i acompanyar en el debat de les
idees i els projectes que es poden tirar endavant. Pregunta si el Govern complirà
d’una manera immediata aquest compromís.
La Sra. Sanz expressa el compromís del Govern a treballar per tirar endavant
aquesta proposició. Explica que els serveis tècnics estan acabant d’enllestir la
proposta d’estudi i que espera que puguin presentar-la a la tardor.
El Sr. Martí demana que es presenti al setembre i no pas a finals de la tardor, ja
que creu que el Govern ha de ser rigorós i formal a l’hora d’assumir compromisos.
En aquest sentit, afirma que saben que dos mesos poden acabar sent-ne tres, però
no pas vuit, i demana al Govern compromís i respecte per a tots els grups,
l’Ajuntament i la ciutat, ja que el Consell Assessor d’Urbanisme facilitarà la feina al
Govern i a l’oposició en benefici de la ciutat.
La Sra. Sanz manifesta que està d’acord amb el que diu el Sr. Martí i que, per
tant, treballaran per crear aquest òrgan amb el màxim rigor i en el mínim temps
possible. Remarca, però, que ella encara espera el compliment de proposicions
aprovades en el mandat anterior.
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Explica que estan fent una anàlisi d’altres consells assessors que hi ha a escala
municipal perquè volen crear el millor Consell Assessor d’Urbanisme per a la ciutat.
Es dóna per tractada.
VI) Mocions
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
21.03 h.

5447

5448

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 25

Acords
Acords de les sessions del mes de setembre de 2016
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
Sessió de 20 de setembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Proposta d’acord
1. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal del Complex
Esportiu Municipal Sant Martí ubicat al carrer Andrade 154, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 1.1 de 29 de desembre de 2015; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal de CiU:
2. La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Que en el marc del Pla Estratègic
de Turisme, s’estudiï una nova taxa, impost o preu públic pel turisme per tal de
compensar la balança entre els costos i els beneficis de les activitats, per aplicar-la
al 2017 i es continuï reivindicant la cessió del 100% de l’impost sobre les estades
en establiments turístics a la ciutat de Barcelona, en el marc del grup de treball
mixt Ajuntament – Generalitat per a construir un marc normatiu de l’IEET.
Del Grup Municipal de C’s:
3. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el Govern municipal presenti a
la propera Comissió d'Economia i Hisenda un informe detallat, partida per partida,
del nivell d'execució dels crèdits afectats per la modificació del Pressupost General,
aprovada el mes d'abril pel Plenari del Consell Municipal; especificant a quin grup
polític correspon l'iniciativa de cada partida.
Del Grup Municipal d’ERC:
4. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: –
Modificar l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles per tal d'establir un límit
màxim de 30 persones més el guia a peu o 6 persones més el guia en vehicles de
mobilitat personal pels grups organitzats a Barcelona, així com l'obligatorietat de
dur radioguia per als de més de 10 receptors. – Implementar mesures contra
l'economia submergida i augmentar el control de l'intrusisme al sector, mitjançant
la col·laboració entre la inspecció de treball, els agents cívics i la Guàrdia Urbana. –
Ordenar l’ocupació del domini públic per part de les empreses de guiatge per a
poder exercir l’activitat al municipi de Barcelona, mitjançant les eines legals més
adients, com podrien ser una ordenança o bé l’obtenció d’una llicència municipal.
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Del Grup Municipal del PP:
5. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a que
l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, detallat per
actuacions amb dotació econòmica pressupostària i calendari d'execució, per
garantir el manteniment de les instal·lacions i les condicions d'habitabilitat exigides
per les espècies del Zoo de Barcelona.
Del Grup Municipal de la CUP:
6. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Instar al Port de Barcelona a:
a) Limitar l'arribada de creuers a la ciutat de Barcelona d'acord amb criteris
ambientals que permetin reduir, com a mínim, un 50% de l'emissió d'elements
contaminants a l'aire. b) Establir l'obligatorietat de connectar els vaixells a la xarxa
local d'energia, a càrrec de l'empresa creuerista, prohibint el manteniment dels
motors encesos durant la seva estada. c) No admetre el dipòsit de residus dels
creuers si aquests no estan degudament separats per fraccions orgànica,
d'envasos, paper, vidre, rebuig i residus especials, carregant el cost de la gestió a
l'empresa creuerista. d) Establir una taxa turística per cada plaça d'allotjament de
que disposi el vaixell de creuers i nit que reverteixi directament en inversions per
reduir l'impacte ambiental de les activitats portuàries. 2.- Estudiar mecanismes
jurídics per tal d'augmentar la capacitat de decisió de l'Ajuntament de Barcelona
respecte la gestió i explotació econòmica dels ports de la ciutat.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 20 de setembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1. Adjudicar el contracte núm. 16001080, que té per objecte el servei de
teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb
dependència i/o discapacitat, que viuen a la ciutat de Barcelona, i el
subministrament de l’equipament tècnic domiciliari (terminal de teleassistència,
unitat de control remot (UCR), dispositius perifèrics, teleassistència adaptada i
teleassistència mòbil), les 24 hores al dia tots els dies de l’any, durant els anys
2017, 2018 i 2019, per un import de 34.237.958,85 euros, IVA inclòs, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a
Televida Servicios Sociosanitarios, SLU, amb NIF núm. B80925977, i d’acord amb
la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable,
amb el següent desglossament: 32.062.255,95 euros de pressupost net i
1.072.322,55 euros a l’import sobre el valor afegit al tipus del 4% i 1.103.380,35
euros a l’import sobre el valor afegit al tipus del 21%. Requerir l’adjudicatari per a
la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de
la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació
que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió. Designar com a responsable del contracte la Sra. Ester Quintana i
Escarrà.
2. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel Club Unión Deportivo
Hebron-Taxonera contra l’acord adoptat per la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 17 de maig de 2016, que va
aprovar a favor de la recurrent una indemnització de 411.297,30 euros en
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concepte de liquidació del contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, amb número d’expedient 02C/2008, de 30 d’abril de 2016, únicament
en quan als apartats 1, 2 i 5 de l’al·legació número 2, d’acord el contingut i el que
disposa l’informe elaborat per la Direcció de Serveis Generals del districte d’HortaGuinardó de 29 de juliol de 2016 i l’informe elaborat pels serveis JurídicsSecretaria del Districte d’Horta-Guinardó de 29 de juliol de 2016; autoritzar I
disposar la despesa de 411.297,30 euros, a càrrec del pressupost del 2016, a favor
del concessionari Club Unión Deportivo Hebron-Taxonera, sense perjudici d’una
posterior actualització en el moment que es porti a terme la liquidació definitiva de
la concessió; notificar el present acord al Club Unión Deportivo Hebron-Taxonera i
a la Fundació Marcet; donar-ne compte a la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, rotlle
d’apel·lació 8/2012.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal de C’s:
3. La
amb els
apropin
especial

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en coordinació
Districtes de les zones implicades es treballi per a realitzar propostes que
la oferta cultural i les activitats culturals a les zones de platja, amb
interès amb programes de foment de la lectura.

Del Grup Municipal d’ERC:
4. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern
municipal a: Que en el mar de les festes de La Mercè del 2017 i següents, es
garanteixi l'existència d'un espai jove organitzat i liderat pel teixit associatiu
juvenil de la ciutat, sens perjudici de les activitats que ja es venen realitzant
durant les festes de Santa Eulàlia ("Lali Jove").
Del Grup Municipal de la CUP:
5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Donar suport al
Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena
normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a
favor de la seva unitat. 2. Donar suport a les entitats i grups del municipi
interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda
necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 3. Fer
pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d'aquesta corporació. 4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes
per la CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones
i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 5. Fer una aportació
econòmica mínima de 5.000,00 euros per a l'organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2016 a la CAL. 6. Fer arribar aquest acord a la seu
nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL).
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Sessió de 21 de setembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Proposta d’acord
1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 del Reglament d'organització i
funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, aprovat
pel Plenari del Consell Municipal de 30 de maig de 2008 i modificat per acord del
mateix òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa de l'article 14 dels estatuts de
l'entitat gestora "Informació i Comunicació de Barcelona, SA, spm”, d’acord amb el
document que obra en l’expedient; i sotmetre-la a informació pública per un
termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del
Reglament Orgànic Municipal.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal de CiU:
2. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1.- Que el Govern municipal presenti davant el Consell Municipal
de Convivència, Defensa i Protecció dels animals, el full de ruta per al Zoològic de
Barcelona o en tot cas ratifiqui el Pla Estratègic 2012-2020, actualment en vigor, i
que aquest sigui aprovat i ratificat en el si del Consell Plenari de l'Ajuntament de
Barcelona. 2.- Que de forma urgent i prioritària es dotin els recursos
pressupostaris per tal de garantir el manteniment i millora de les instal·lacions del
Zoològic per evitar el seu deteriorament i que es procedeixi de forma immediata a
l'execució dels mateixos. 3.- Que es procedeixi de manera immediata, durant
aquest darrer trimestre del 2016, a definir i concretar el full de ruta del zoo. 4.Que es presenti, en els propers 15 dies, davant el Consell Municipal de
Convivència, Defensa i Protecció dels animals, un informe detallat de les eventuals
alternatives a l'actual delfinari, atès els requeriments fets per la EAAM per tal
d'acabar amb l'actual silenci i indefinició de l'equip de govern al voltant d'aquesta
instal·lació concreta. Aquest informe ha de contemplar tant la gestió i el destí dels
actuals exemplars que hi viuen, com el seu possible trasllat a altres equipaments
on es garanteixi el seu benestar, així com la possibilitat del seu trasllat a espais
com santuaris, refugis o reserves naturals, en el termini de dos anys.
Del Grup Municipal d’ERC:
3. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que el govern de l'Ajuntament de Barcelona doti la Síndica de
Greuges de Barcelona dels recursos suficients per tal de donar a conèixer la seva
tasca, potenciar les seves competències d'investigació d'ofici i elaboració d'ofici,
disposar d'un portal de transparència i augmentar els recursos humans i econòmics
de què disposa actualment.
b) Proposició amb contingut de Declaració Institucional
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Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es
transcriu a continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i
no produeix efectes jurídics com a acte administratiu resolutori.
Del Grup Municipal de BnComú:
4. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una
universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les
persones, independentment dels seus recursos. 2.- Reivindicar el dret a Dret de
protesta de totes les persones i el seu legítim exercici en l'àmbit universitari. 3.Instar a efectuar una mediació entre les parts que permeti evitar l'ingrés a presó
per les 27 persones acusades pels fets a dalt referenciats. 4.- Expressar la
preocupació per l'actuació del Ministeri Fiscal. Les peticions de presó contingudes
en l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal són desproporcionades. Existeix, de fet, el
risc de que accions de dissidència universitària puguin portar a algun membre de la
comunitat universitària a la presó. 5.- Trametre aquests acords a l'Excm. Fiscal en
cap de Catalunya i al Grup de Suport a "Som 27 i més".
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Sessió de 21 de setembre de 2016.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1. Declarar d’especial interès i utilitat pública les obres promogudes per la
Fundació Jesuïtes Educació, al carrer Puig i Xoriguer, 31, consistents en “Reforma
de la zona infantil del Col·legi Sant Pere Claver-Jesuïtes Poble-Sec”, perquè reporta
beneficis objectius a la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que
reuneix les condicions esmentades al punt A1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2016 (BOP del 21-12-2015), en tractar-se d’obres
destinades a la reforma de la zona infantil d’un centre docent; concedir a la
Fundació Jesuïtes Educació, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió del comunicat d’obres
immediat amb número 03-2016CI16855, i una vegada acabada l’obra, aplicar la
bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització
tributària realitzada per la Inspecció municipal d’Hisenda en funció del cost
d’execució material acreditat per l’interessat; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
2. Declarar d’especial interès i utilitat pública les obres consistents en
conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B, obres ordinàries de
conservació o reparació menor de catalogats C, si no afecten elements protegits,
obres interiors en zones comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o
façana, i obres interiors a habitatge que no modifiquin distribució, estructura o
façana, a l’edifici situat al carrer Residència núm. 10 d’aquesta ciutat, atès que
l’esmentat immoble gaudeix d’un nivell de protecció A, d’acord amb l’informe previ
del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic; concedir a l’Agència
d’Habitatge de Catalunya la bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per l’admissió del comunicat diferit
atorgat per a les obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a l’article
7è apartat primer de l’Ordenança fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO, atès que les obres
s’executen en una finca amb un nivell de protecció A i acompleixen una funció
d’especial interès ja que es realitzen a un emplaçament protegit; i donar trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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3. Declarar d’especial interès i utilitat municipal les obres d’enderroc dels edificis
d’ús religiós i docent del carrer Ramón Turró 128 per a la construcció d’un edifici
destinat a l’ampliació de l’equipament docent, que són objecte del comunicat 102013LL34572; concedir a la Fundació privada Voramar la bonificació del 65% sobre
la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta
procedent, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en
tant que les obres es realitzen per una entitat sense ànim de lucre, en sòl qualificat
d’equipaments i van destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212 de les
NUPGM; donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal de BnComú:
4. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. L'Ajuntament es
compromet a prioritzar polítiques d'impuls de les energies renovables, promoció de
l'autosuficiència energètica i progressiva descarbonització de la demanda
energètica de la ciutat, amb l'objectiu de no contribuir a les explotacions
d'hidrocarburs ni al Mediterrani ni enlloc. 2. L'Ajuntament de Barcelona mostra el
seu rebuig a qualsevol projecte d'explotació d'hidrocarburs, en qualsevol de les
seves fases, arreu de la mediterrània i instar a la Comissió Europea i al govern
espanyol a aprovar una moratòria d'efecte immediat sobre els permisos de
recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània occidental i a
aplicar de manera immediata un règim de protecció preventiva que comporti
l'adopció de mesures estrictes en relació amb les activitats potencialment
productores de renou submarí a la zona. 3. L'Ajuntament de Barcelona insta a la
Comissió Europea que proposi oficialment al Conveni per a la protecció de la mar
Mediterrània (Conveni de Barcelona) contra la contaminació la declaració com a
zona especialment protegida d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del
corredor de migració de cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de
Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. 4. L'Ajuntament de Barcelona
s'adhereix a l'Aliança Mar Blava, plataforma intersectorial l'objectiu de la qual és
aturar definitivament els projectes de prospeccions petrolíferes actualment en
tramitació, assolir la declaració per llei del Mediterrani espanyol com a zona lliure
de prospeccions d'hidrocarburs i preservar la riques ambiental, així com l'ocupació,
el benestar ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar d'un medi
ambient saludable.
Del Grup Municipal de C’s:
5. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, acorda: Que el Govern
municipal impulsi la implantació d'una "xarxa continua de circulació de vianants
prioritària" (xarxa de vianants metropolitana), que permeti vincular entre sí totes
les àrees de vianants i zones 30 existents a l'actualitat, mitjançant la implantació
de corredors cívics i itineraris continus especialment habilitats, equipats i
senyalitzats per a vianants i ciclistes.
Del Grup Municipal d’ERC:
6. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern
municipal a: - Incloure el conjunt d'immobles que conformen la casa-fàbrica
coneguda com “Can 60” (carrer Riereta, 18–20–22) dins els Catàleg de Patrimoni
de Barcelona. - Comprar el conjunt d'immobles que conformen la casa-fàbrica
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coneguda com “Can 60” (carrer Riereta, 18–20–22) per tal que esdevinguin de
titularitat pública, es destinin a equipament i a lloguer social.
Del Grup Municipal de la CUP:
7. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que la direcció política
del Zoo de Barcelona, en tots els seus àmbits, depengui de l'Àrea d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
Declaració Institucional
8. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
acorda: Reclamar a l'Administració Central de l'Estat una major implicació en el
finançament del transport urbà col·lectiu. Considerem urgent iniciar la redacció i
tramitació d’una Llei de Finançament de Transport Públic, que inclogui la
participació de tots els nivells de govern en coherència amb les recomanacions de
la Unió Europea.
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DISPOSICIONS GENERALS
Acords dels òrgans de govern
La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-09-2016, adoptà el següent acord:
Aprovar la modificació en l’organigrama de la Gerència de Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència, referits a la Direcció de Feminismes i LGTBI, assignant
les dotacions de llocs de treball, adscripcions, denominacions i funcions als òrgans
afectats, tal i com es detalla als annexos; publicar el present acord en la Gaseta
Municipal als efectes pertinents; donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
Annex 1. Descripció de les funcions dels òrgans de les Gerències
Direcció de Serveis de Feminisme i LGTBI
Òrgan superior immediat: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i
Transparència
Nivell associat: 28
Missió:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcció, seguiment i avaluació dels serveis, projectes i actuacions de
l’àmbit de Feminismes i LGTBI.
Funcions:
Definir i garantir la correcta execució de les estratègies i nivells d’actuació
dels serveis, projectes i actuacions relacionats amb l’àmbit de feminismes i
LGTBI, assegurant el seu alineament amb l’estratègia de la Gerència.
Supervisar el compliment de les accions del Programa d’Actuació Municipal
que corresponen als àmbits d’actuació de la Direcció.
Assegurar la bona gestió dels serveis que ofereix directament l’Ajuntament
en els àmbits d’actuació de la Direcció.
Impulsar, coordinar i desenvolupar els serveis i projectes transversals de la
Direcció relatius a l’abordatge del treball sexual o iniciatives pilot
relacionades amb la igualtat i la no-discriminació.
Liderar les accions de coordinació entre els òrgans adscrits a aquesta
Direcció i les altres direccions de serveis i departaments de la gerència i de
l'ajuntament en els àmbits de la Direcció.
Liderar la cooperació amb altres entitats públiques i privades en accions
relacionades amb els àmbits de la Direcció.
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions
pròpies de les seves competències
***

Departament d’Atenció i Acollida per Violència Masclista
Òrgan superior immediat: Direcció de Feminismes i LGTBI
Nivell associat: 26
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Missió:
•
Impuls, coordinació i/o gestió dels serveis adreçats a atendre i acollir casos
de violència masclista a la ciutat, i la lluita conta el tràfic de dones amb
finalitat d’explotació sexual.
Funcions:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar, impulsar i avaluar tot el dispositiu d’atenció i acollida a dones i
els seus fills i filles, víctimes de violència, a través dels serveis d’informació,
prevenció, atenció, acolliment i recuperació.
Gestionar el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida, Coordinar (SARA), i
assegurar el seu bon funcionament i coordinació amb la resta de serveis
d’aquest àmbit.
Coordinar, impulsar i avaluar els serveis d’acollida oferts per l’Ajuntament ,
altres ens i entitats i vetllar per l’existència de recursos pels diferents perfils
de dones i impulsar l’homogeneització dels processos d’atenció.
Coordinar, impulsar i avaluar el Servei d’Atenció a Homes que exerceixen
violència masclista, i altres serveis relacionats amb la violència masclista.
Coordinar i impulsar els projectes i activitats relacionades amb la lluita
contra el tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual.
Elaborar propostes de millora i representar a l’Ajuntament en espais de
coordinació municipals i interinstitucionals relacionats amb els serveis
d’atenció i acollida per violència masclista.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de llurs funcions.
***

Departament d’Informació i d’Atenció a Dones
Òrgan superior immediat: Direcció de Feminismes i LGTBI
Nivell associat: 26
Missió:
•

Impuls, coordinació i/o gestió dels serveis adreçats a informar i atendre a
les dones, i contra les noves violències.

Funcions:
•
•
•
•
•
•

•

Coordinar, impulsar i avaluar els serveis d’informació i atenció a les dones
de la ciutat, tant a través de serveis gestionats directament com altres
serveis que es puguin oferir.
Gestionar els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIADs), i assegurar
el seu bon funcionament i coordinació amb la resta de serveis d’aquest
àmbit.
Vetllar per l’homologació de processos d’atenció així com d’activitats i
projectes impulsats des dels PIADs, assegurant els criteris de qualitat, i fent
un seguiment de la seva evolució.
Assegurar el bon funcionament dels circuits de coordinació i derivació amb
altres serveis municipals o externs.
Elaborar propostes de millora i representar a l’Ajuntament en espais de
coordinació municipals i interinstitucionals relacionats amb els serveis
d’informació i atenció a dones.
Impulsar i fer el seguiment de projectes i activitats de prevenció del
sexisme i noves violències; així com coordinar els sistemes de recollida
d’informació i documentació per a la millora del sistema d’informació i
d’atenció a dones.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de llurs funcions.
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Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI
Òrgan superior immediat: Direcció de Feminismes i LGTBI
Nivell associat: 26
Missió:
Disseny, impuls, coordinació i/o gestió, i avaluació de les actuacions municipals
adreçades a la promoció dels drets de les dones i LGTBI.
Funcions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir els objectius i programes d'actuació a efectuar, els criteris per a la
planificació de les activitats i projectes relacionades amb la promoció dels
drets de les dones i LGTBI.
Coordinar, impulsar i avaluar els projectes i activitats relacionades amb els
plans i polítiques de dones, i dels serveis relacionats amb la promoció dels
seus drets.
Coordinar, impulsar i avaluar els projectes i activitats relacionades amb els
plans i polítiques del col·lectiu LGTBI, i dels serveis relacionats amb la
promoció dels seus drets.
Fer el control, seguiment i avaluació de la gestió dels serveis de l’àmbit de
la promoció de les dones i de l’àmbit de l’àmbit LGTBI.
Coordinar amb els districtes i sectors municipals, seguint els mecanismes
establerts, les accions realitzades dins l’àmbit de dones i LGTBI.
Impuls i gestió de les secretaries dels consells municipals de l’àmbit de
ciutat de dones i LGTBI.
Assessorar i participar en l’elaboració i implementació dels Plans d’Igualtat o
altres polítiques i mesures vinculades a la promoció i la igualtat efectiva de
dones i homes i a la diversitat sexual i de gènere.
Impuls i suport a campanyes de sensibilització, educació i informació
ciutadana sobre els serveis municipals en aquests àmbits i per prevenir les
situacions generals de discriminació i la violència masclista.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de les seves funcions.

Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions
Modificar les funcions de la Direcció de Feminismes i LGTBI, tal com es detallen
a l'annex 1.
Modificar la denominació del Departament de Feminismes i LGTBI per la de
Departament d’Informació i d’Atenció a Dones, així com les funcions tal com es
detallen a l'annex 1.
Crear el Departament d’Atenció i Acollida per Violència Masclista, adscrit a la
Direcció de Feminismes i LGTBI, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 i
assignar-li una dotació del lloc de Cap de Departament [40.10.GE.10] del vigent
Catàleg de Llocs de Treball.
Crear el Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI, adscrit a la
Direcció de Feminismes i LGTBI, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 i
assignar-li una dotació del lloc de Cap de Departament [40.10.GE.10] del vigent
Catàleg de Llocs de Treball.
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Decrets de l’Alcaldia
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13.1 a)
d ela carta Municipal de Barcelona,
Disposo:
Aprovar inicialment la modificació del decret de l’Alcaldia de 23 d’abril de 2014,
d’aprovació del “Sistema municipal d’ordenació de l’autoprotecció” (SOAP) amb el
contingut que s’annexa;
Sotmetre aquest decret a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província; advertir que,
en cas que no es presenti cap al·legació o suggeriment, aquest decret es
considerarà definitivament aprovat;
Publicar, al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal, i al web
municipal, el decret de l’Alcaldia que aprova definitivament el Sistema municipal
d’ordenació de l’autoprotecció de l’Ajuntament de Barcelona; i
Ordenar-ne la seva aplicació a tot el terme municipal de Barcelona per a tots els
actes i activitats inclosos en el seu article 2”.
Barcelona, 16 de juny de 2016. L’Alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 1764/2016)
ANNEX
Aprovació definitiva de la modificació del “Sistema municipal d’ordenació
de l’autoprotecció” de l’Ajuntament de Barcelona (SOAP)
ÍNDEX
Preàmbul
Capítol 1
Article
Article
Article

Disposicions generals
1 Objecte i finalitat
2 Àmbit d’aplicació
3 Definicions

Capítol 2 Obligacions del titular de l’acte o activitat per a la qual es demana la
llicència, i contingut i estructura del SOAP
Article 4 Obligacions generals de les persones titulars dels actes i activitats als
quals es refereix aquest decret, i el seu personal.
Article 5 Obligacions del titular de l’acte o activitat pel que fa a la subscripció,
elaboració i revisió del SOAP
Article 6 Contingut mínim del SOAP
Article 7 Funcions de la persona titular de l’activitat
Article 8 Interfase del SOAP
Capítol 3 Gestió administrativa del SOAP.
Article 9 Millora del SOAP presentat.
Article 10 Informe del SOAP per part del personal tècnic municipal
Article 11 Revisió del SOAP
Article 12 Règim d'inspeccions i accés de les autoritats competents als actes i les
activitats a efectes de comprovar la implementació del SOAP.
Article 13 Règim sancionador
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Article 14 Simplificació administrativa i foment de l’ús de les tecnologies de
l’administració electrònica en la gestió del SOAP
Article 15 Formació del personal municipal
Article 16 Presentació voluntària d’un Pla d’Autoprotecció amb compliment dels
requisits establerts en Decret 30/2015, de 3 de març.
Article 17 Presentació obligatòria d’un Pla d’Autoprotecció amb compliment dels
requisits establerts en Decret 30/2015, de 3 de març.
Article 18 Interpretació més favorable a la màxima protecció de persones i béns.
Disposició addicional única. Salvaguarda del compliment de la legislació en
matèries connexes.
Disposició transitòria única
Disposició final primera: Modificació del Decret d’Alcaldia, de 25 d’abril de 2007,
sobre la Instrucció de la protecció civil municipal.
Disposició final segona: Habilitació per aprovar un manual operatiu
Disposició final tercera: Habilitació per modificar el formulari del SOAP que
s’acompanya a l’annex
Disposició final quarta: Entrada en vigor
Annex: Sol·licitud de llicència públics i activitats de caràcter extraordinari
organitzats a la via publica amb un aforament previst entre 4.000 i 20.000
persones.
Preàmbul
Aquest decret té per objecte establir el nou “Sistema municipal d’ordenació de
l’autoprotecció” (SOAP), aplicable als actes i públics i activitats de caràcter
recreatiu, festiu, lúdic, cultural, esportiu o similars, amb un aforament previst
d’entre 4.000 i 20.000 persones, que se celebrin de manera extraordinària en
espais oberts. La seva finalitat és la de garantir l’adopció de les mesures
d’autoprotecció necessàries per minimitzar, prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns, i donar resposta adient a les possibles situacions
d’emergència.
La Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de
desembre, atorga a l’Ajuntament àmplies competències amb matèria de protecció
civil, sobretot pel que fa a la seva vessant preventiva i planificadora, i així ho ha
tingut en compte la normativa sectorial de la Generalitat posterior, com ara la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats
recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament d’aquesta, i el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures. Mitjançant el decret que ara s’aprova, doncs,
l’Ajuntament exerceix les seves competències pròpies en matèria de protecció civil
i, dintre d’elles, en la regulació dels plans d’autoprotecció.
El Decret disposa de 18 articles (dividits en tres capítols), una disposició
addicional, una disposició transitòria, quatre disposicions finals i un annex. El
capítol 1 conté les disposicions generals (objecte, finalitat, àmbit d’aplicació i
definicions); el capítol 2, és destinat a regular els principals aspectes relatius al
SOAP (obligacions del titular de l’activitat, contingut i estructura del SOAP); i el
capítol tercer té per objecte la gestió administrativa del SOAP. L’annex de la
disposició recull els formularis de la sol·licitud de la llicència i de la documentació
del SOAP que ha de presentar el titular de l’acte o activitat corresponent.
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En virtut d’això, a proposta de la Taula de policia administrativa de ciutat, i en
ús de les atribucions conferides per l’article 13 de la Carta municipal de Barcelona.
Decret:
Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Objecte i finalitat
Aquest decret té per objecte establir el ≪Sistema municipal d’ordenació de
l’autoprotecció≫ (SOAP) per als actes i activitats inclosos a l’àmbit d’aplicació
definit l’article 2, amb la finalitat de garantir l’adopció del conjunt d’accions i
mesures d’autoprotecció necessàries per minimitzar, prevenir i controlar els riscos
sobre les persones i els béns, i donar resposta adient a les possibles situacions
d’emergència, mitjançant un sistema adequat i proporcionat al tipus d’actes i
activitats als quals s’aplica.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquest decret és aplicable a tot el terme municipal de Barcelona i per a tots
els actes i activitats de caràcter recreatiu, festiu, lúdic, cultural, esportiu o similars,
amb un aforament previst d’entre 4.000 i 10.000 persones, que se celebrin de
manera extraordinària en espais oberts, ja siguin de domini públic ja siguin de
domini privat.
2. Aquest decret també és aplicable als actes que, reunint les mateixes
característiques especificades en l’apartat anterior, tinguin un aforament previst
d’entre 10.000 i 20.000 persones, excepte que hi concorrin, de manera simultània,
les circumstàncies següents:
a) que es prevegi una densitat de persones de tres persones per metre quadrat
o superior,
b) que l’acte o activitat es desenvolupi de nit o de matinada, o de nit i matinada,
entenent-se a aquests efectes que la nit comença a les 22:00 hores, i
c) que la durada prevista de l’acte o activitat sigui superior a les cinc hores.
3. En els casos d’actes i activitats amb un aforament previst d’entre 10.000 i
20.000 persones en què hi concorrin, simultàniament, les circumstàncies
especificades en les lletres a), b) i c) de l’apartat anterior, els titulars i
organitzadors dels mateixos s’hauran de sotmetre a les obligacions, requeriments i
procediment establerts en el decret de la Generalitat de 30/2015, de 3 de març,
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, o en la normativa que el
substitueixi.
4. En el cas dels actes de foc, aquest decret serà d’aplicació :
a) Actes de foc que reuneixin les característiques d’aforament i condicions
especificades en els apartats 1 i 2 d’aquest article, independentment de la càrrega
dels explosius que utilitzin.
b) Actes de foc que comportin la utilització d’explosius d’entre 100 i 200 kg, que
tinguin un aforament previst d’entre 10.000 i 20.000 persones, excepte que hi
concorrin, de manera simultània, les circumstàncies següents:
(1) que es prevegi una densitat de persones de tres persones per metre quadrat
o superior,
(2) que l’acte o activitat es desenvolupi de nit o de matinada, o de nit i
matinada, entenent-se a aquests efectes que la nit comença a les 22:00 hores, i
(3) que la durada prevista de l’acte o activitat sigui superior a les cinc hores.
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5. En els casos d’actes de foc amb un aforament previst d’entre 10.000 i 20.000
persones en què hi concorrin, simultàniament, les circumstàncies especificades en
ens els números (1), (2) i (3) de l’apartat anterior, els titulars i organitzadors dels
mateixos s’hauran de sotmetre a les obligacions, requeriments i procediment
establerts en el decret de la Generalitat de 30/2015, de 3 de març, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció
i es fixa el contingut d’aquestes mesures, o en la normativa que el substitueixi.
6. No serà d’aplicació aquest decret en els casos dels actes de foc quan la
càrrega utilitzada sigui superior a 200 kg. En aquests supòsits la normativa
aplicable serà el decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures o la normativa que el substitueixi.
7. L’establert en els apartats 4,5 i 6 s’entén sens perjudici de l’obligació, si
s’escau, de donar compliment a l’establert al Reial Decret 989/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, i la
resta de normativa específica que sigui d’aplicació als actes de foc.
8. Així mateix, el Sistema municipal d’ordenació de l’autoprotecció (SOAP) no
serà d’aplicació quan les característiques de l’acte o activitat a desenvolupar
impliquin un nivell de risc elevat, d’acord amb els criteris establerts en el segon
paràgraf de l’article 17.2 del present decret”.
Article 3. Definicions
A efectes d’aquest Decret, s’entén per:
a) Sistema municipal d’ordenació de l’autoprotecció (SOAP): Conjunt d’accions i
mesures que tenen com a objectiu prevenir i controlar els riscos sobre les persones
i els béns, i donar resposta adient a les possibles situacions d’emergència.
S’expressen en un document en el qual s’identifiquen aquestes situacions, mesures
i riscos, del qual se n’adjunta un model com a annex en aquest decret.
b) Acte o activitat : Conjunt d’actuacions a l’aire lliure que poden donar lloc a
accidents o esdeveniments que generin situacions d'emergència o en puguin patir
les conseqüències.
c) Aforament: capacitat total de públic que, previsiblement, assistirà a un acte o
activitat dels regulats en aquest decret.
d) Homologabilitat del SOAP: Un SOAP és homologable quan compleix tots els
requisits que marca aquest decret i que li siguin d’aplicació, i en conseqüència és:
- Complet: disposa del contingut suficient a tots els seus apartat
- Concret: específic de l’acte o esdeveniment i el seu entorn actual
- Pràctic i viable: ajustat a la realitat de l’acte i als recursos de què es disposa i
aplicable en cas d’una emergència real
- Integrable en el sistema de protecció civil de l’Ajuntament de Barcelona i del
de Catalunya, tant des del punt de vista normatiu com operatiu.
e) Mesures d’autoprotecció: en general, el conjunt d’actuacions que han de
prendre les persones que es puguin veure afectades per una situació de risc o per
una emergència, per garantir la seva seguretat.
f) Persones organitzadores de l’acte o activitat: les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, responsables de promoure i organitzar els actes i
les activitats als quals es refereix aquest decret.
g) Persones titulars de l'activitat: les persones físiques o jurídiques que exploten
l'acte o activitat. Són les persones responsables d’elaborar, implantar i mantenir
actualitzat i operatiu el SOAP, així com de fer les tramitacions administratives
corresponents.
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h) Risc: eventualitat de danys greus col·lectius que es poden produir per fets de
qualsevol naturalesa.
Capítol 2. Obligacions del titular de l’acte o activitat per a la qual es demana la
llicència, i contingut i estructura del SOAP
Article 4. Obligacions generals de les persones titulars dels actes i activitats als
quals es refereix aquest decret, i el seu personal
1. Les persones titulars dels actes i activitats als quals es refereix aquest decret
resten sotmeses a les obligacions següents:
a) Garantir que les condicions de l’activitat són suficients per assegurar el
compliment de les condicions d’autoprotecció, tenint en compte els riscos
existents.
b) Elaborar el SOAP corresponent a l’acte o activitat, emplenant el formulari que
s’adjunta com a annex a aquest decret.
c) Presentar la sol·licitud de la llicència municipal per a la celebració de l’acte o
activitat juntament amb la documentació del SOAP corresponent, d’acord amb el
model annex, excepte en els casos previstos en els articles 16 i 17.
d) Incorporar en el SOAP aquelles modificacions que es derivin de l'informe
elaborat pels tècnics municipals competents.
e) Informar i formar el personal al seu servei dels continguts del SOAP.
f) Desenvolupar la resta d'actuacions necessàries per a la implantació i el
manteniment de l'eficàcia del SOAP.
j) Complir qualsevol altra obligació establerta en aquest decret i en les altres
disposicions que siguin d'aplicació.
k) Sol·licitar les llicències o comptar amb les habilitacions previstes a la resta de
normativa aplicable.
2. El personal al servei dels actes, les activitats per a les quals es demana la
llicència i les instal·lacions afectes a les mateixes ha de participar, en la mesura de
les seves capacitats, en l’elaboració de la documentació del SOAP, i ha d’assumir
les funcions que li siguin assignades en el mateix.
Article 5. Obligacions del titular de l’acte o activitat pel que fa a la subscripció,
elaboració i revisió del SOAP
1. El SOAP és signat per la persona titular de l’acte o activitat, si és una persona
física, o per la seva representant, si és una persona jurídica
2. La persona titular de l’activitat és el o la responsable de l’elaboració,
implantació, manteniment i revisió del SOAP, en col·laboració amb les persones
que treballen o participen amb la mateixa.
3. El SOAP s’ha de revisar sempre que hi hagi una modificació substancial i, com
a mínim, cada quatre anys. Així mateix, ha d’estar permanentment actualitzat.
Article 6. Contingut mínim del SOAP
1. El SOAP recull en un document únic, l’estructura i el contingut mínim
següent:
a) La detecció de l'emergència.
b) L'alerta als equips actuants interns i l'alarma als i les ocupants.
c) L'avís, sol·licitud i recepció dels serveis externs d'ajuda.
d) El confinament o l'evacuació, segons la tipologia d'emergència.
e) La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar
exposades al risc.
f) La intervenció coordinada.
g) Procediments preventius i de control de riscos.
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2. El SOAP estableix una estructura organitzativa i jerarquitzada, dins de
l'organització i el personal existent, i fixa les funcions i responsabilitats de totes les
persones membres en situacions d'emergència.
Article 7. Funcions de la persona titular de l’activitat
1. La persona titular de l'activitat té les funcions següents:
a) Dirigir el SOAP o, si s'escau, designar una persona director o directora del
SOAP, responsable de les funcions i accions especificades en el pla.
b) Designar una persona responsable de la gestió de les actuacions encaminades
a la prevenció i al control dels riscos.
c) Designar una persona cap d'emergència, amb autoritat i amb capacitat de
gestió, responsable de la gestió de les actuacions encaminades a la resposta
davant les emergències.
d) Implantar el SOAP correctament.
e) Donar la formació teòrica i pràctica al personal que treballa a l'activitat, amb
un programa d'activitats formatives adequat, i establir sistemes o formes de
comprovació que aquests coneixements han estat adquirits.
f) Informar les persones usuàries de l’acte o l'activitat sobre els seus riscos,
sobre les mesures a prendre en cas d'emergència i sobre els mitjans existents per
fer efectives aquestes mesures.
g) Definir, proveir i gestionar els mitjans i recursos econòmics necessaris per a
la implantació i manteniment correcte del SOAP.
2. La persona titular de l’activitat ha de conservar informació detallada de les
actuacions d’implantació i de manteniment de l’eficàcia del SOAP, i l’ha de tenir a
disposició del personal de l’Ajuntament fins la finalització total de l’acte o activitat
de què es tracti.
Article 8. Interfase del SOAP i procediments de comunicació
En el cas de produir-se un accident o emergència a l’activitat o esdeveniment
objecte del SOAP, la persona titular de l’activitat, o aquell que prevegi el SOAP, i
en el seu defecte qualsevol membre de l’organització, ha de comunicar-ho de
manera immediata a les autoritats competents, sol·licitant els recursos necessaris
que s’escaigui, i posar-se a la seva disposició per col·laborar amb ells en la
resolució de l’emergència.
Capítol 3. Gestió administrativa del SOAP
Article 9. Millora del SOAP presentat
En el cas que el SOAP presentat no reuneixi els requisits mínims exigibles,
l’Ajuntament ha de requerir a la persona interessada perquè, en un termini de deu
dies, el millori, amb indicació que, si no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva
petició.
Article 10. Informe del SOAP per part del personal tècnic municipal
1. El personal tècnic municipal del departament de llicències i espai públic
competent ha d’emetre informe sobre la sol·licitud de llicència per a la celebració
de l’acte o activitat, incloent el pronunciament que correspongui sobre
l’homologació del SOAP.
2. L’informe ha de ser favorable a l’homologació del SOAP quan es comprovi que
el document ha estat degudament complimentat, és específic de l’acte o
esdeveniment a celebrar i es justifica que es disposa dels mitjans i mesures
d’autoprotecció que se li demanen, d’acord amb la normativa vigent.
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3. Contràriament, l’informe del personal tècnic competent és desfavorable a
l’homologació del SOAP quan aquest no reuneixi totes les condicions necessàries
indicades a l’apartat anterior
Article 11. Revisió del SOAP
En el cas que, entre la data de la sol·licitud de la llicència i la de la celebració de
l’acte o activitat, s’hagi produït qualsevol modificació substancial que pugui fer
modificar la previsió dels riscos inicialment identificats, les persones que l’hagin
sol·licitat han d’efectuar les modificacions que s’escaiguin en el SOAP per tal
d’adaptar-lo als canvis esmentats.
Article 12. Règim d'inspeccions i accés de les autoritats competents als actes i
les activitats a efectes de comprovar la implementació del SOAP
1. A fi d’inspeccionar la posta en marxa i bon funcionament del SOAP, els i les
agents de l’autoritat i el personal tècnic acreditat podran inspeccionar els espais on
se celebrin els actes o activitats als quals es refereix aquest decret.
2. Les persones titulars o organitzadores i promotores dels actes o activitats,
han de prestar la màxima col·laboració per a l'acompliment de les tasques
d'inspecció. A aquests efectes, han de facilitar l'accés del personal inspector a
l'espai de celebració i han de posar a la seva disposició la informació i la
documentació que els sigui requerida.
3. En cas d’emergència, s’ha de facilitar l’accés del personal tècnic i de l’operatiu
de l’Ajuntament relacionats amb l’emergència, i les persones responsables dels
actes i activitats han de prestar la màxima col·laboració.
Article 13. Règim sancionador
L'incompliment de les obligacions concernents al SOAP establertes en aquest
decret és sancionable d'acord amb el que preveu la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, seguint el procediment establert en l’Ordenança, de
26 de març de 2010, per la qual es regula el procediment sancionador.
Article 14. Simplificació administrativa i foment de l’ús de les tecnologies de
l’administració electrònica en la gestió del SOAP
La definició i implantació del SOAP s’ha d’abordar tenint en compte els principis
bàsics de simplificació i reducció de càrregues administratives, reduint al màxim
possible els requeriments de documentació, tot fomentant, en la mesura del
possible, l’ús de les tecnologies de la informació i l’administració electrònic.
Article 15. Formació del personal municipal
L’Ajuntament ha de donar la formació específica necessària en matèria de
protecció civil al personal tècnic municipal que intervingui en el Sistema municipal
d’ordenació de l’autoprotecció, regulat en aquest decret.
Article 16. Presentació voluntària d’un Pla d’Autoprotecció amb compliment dels
requisits establerts en el decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures
Si així ho desitgen, les persones titulars o organitzadores o promotores dels
actes o activitats poden acompanyar la seva sol·licitud d’un Pla d’autoprotecció
ordinari, sotmetent-se en aquest cas a les obligacions i requisits establerts decret
30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
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Article 17. Presentació obligatòria d’un Pla d’Autoprotecció amb compliment dels
requisits establerts en el decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures
1. Les persones que sol·licitin llicència per a la celebració d’actes o activitats en
els quals concorrin les circumstàncies establertes a l’article 2.2 d’aquest decret,
han d’acompanyar preceptivament la seva sol·licitud d’un Pla d’autoprotecció
ordinari, regulat en el decret 30/2015, de 3 de març, sotmetent-se a les
obligacions i requisits establerts en el decret esmentat.
2. Així mateix, de manera motivada, l’Ajuntament pot exigir la presentació d’un
Pla d’autoprotecció d’acord amb els requisits i criteris marcats en el decret
30/2015, de 3 de març, quan les característiques de l’acte o activitat a
desenvolupar impliquin, a judici de l’autoritat municipal competent, un nivell de
risc per les persones i/o els béns superior a l’assumible amb el SOAP, degut a la
concurrència d’un o més dels criteris exposats a continuació:
a) Presència d’instal·lacions afectades per la normativa d’accidents greus
b) Celebració de l’acte en zones de risc definides en els Plans d’Emergència
Municipals
c) Especial dificultat d’accés per part dels serveis d’emergències i altres ajudes
externes
d) Altres elements d’especial consideració específics de l’entorn.
Article 18. Interpretació més favorable a la màxima protecció de persones i béns
Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació de les prescripcions d’aquest
decret s’han d’interpretar de la manera que prevalgui la solució que asseguri la
màxima protecció de persones i béns.
Disposició addicional única. Salvaguarda del compliment de la legislació en
matèries connexes
Totes les obligacions establertes en aquest decret s’entenen sense perjudici de
les establertes a la normativa aplicable a Barcelona en matèries de les activitats i
dels establiments de concurrència pública, de prevenció i extinció d'incendis, de
prevenció de riscos laborals, i d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
Disposició transitòria única. Inici de l’aplicació del SOAP
El SOAP s’aplicarà a les sol·licituds de llicències i activitats presentades a partir
de la data de l’entrada en vigor d’aquest decret.
Disposició final primera. Modificació del Decret d’Alcaldia, de 25 d’abril de 2007,
sobre la Instrucció de la protecció civil municipal
A l’apartat 4 del Decret d’Alcaldia, de 25 d’abril de 2007, sobre la Instrucció de
la protecció civil municipal s’hi afegeixen dos paràgrafs nous, entre el primer i el
segon, passant aquest a ser el quart. Els dos paràgraf segon i tercer tenen la
redacció següent:
“S’entén per actes multitudinaris (…)
No obstant l’anterior, sí que és necessari l’informe de Protecció Civil per als
esdeveniments, festes i revetlles i altres actes o activitats extraordinàries de barri
en els casos següents:
a) Quan l’aforament previst estigui entre les 10.000 i 20.000 i concorrin, de
manera simultània, les tres circumstàncies següents:
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— que es prevegi una densitat de persones de tres persones per metre quadrat
o superior,
— que l’acte o activitat es desenvolupi de nit o de matinada, o de nit i matinada,
entenent-se a aquests efectes que la nit comença a les 22:00 hores, i
— que la durada prevista de l’acte o activitat sigui superior a les cinc hores.
b) Quan les característiques de l’acte o activitat a desenvolupar impliquin, a
judici de l’autoritat municipal competent, un nivell de risc per les persones i/o els
bens superior a l’assumible amb el Sistema municipal d’ordenació de
l’autoprotecció (SOAP), degut a la concurrència d’un o més dels criteris exposats a
continuació:
— Presència d’instal·lacions afectades per la normativa d’accidents greus
— Celebració de l’acte en zones de risc definides en els Plans d’Emergència
Municipals
— Especial dificultat d’accés per part dels serveis d’emergències i altres ajudes
externes
— Altres elements d’especial consideració específics de l’entorn.
En la resta de casos, n’hi haurà prou amb l’homologació del SOAP per donar
compliment als requisits mínims establerts a la normativa vigent sobre prevenció i
seguretat en matèria d’incendis i sobre adopció de mesures d’autoprotecció.
L’actuació de la protecció civil municipal, (…)”
Disposició final segona. Habilitació per aprovar un manual operatiu
S’habilita al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament per elaborar i
aprovar un manual operatiu per a l’aplicació d’aquest decret. En el manual s’han
de desenvolupar i concretar les actuacions dels diversos òrgans i agents municipals
implicats en la gestió del SOAP.
Disposició final tercera. Habilitació per modificar el formulari del SOAP que
s’acompanya a l’annex
S’habilita al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament perquè, previ
informe de la Unitat de Protecció Civil del mateix SPEIS procedeixi, quan sigui
necessari, a la modificació o actualització del formulari del SOAP, que s’adjunta
com a annex al present decret.
Disposició final quarta. Entrada en vigor
Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Annex
Sol·licitud de llicència d’espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari
organitzats a la via publica amb un aforament previst entre 4.000 i 20.000
persones.
https://w9.bcn.cat/tramits/viapublica/Sol_SOAP1000_15000.pdf
***
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Decret. D’acord amb allò disposat als articles 13 i 17 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i fent ús de les atribucions que em confereix l´article 13.2 de
la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo:
Primer. Modificar l’apartat 2.1 del Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015
(S1/D/2015/1912), pel qual –i en matèria de Patrimoni- es delega en el Primer
Tinent d’Alcalde la signatura, en representació de l’Ajuntament, de les escriptures
o actes administratives per a la formalització de tota classe de contractes,
concessions o autoritzacions, sempre i quan la signatura no s’atribueixi a altres
òrgans, en el sentit de fer extensiva l’esmentada delegació al Gerent de
Presidència i Economia per al seu exercici en cas d’absència del titular de la
Primera Tinència d’Alcaldia.
Segon. Determinar que les facultats aquí conferides seran efectives a partir del
dia següent al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en la web municipal.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la
primera sessió que celebri.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2728/2016)
***
Decret. D’acord amb allò disposat a l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i fent ús de les atribucions que em confereix l´article 13.2 de
la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo:
Primer. Delegar en el Regidor d’Habitatge la signatura, en nom i representació
de l’Ajuntament, de les escriptures públiques o actes administratives per a la
formalització de les adquisicions patrimonials d’habitatges i, en particular,
d’aquelles derivades de l’exercici dels drets de tanteig i retracte.
Segon. Determinar que les facultats aquí conferides seran efectives a partir del
dia següent al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en la web municipal.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la
primera sessió que celebri.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2729/2016)
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CARTIPÀS
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que estableix l’article 7 dels Estatuts
de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona,
Disposo:
Designar el Sr. Valentí Oviedo Cornejo membre del Consell Rector de l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona, en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2733/2016)
***
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que estableix l’article 6 dels Estatuts
de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona,
Disposo:
Designar l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau vicepresident del Consell Rector de
l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2734/2016)
***
Decret. Atesa la necessitat d’elaborar la memòria justificativa per a la creació
d’una comercialitzadora d’energia elèctrica pública, i en ús de les atribucions que
tinc conferides per l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo:
Primer. Constituir la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria
justificativa per a la creació d’una comercialitzadora d’energia elèctrica pública.
Segon.-Nomenar membres de l’esmentada Comissió d’estudi, les persones
següents:
−
−
−
−

Im. Sr. Eloi Badia i Casas, Regidor de Presidència, Aigua i Energia.
Sr. Jordi Via i Llop, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i
Consum.
Sr. Antoni Fernández i Pérez, Director d’Empreses, Entitats i Recursos.
Sra. Cristina Castells i Guiu, Directora d’Energia i Qualitat Ambiental.

Tercer. Fixar en tres mesos el termini màxim per a la presentació de la memòria
justificativa, d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Quart. Sotmetre el present Decret a la ratificació del Plenari del Consell
Municipal.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2735/2016)
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Decret. Vista la petició rebuda de la presidenta del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona, de 21 de setembre de 2016, que comunica un canvi de
conseller al Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, i d’acord amb l’article 16
de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes,
Disposo:
Nomenar el Sr. Joan Suqué i Puig-Serra membre del Consell Municipal del
Districte de Ciutat Vella en substitució de la Sra. Paula Mansilla Rodríguez.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2736/2016)
***
Decret. Vista la petició rebuda de la portaveu del Grup Municipal Barcelona en
comú, de 16 de setembre de 2016, que comunica un canvi de consellera al Consell
Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, i d’acord amb l’article 16 de les Normes
Reguladores del Funcionament dels Districtes,
Disposo:
Nomenar la Sra. Elena Tarifa i Herrero membre del Consell Municipal del
Districte d’Horta-Guinardó en substitució de la Sra. Elsa Plaza Mülher.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2737/2016)
***
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que estableix l’article 7 dels Estatuts
de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona,
Disposo:
Designar el Sr. Manuel Aguilar Hendrikson membre del Consell Rector de
l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, en substitució de la Sra. Marta
Llobet Estany.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2738/2016)
***
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona,
Disposo:
Designar el Sr. Valentí Oviedo Cornejo, gerent de l’Institut de Cultura de
Barcelona, membre del Ple de la Comissió de Lectura Pública de Barcelona, en
substitució de la Sra. Isabel Balliu Badia.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2739/2016/2016)
***
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Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 14.1.c) de la
Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya,
Disposo:
Proposar, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, el nomenament del
Sr. Ramon Bosch i Torra com a vocal del Consell Rector de la Biblioteca de
Catalunya, en substitució de la Sra. Assumpta Bailac i Puigdellívol.
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2740/2016)
***
Decret. D’acord amb el que determinen els respectius estatuts socials de les
diferents Fundacions, i en ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13
de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo:
Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona en les Fundacions que es
relacionen, les persones següents:
Fundació Privada Antoni Tàpies
Membre del Patronat
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona
Membre del Patronat
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Membre de la Junta de Govern
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Fundació Privada de la Dieta Mediterrània
Membre del Patronat:
Sr. Valentí Oviedo Cornejo en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna
Barcelona, 22 de setembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 2741/2016)
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PERSONAL
Concursos de personal
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:
REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol
convocatòria és necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos.
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de
l’esmentat Acord.
– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs.
MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
1.
2.

3.

Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.
Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat:
1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat:
0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball
convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball
convocat: 0,25 punts.
Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat,
fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball
convocat: 1 punt.
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–

4.

Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del
lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.
Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular,
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el
Comitè d'Empresa.
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la
Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data
d'acabament de l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada,
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.
En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter
indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
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Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la
plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.
ANNEX
Concurs núm. 84/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família
professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Consell Tributari de la Gerència de
Presidència i Economia. (Nivell 24)
Concurs núm. 85/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família
professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Direcció de Finançament de
la Gerència de Presidència i Economia. (Nivell 22)
Concurs núm. 86/2016-C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família professional
General (GE) adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la Direcció de
Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. (Nivell 18)
Concurs núm. 87/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família
professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Ciutat Vella. (Nivell 22)
TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al
Consell Tributari de la Gerència de Presidència i Economia
Concurs núm. 84/2016-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al
Consell Tributari de la Gerència de Presidència i Economia.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 2
de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Consell Tributari de la
Gerència de Presidència i Economia.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 2 (80.20.SJ.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 24
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

24 (588,75 € mensuals)
1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent
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3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família SJ)
3.1.2. Missió
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les
matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament
de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.
•
Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries,
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus
serveis.
•
Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres
tècnics, i elaborar els de major complexitat.
•
Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten
els seus serveis.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
•
Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, si correspon a l’òrgan
on presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic,
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la
seva família professional.
3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un
marc normatiu i procediments estandarditzat,
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus
serveis i rebre supervisió sobre els resultats.
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.
7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de
l’òrgan on presta els seus serveis.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Consell Tributari)
3.2.1. Missió
•
Exerceix la Secretaria del Consell Tributari, que garanteix la resolució
imparcial i ajustada a dret dels recursos interposats pels ciutadans i
ciutadanes i les entitats en assumptes de la seva competència, així com
assessorament dels òrgans de l’Ajuntament de Barcelona en matèria
d’ingressos de dret públic.
3.2.2. Funcions
•
Donar suport tècnic per dictaminar les propostes de resolució del Consell als
recursos interposats contra els actes d’aplicació i dels tributs i preus públics
i de recaptació d’aquests i dels altres ingressos de dret públic que pertanyin
a la hisenda municipal, tramesos pels serveis d’Hisenda o per qualsevol
altra dependència o organisme municipal que emeti propostes d’aquesta
naturalesa.
•
Donar suport tècnic al Consell per informar, amb caràcter previ a la seva
aplicació provisional, sobre les ordenances reguladores dels ingressos de
dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general,
relativa totalment o parcialment als ingressos de dret públic, que li
encomani l’Alcaldia o els òrgans competents en aquestes matèries.
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Donar suport a l’atenció a les queixes i suggeriments que presentin els/les
contribuents sobre l’activitat tributaria municipal.
Donar suport tècnic a l’elaboració d’informes, estudis i propostes en matèria
tributària que realitza el Consell, quan així ho sol·liciti l’Alcaldia, la Tinència
o la Regidoria competent en matèria d’hisenda.
Donar suport tècnic a l’emissió d’informes i a la formulació de les propostes
que el Consell jutgi oportunes, referents a qualsevol assumpte que la
pràctica i l’experiència li suggereixin en matèria de la seva competència.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de les seves funcions.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en
Dret, Tècnic/a Superior en Gestió (amb titulació de Dret); Tècnic/a
d’Administració General (amb titulació de Dret).
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
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5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència com a lletrat en elaboració d’informes jurídics, propostes de
resolució de recursos o defensa judicial de l’administració pública fins a 2
punts
− Experiència acreditada relativa als tributs municipals fins a 2 punts
− Coneixement i ús d’aplicacions informàtiques utilitzades per l’Ajuntament
i per l’Institut Municipal d’Hisenda fins a 1 punt
− Coneixements en elaboració i manteniment de pàgines web i tesaurus de
jurisprudència fins a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis
Jurídics (SJ) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític,
Recerca d’informació i actualització de coneixements, Autoconfiança, Rigor i
organització, Comunicació i influència.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
•
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
•
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President:
− Sr. Fernando Frías Valle, Secretari del Consell Tributari, o persona en qui
delegui.
Vocals:
− Sra. Olga Sancho Jardí, cap d’Administració de la Gerència de Presidència i
Economia, o persona en qui delegui.
− Sr. Alfons Segura Urroz, adjunt de la Gerència de Presidència i Economia, o
persona en qui delegui.
− Sr. Joan Anton García Jiménez, responsable de Personal de la Gerència de
Presidència i Economia, o persona en qui delegui.
Secretari/a:
− Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i
Organització, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
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7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà
del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
TÈCNIC/A 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA)
adscrit a la Direcció de Finançament de la Gerència de Presidència i
Economia.
Concurs núm. 85/2016-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA)
adscrit a la Direcció de Finançament de la Gerència de Presidència i Economia.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
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de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 3 de
la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Direcció de
Finançament de la Gerència de Presidència i Economia.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 3 (80.30.GA.90 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A2
Destinació:
Nivell 22
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

22 (514,94 € mensuals segons catàleg vigent)
850,42 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 3 de la família de GA)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família
professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les
matèries que siguin competència de l’òrganon presten els seus serveis.
•
Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la
normativa o els procediments establerts.
•
Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal
determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de
les competències de l’òrgan on presten els seus serveis.
•
Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i
recursos de l’òrgan on presten servei.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic,
realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos
definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu
àmbit funcional o família professional.
3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un
marc normatiu i procediments estandarditzat.
5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió
sobre els resultats.
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de
Finançament)
3.2.1. Missió
Execució i coordinació de la gestió financera i control econòmic- financer de
l'Ajuntament de Barcelona i dels organismes públics, empreses municipals,
consorcis, fundacions i associacions amb personalitat jurídica participades per
l’Ajuntament.
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3.2.2. Funcions
•
Gestionar el deute municipal i preparar el pla financer consolidat amb
escenaris plurianuals.
•
Negociar amb les entitats financeres i inversores nacionals i estrangeres els
convenis de tresoreria, de finançament, de cobertures de risc financer i de
serveis bancaris.
•
Gestionar administrativament els crèdits, emprèstits i emissions de deute
públic.
•
Preparar la informació financera escaient per als mercats financers, pel
ministeri competent, o l'autoritat que autoritzi les emissions publiques de
deute o l'endeutament en els mercats internacionals, i per les autoritats que
tutelen l'endeutament municipal i el compliment de la llei d'estabilitat
pressupostària.
•
Assegurar l’anàlisi del nivells d'eficàcia i eficiència de les unitats de gestió
del grup municipal a través d'un pla d'auditoria anual.
•
Conciliar els comptes centralitzats de l'Ajuntament amb els comptes
bancaris i realitzar la comptabilitat del llibre de caixa.
•
Coordinar les tresoreries de l'Ajuntament de Barcelona, dels organismes
públics i les societats municipals, amb la missió de reduir els saldos ociosos
de caixa.
•
Coordinar les revisions de la qualificació creditícia del deute municipal.
•
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
•
Representar a la Gerència i a l’Ajuntament, per delegació d’aquesta, en les
matèries pròpies de la seva competència.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A2 de la categoria de Tècnic/a d’Administració
General de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
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Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del
procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència en operacions de consulta i/o explotació del sistema SAP
ECOFIN/SAP BPC fins a 2 punts
− Experiència en el tractament i anàlisi d’informació pressupostària i
financera fins a 2 punts
− Experiència en l’elaboració, seguiment i anàlisi de plans de tresoreria fins
a 2 punts
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis
de Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President/a:
− Sr. Antoni Fernández Pérez, director d’Empreses, Entitats Municipals i
Recursos, o persona en qui delegui.
Vocals:
− Sr. Pau Batalla Roldán, director de Finançament, o persona en qui delegui.
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Sra. Griselda Sánchez Jiménez, gestora de Projectes de la Direcció de
Finançament, o persona en qui delegui.
− Sra. Olga Sancho Jardí, cap del Departament d’Administració de la Gerència
de Presidència i Economia, o persona en qui delegui.
Secretari/a:
− Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i
Promoció de la Gerència de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’empresa.
−

7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
El personal funcionari que hagi obtingut nova destinació cessarà en el lloc de
treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de
la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió en la nova
destinació es durà a terme a l'endemà del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
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SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament
de Serveis Jurídics de la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència
de Drets Socials.
Concurs núm. 86/2016-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament
de Serveis Jurídics de la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets
Socials.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 de
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Serveis Jurídics de
la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Suport
Tipus de lloc:
Suport
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
C1, C2
Destinació:
Nivell 18
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

18 (398,74 € mensuals segons catàleg vigent)
707,21 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o
donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la
qualitat requerida.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc són les següents:
•
Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o
especialitzada
de
l’òrgan
on
està
adscrit,
controlant
el
seu
desenvolupament.
•
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la
seva responsabilitat.
•
Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres
entitats.
•
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències
i recursos de l’òrgan on presten servei.
•
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus
serveis.

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva
tasca als resultats.
3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir
o proposar alternatives dins les directrius fixades.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus
serveis.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva
responsabilitat.
6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos
administratius que li són assignats.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de
Serveis Jurídics)
3.2.1. Missió
Donar suport jurídic als òrgans de govern, consultius, directrius i operatius,
exercint les funcions pròpies.
3.2.2. Funcions
•
Donar assessorament jurídic general als òrgans de govern, consultius,
directius i operatius de la Gerència.
•
Elaborar i informar els plecs de clàusules administratives particulars a la
contractació administrativa.
•
Redactar i informar els convenis i concerts de tota classe en els que
intervingui la Gerència.
•
Elaborar i informar els contractes privats en què participa la Gerència.
•
Assessorar jurídicament i coordinar als lletrats adscrits als diferents òrgans
de la Gerència.
•
Informar sobre els aspectes jurídics de les al•legacions presentades en
període d'informació pública en els expedients de qualsevol classe (plans,
propostes o actuacions de la Gerència).
•
Assessorar i informar, en el seu cas, els aspectes jurídics de les normes
internes orgàniques i procedimentals de la Gerència.
•
Controlar la homogeneïtzació dels procediments administratius, establint
criteris uniformes, normalitzant expedients i supervisant el seu
acompliment; especialment en el registre d'entrada i sortida de documents.
•
Fer seguiment de les disposicions normatives, de l'efectivitat del seu
coneixement i de la seva operativitat.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment
de les seves funcions.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa de l’Ajuntament
de Barcelona) i C2 (categoria Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de
Barcelona).
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament
(SPEIS).
(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria
pròpia del règim funcionarial en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
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El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
•

5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
−
Experiència en la tramitació, seguiment i resolució de processos
administratius i tècnics administratius en les matèries relacionades amb
les funcions del lloc de treball, especialment en l’àmbit de la contractació,
convenis i la tramitació jurídica fins a 2 punts
−
Experiència en la gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics
de suport per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball,
especialment els propis de Secretaria delegada e intervenció fins a 2
punts
−
Experiència en atenció directa a clients i externs fins a 2 punts
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de Suport 3 de la família professional General

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional,
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President:
− Sr. Ricard Fernàndez Ontiveros, gerent de Drets Socials, o persona en qui
delegui.
Vocals:
Sr. Lluís Torrents Mèlich, director de Planificació i Innovació de la Gerència de
Drets Socials, o persona en qui delegui.
Sra. Núria Gilabert Busquets, cap de Departament de Serveis Jurídics de la
Gerència de Drets Socials, o persona en qui delegui.
Sra. Neus Arranz Gallego, cap d’Administració i Personal de la Gerència de Drets
Socials, o persona en qui delegui.
Sra. Esther López Pérez, gestora de Projectes del Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització
qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
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Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
TÈCNIC/A 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA)
adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència
del Districte de Ciutat Vella.
Concurs núm. 87/2016-C
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA)
adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del
Districte de Ciutat Vella.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 3 de
la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit a la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Ciutat Vella.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Tècnic/a 3 (80.30.GA.90 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Tècnic
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A2
Destinació:
Nivell 22
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

22 (514,94 € mensuals segons catàleg vigent)
850,42 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 3 de la família de GA)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família
professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on
presten els seus serveis.
3.1.2. Funcions bàsiques
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1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
•
Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les
matèries que siguin competència de l’òrgan presten els seus serveis.
•
Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la
normativa o els procediments establerts.
•
Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal
determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de
les competències de l’òrgan on presten els seus serveis.
•
Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i
recursos de l’òrgan on presten servei.
•
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on
presten els seus serveis.
2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic,
realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos
definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu
àmbit funcional o família professional.
3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un
marc normatiu i procediments estandarditzat.
5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió
sobre els resultats.
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori)
3.2.1. Missió
Direcció de la planificació, de l’execució i de la interlocució técnica amb el teixit
associatiu i els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen al
Districte en l’àmbit de l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el
benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de
prevenció, garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorials de
referència.
3.2.2. Funcions
•
Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per
l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el benestar, la promoció
social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, i de
qualsevol altra vinculada als Barris i als serveis a les persones.
•
Dirigir els equipaments del Districte, seguint els criteris marc que es puguin
definir des dels sectors.
•
Garantir la resposta a les necessitats plantejades pels ciutadans i pel teixit
associatiu, tant si es desenvolupen des de l’estructura del Districte com si
es desenvolupen des d’altre ens municipal.
•
Fer el seguiment i analitzar les incidències i reclamacions al Districte.
•
Direcció tècnica del òrgans de participació del Districte, amb el suport de la
resta de Direccions i de les Gerències sectorials, quan sigui necessari.
•
Dirigir els serveis de prevenció al territori i la coordinació de les actuacions
que se’n derivin.
•
Exercici de les competències que li siguin delegades.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el
compliment de les seves funcions.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A2 de la categoria de Tècnic/a d’Administració
General de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
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de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del
procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− Experiència en gestió de projectes sobre usos de l’espai públic i/o anàlisi
de demandes d’esdeveniments a la via pública fins a 2 punts
− Experiència en anàlisi de quadres de comandament i seguiment
d’indicadors fins a 1 punt
− Experiència en planificació, seguiment i avaluació de projectes de
caràcter transversal i/o coordinació d’equips de treball interns o externs...
fins a 2 punts
− Experiència en interlocució tant amb la ciutadania, entitats i/o òrgans
municipals o altres administracions fins a 1 punt
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
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3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis
de Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes
d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President/a:
− Sra. Monica Mateos i Guerrero, gerent del Districte de Ciutat Vella, o
persona en qui delegui.
Vocals:
− Sra. Neus Chas i Gallardo, directora de la DS a les Persones i al Territori del
Districte de Ciutat Vella o persona en qui delegui.
− Sra. Aurèlia Escalante Cruces, cap de Recursos Interns del Districte de
Ciutat Vella, o persona en qui delegui.
− Sra. Isabel Moreno Gómez, cap de Projecte de Centralitat del Districte de
Ciutat Vella, o persona en qui delegui.
− Secretari/a:
− Sra. Laura Torres Muñoz, tècnica del Departament de Selecció i Promoció
de la Gerència de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’empresa.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
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8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.
9. Presa de possessió
El personal funcionari que hagi obtingut nova destinació cessarà en el lloc de
treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de
la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió en la nova
destinació es durà a terme a l'endemà del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan
convocant.
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL
D’HISENDA DE BARCELONA
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:
REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol
convocatòria és necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos.
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de
l’esmentat Acord.
– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs.
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MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
5.
6.

7.

8.

Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.
Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat:
1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat:
0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball
convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball
convocat: 0,25 punts.
Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat,
fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball
convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del
lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.
Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular,
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el
Comitè d'Empresa.
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al
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Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la
Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data
d'acabament de l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada,
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.
En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter
indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la
plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.
ANNEX
Concurs número 216/16. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família
professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària de
l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 18)
Suport 3 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de
Serveis d’Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda
Concurs número 216/16
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de
treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de
Serveis d’Inspecció Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Inspecció
Tributària de l’Institut Municipal d’Hisenda.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Àmbit funcional:
Tipus de lloc:

Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent)
Suport
Suport
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Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
C1, C2
Destinació:
Nivell 18
Sistema de provisió:
Concurs de mèrits
Classe de lloc:
Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

18 (398,74 € mensuals)
707,21 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o
donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la
qualitat requerida.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
− Integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o especialitzada de
l’òrgan on està adscrit, controlant el seu desenvolupament.
− Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la
seva responsabilitat
− Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres
entitats.
− Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències
i recursos de l’òrgan on presten servei. Exercir l’actuació inspectora, si
correspon a l’òrgan on presten els seus serveis.
2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva
tasca als resultats.
3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir
o proposar alternatives dins les directrius fixades.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus
serveis.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva
responsabilitat.
6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos
administratius que li són assignats.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de
Serveis d’Inspecció Tributària)
3.2.1. Funcions
•
Elaboració dels plans de treball d'inspecció i impulsió dels mateixos a través
dels equips propis o dels organismes que, eventualment, col·laborin amb la
inspecció per tal d'investigar i comprovar tot allò que condueixi a una
tributació més equitativa i a la desaparició del frau fiscal.
•
La investigació dels fets imposables per esbrinar aquells altres que
l'Administració Municipal ignori.
•
La integració definitiva de les bases tributàries mitjançant les actuacions de
comprovació en els supòsits d'estimació directa i objectiva i de les
actuacions inspectores corresponents a l'estimació indirecta.
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Les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de comprovació i
investigació.
Les actuacions, per iniciativa pròpia o per sol·licitud dels altres òrgans de
l'Administració Municipal, de caràcter inquisitiu o d'informació que calgui
efectuar relativa als particulars o altres organismes que, directament o
indirecta, condueixen a l'aplicació dels tributs.
Coordinació amb Gestió Tributària i Sistemes, per tal de detectar i actuar
sobre possibles borses de frau, a través de creuaments informàtics.
Corresponen al Cap les funcions de direcció, coordinació i impuls del treball
de la Inspecció i les pròpies d'Inspector en Cap, d'acord amb el Reglament
General de la Inspecció dels Tributs.

4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup C, subgrup C1 ó C2 de les categories Administrativa i
Auxiliar Administrativa.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament
(SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i de 24 de juliol de 2013.
•
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
•
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a
l'apartat corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
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5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió
de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 2 punts).
Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
− En tasques relacionades amb la gestió, inspecció i recaptació tributària,
fins a 2 punts.
− En la tramitació d’expedients de tributs municipals i/o procediments
sancionadors, fins a 2 punts.
− En la utilització d’aplicacions informàtiques corporatives en general i/o en
les aplicacions específiques requerides per al lloc de treball convocat, fins
a 2 punts.
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones
candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals
definides per al lloc de treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE)
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional,
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.
L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.
L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.
Puntuació mínima
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5
punts.
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és
de 9 punts.
6. Junta de valoració
President:
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o
persona en qui delegui.
Vocals:
− Sra. Gloria López de Maria Rodríguez, directora de Serveis de la Inspecció
Tributària de l’IMHB, o persona en qui delegui.
− Sra. Paloma González Sanz, directora Jurídica de l’IMHB, o persona en qui
delegui.
− Sra. Mª Luz Valdés Conde, inspectora de l’IMHB, o persona en qui delegui.
− Sr. Santos Martínez Sequí, cap de Recursos Humans, qui actua també com
a Secretari, o persona en qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o del Comité d’Empresa.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per
mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a
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complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae”
electrònic.
Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a
qualsevol
dels
registres
desconcentrats
de
l’Ajuntament,
fent
servir
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos
Humans” de la Intranet Municipal.
En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la
seva sol·licitud i les dades que hi consten.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos
Humans de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona publicarà a la intranet
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalan
9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d'actiu o per causes excepcionals.
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 38 PLACES DE LA
CATEGORIA JARDINER/A DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA
Concurs núm. 02/2016
1. Objecte de la convocatòria
La convocatòria es regirà per aquestes bases i per altra normativa concordant.
Així mateix, i pel que fa a la perspectiva de gènere, aquestes bases preveuen allò
que disposa el Pla d’igualtat d’oportunitats de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en les
diferents categories professionals.
Les característiques de la convocatòria són les següents:
Nombre de places convocades:
Classe de personal:
Categoria:
Grup de titulació:
Nivell salarial:

38 places
laboral
jardiner/a
grup C2
4

Les persones que hagin superat totes les proves i no hagin obtingut plaça
formaran part d'una borsa disponible per a la cobertura de vacants definitives fins
a la propera convocatòria. Les vacants a cobrir per aquesta borsa s’assignaran per
rigorós ordre de nota.
2. Sistema de selecció i torn de la convocatòria
El sistema de selecció és el de concurs-oposició i s’articula en torn de promoció
interna.
3. Requisits de participació
Hi podran prendre part els treballadors i treballadores de Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal (en endavant, l’Institut) que compleixin els requisits
següents:
3.1. Ser treballadors/es de l’Institut amb les categories compreses en el nivell
salarial 3 i oficial 2a maquinista (categoria a extingir), d’acord amb la classificació
professional vigent.
3.2. Posseir el títol acadèmic de graduat/ada escolar, o graduat/ada en educació
secundària obligatòria o superior.
3.3. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i les
tasques pròpies de la categoria convocada, és a dir, ser “apte” per a les tasques de
jardiner/a de l’Institut. Les persones amb reconeixement de discapacitat han de
presentar al Tribunal qualificador un dictamen actualitzat de les seves condicions
psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l’equip multiprofessional competent,
en el qual cal fer constar les orientacions per a l’adaptació de les respectives
proves selectives, si escau.
Tots els requisits anteriors s’han de complir l’últim dia de presentació de
sol·licituds i s’han de mantenir en el moment de prendre possessió de la categoria.
4. Sol·licitud de participació
4.1. Les sol·licituds s’han de presentar al registre d’Ecologia Urbana: Diagonal
240 de dilluns a divendres amb horari de 8.30h a 14.00h.
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4.2. També és poden presentar a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Barcelona, o bé a través d’altres registres oficials d’acord al que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener. La relació d’aquestes OAC, i també les seves
adreces corresponents, s’especifiquen a l’annex 3 d’aquesta convocatòria. Cal
adjuntar a la instància els documents següents:
Fotocòpia de la titulació requerida per participar en el concurs-oposició.
Fotocòpia de la documentació que acrediti els mèrits que ha de valorar
el Tribunal qualificador.
− Currículum emplenat d’acord amb el model d’aquestes bases (annex 2).
Les persones amb discapacitat, fotocòpia del certificat de discapacitat i també el
corresponent dictamen actualitzat de les seves condicions a les quals fa referència
l’apartat 3.3. d’aquestes bases.
−
−

4.3. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones aspirants disposen d’un termini de quinze dies naturals
comptadors des l’endemà de la data de publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal.
4.4. Dades consignades a la sol·licitud
Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l’adreça electrònica que figurin
en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a l’efecte de notificacions i
seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva
consignació i la comunicació a l’Institut de qualsevol canvi d’aquestes.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la sol·licitud, sens perjudici que en qualsevol moment
l’autoritat convocant o el Tribunal del procés de selecció pugui requerir-los
l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats
en què hagin pogut incórrer les persones aspirants.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
4.5. Acreditació de la fase de concurs
Per ser valorada la fase de concurs, les persones aspirants han de presentar
obligatòriament el model de currículum publicat en aquestes bases (annex 2) en el
qual les persones aspirants han d’escriure els mèrits que proposin per ser avaluats
pel Tribunal qualificador d’acord amb la relació de mèrits puntuables recollits a
l’apartat 9 d’aquestes bases.
Perquè aquests mèrits siguin objecte de valoració, han d’anar acompanyats de
les corresponents fotocòpies dels documents acreditatius de tots i cadascun dels
mèrits al·legats. Tots els fulls i els documents que formin part d’aquest currículum
han d'anar degudament paginats. Els mèrits generats a l’Institut es comprovaran
d’ofici.
El Tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que
clarifiqui la naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada per la persona
aspirant.
5. Llista de les persones admeses i excloses (provisional i definitiva)
Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal qualificador
publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses en la intranet
d’Ecologia Urbana i al tauler d’anuncis de l’Institut (carrer Tarragona, 141). En
aquesta llista s’indicarà també quines persones aspirants han de fer la prova de
llengua catalana.
D’acord amb el requisit 3.3 d’aquestes bases, el servei de vigilància de la salut
valorarà l’aptitud de les persones aspirants admeses en les llistes provisionals per
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a les funcions i les tasques pròpies de la categoria convocada. En el cas que siguin
NO APTES, quedaran excloses del procés.
Les persones aspirants poden formular les al·legacions que considerin
convenients en el termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la
publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.
En el cas que una persona aspirant no aparegui en la llista provisional ni com a
admesa ni com a exclosa, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’ha
d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.
Un cop acabat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es
farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, en la qual s’indicarà
també la data de realització de la primera prova.
6. Convocatòria de les proves
El dia, l’hora i el lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els
resultats d’aquestes, es publicaran en la intranet d’Ecologia Urbana i s’exposaran al
tauler d’anuncis de la Direcció de Recursos Humans de Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal (c/ Tarragona, 141).
7.

Procés selectiu

El procés de selecció constarà de dues fases: 1. Fase d'oposició; 2. Fase de
concurs.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin al llarg de tot
el procés selectiu i per prendre els acords que calgui per garantir-ne el
funcionament correcte.
L’ordre d’actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no es
puguin fer conjuntament s’iniciarà per la primera persona aspirant el primer
cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer
sorteig públic que s’hagi realitzat a aquest efecte.
En aquelles proves que ho requereixin es farà una única crida. Les persones
aspirants que no compareguin al lloc, la data i l’hora assenyalats seran
definitivament excloses del procés selectiu.
En el cas que el dia i l’hora de realització de la primera, la segona i la quarta
prova del procés de selecció alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada
per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal
articularà els mecanismes necessaris per possibilitar-li la realització de la prova o
proves al recinte hospitalari on es trobi, sempre que sigui factible que aquesta
execució es dugui a terme el mateix dia i hora en què ho faci la resta de persones
aspirants convocades i el domicili es trobi a la província de Barcelona.
Per tal que el Tribunal habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin
trobar-se els dies de realització de les proves en la situació esmentada al paràgraf
anterior, hauran d’informar del seu estat al Tribunal mitjançant un correu
electrònic enviat a l’adreça parcsijardins_seleccio@bcn.cat i indicar a
l’assumpte: “Aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d’especificar
les dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), i també la data i
l’hospital previstos per al part. El termini establert per formalitzar aquesta petició
és de cinc dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la data
de realització de la primera prova.
En el cas de la tercera prova (prova pràctica), si l’aspirant en previsió de part no
pogués presentar-se a l’examen, se li guardarà la nota del primer i del segon
examen fins a la propera convocatòria, sempre que es mantinguin les
característiques dels exàmens i hagi superat la resta de proves del procés.
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8. Fase d’oposició
Aquesta fase estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori: prova de
coneixements, prova de llengua catalana, prova pràctica i proves psicotècniques. El
Tribunal pot determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió i la
seva execució en l’ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de
cada exercici resta condicionada a la superació de les proves anteriors d’acord amb
l’ordre establert en aquestes bases.
8.1 Les proves de la fase d’oposició són les següents:
Primera prova: prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en un qüestionari tipus test que versarà sobre el
contingut de les matèries recollides al temari de l’annex 1 d’aquestes bases.
Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria. Serà qualificada amb una puntuació
màxima de 10 punts. Cal obtenir la qualificació mínima de 5 punts per superar-la.
Les persones aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts
quedaran eliminades del procés de selecció.
Segona prova: coneixements de la llengua catalana
Prova del nivell bàsic de català A2 que consisteix a demostrar un domini de l’ús
de la llengua general que permeti satisfer les necessitats més bàsiques de
comunicació a través de l’expressió escrita i oral, i la seva comprensió. Aquesta
prova és obligatòria i eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a
aptes o no aptes, i aquestes últimes s'eliminaran del procés de selecció.
Queden exemptes de fer la prova les persones aspirants que:
− Acreditin estar en possessió del certificat de nivell bàsic de català (A2)
atorgat per la Secretaria de Política Lingüística, o titulació equivalent o
superior, d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica
el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català (DOGC núm. 6536, de 9 de gener de 2014).
− Hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de
personal de l’Institut, l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra
administració o empresa pública en què hi hagués establerta una prova de
català del mateix nivell o superior, i així ho manifestin i/o ho acreditin.
Tercera prova: prova pràctica
Consistirà en un seguit d’exercicis pràctics sobre els coneixements, les
tècniques, les eines i les habilitats que ha de dominar un/a jardiner/a, d’acord amb
el temari d’aquestes bases (annex 1). Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria.
La prova es qualificarà amb un màxim de 15 punts. Cal obtenir una puntuació
mínima de 8 punts per superar-la. En el cas que aquesta prova consti de diferents
exercicis, cal superar cada exercici amb una qualificació mínima del 50% de la
puntuació que el Tribunal qualificador assigni a cadascun dels exercicis que s’hagi
de fer. Les persones aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima
quedaran eliminades del procés de selecció. El nombre d’exercicis i les puntuacions
que s'assignin a cadascun dels exercicis es publicaran amb l’anunci de la
convocatòria d'aquesta segona prova.
Quarta prova: proves psicotècniques
Consistirà en la realització de dos exercicis: un test i una entrevista sobre
competències professionals. L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 5 punts.
Per superar la prova caldrà obtenir un mínim de 2,5 punts.
8.2 La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la suma de les
puntuacions obtingudes en la primera, la tercera i la quarta prova, sempre que
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cada prova s’hagi superat individualment segons
específicament i s’hagi obtingut la qualificació d’apte.

els

criteris

establerts

Un cop acabades totes les proves d’aquesta fase i publicades les qualificacions
de cadascuna de les proves, el Tribunal publicarà una llista provisional amb totes
les puntuacions de la fase d’oposició i obrirà un termini de cinc dies hàbils per
resoldre les possibles reclamacions.
Acabat aquest termini, el Tribunal qualificador publicarà una llista definitiva de
les qualificacions de la fase d’oposició.
9. Fase de concurs (avaluació de mèrits)
9.1. El concurs no té caràcter eliminatori. La puntuació obtinguda en el concurs
de mèrits no podrà ser aplicada en cap cas per superar l’oposició.
9.2. El Tribunal qualificador només valorarà els mèrits acreditats
documentalment.
9.3. Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones
aspirants que hagin superat l’oposició fins a un màxim de 24 punts, d’acord amb el
barem que figura a continuació.
1. Per experiència professional fins a 12 punts.
Tasques en la categoria d’auxiliar
jardiner/a o d’oficial 2a maquinista
Tasques de conservació en la
categoria de jardiner/a

A Parcs i Jardins BCN
A raó d'1 punt per any
treballat
A raó d’1,2 punts per any
treballat

A altres empreses
A raó de 0,5 punts per
any treballat
A raó de 0,6 punts per
any treballat

L’experiència professional s’acredita mitjançant l’Informe de vida laboral, atorgat
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i els contractes de treball, i són
necessaris ambdós documents. L’experiència a l’àmbit de l’Administració pública es
pot acreditar també mitjançant un certificat emès pel secretari/ària o l’òrgan
competent de l’Administració en què s’hagin prestat els serveis. Tanmateix,
l’experiència a Parcs i Jardins es comprovarà d’ofici.
2. Per titulacions acadèmiques dels cicles formatius de la formació professional
de la família agrària, relacionades amb les tasques pròpies de la categoria, excepte
aquella que sigui un requisit de participació, fins a 6, segons el barem següent:
Tècnic/a FP
Formació reglada de mestre/a jardiner/a,
anterior al títol oficial
Tècnic/a en jardineria
Tècnic/a en jardineria i floristeria
Tècnic/a en aprofitament i conservació del
medi natural
Tècnic/a sup. en gestió i organització de
recursos naturals i paisatgístics
Tècnic/a sup. en paisatgisme i medi rural

Tècnic/a
superior FP

4
4
3
3
2
2

3. Per cursos de formació, reciclatge i seminaris relacionats amb els continguts
del temari (annex 1) duts a terme durant els darrers deu anys, fins a 3 punts.
Formació presencial
Formació en línia

A raó de 0,02 punts per hora formativa
- Voluntària, a raó de 0,03 per hora lectiva
- A Parcs i Jardins, 1 punt per període.
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El Tribunal qualificador només valorarà els cursos d’acord amb les hores
certificades.
4. Per estar en possessió del certificat de coneixements de català o titulació
equivalent, fins a 1 punt.
CERTIFICATS

Puntuació

B

0,5 punt

C

1 punt

5. Per estar en possessió del permís de conduir, fins a 2 punts.
CARNETS

Puntuació

B

1 punt

C

1 punt

9.4. El Tribunal qualificador farà pública una llista provisional de puntuacions
que resulti de l’aplicació del barem de mèrits d’aquesta convocatòria. Les persones
aspirants, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta
publicació, poden presentar davant el Tribunal qualificador les reclamacions que
considerin oportunes respecte a la llista provisional de puntuacions.
9.5. Un cop acabat el termini esmentat al punt anterior i resoltes les
reclamacions es farà pública la llista definitiva de puntuacions del concurs.
10. Resultat final de la fase de concurs-oposició
10.1. El resultat final serà la suma de les qualificacions obtingudes en la fase
d’oposició i en la fase de concurs , respectivament.
10.2. El Tribunal publicarà una llista amb les persones aspirants amb les
qualificacions obtingudes en la fase d’oposició i de concurs, ordenada de major a
menor puntuació. En cas d’empat en alguna posició l’ordre de classificació
s’establirà d’acord amb els criteris següents, tenint en compte que cadascun dels
criteris és excloent:
− Primer criteri: l’aspirant que hagi obtingut plaça en un procés d’oferta
pública a Parcs i Jardins.
− Segon criteri: a favor de la persona aspirant el gènere de la qual sigui
menys representat en el col·lectiu professional objecte d’aquest concurs,
que en aquest cas és el gènere femení.
− Tercer criteri: l’aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova
pràctica.
− Quart criteri: l’aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova de
coneixements.
− Cinquè criteri: l’aspirant amb més antiguitat a l’Institut.
10.3. Les persones aspirants que hagin superat les proves però no hagin tingut
plaça formaran part d’una borsa per a la cobertura de vacants definitives, de la
categoria concursada, quan aquestes es produeixin. L’assignació de vacants es
durà a terme amb estricte ordre de nota del procés.
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11. Acreditació de requisits i mèrits
Les persones aspirants proposades per ocupar les places del concurs hauran de
presentar, al Departament de Formació i Selecció de Parcs i Jardins, Institut
Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de Barcelona), en el termini màxim de 10
dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci final del concursoposició, els originals i una fotocòpia de cadascun dels documents acreditatius dels
requisits exigits i dels que s’han valorat en la fase de concurs, per tal d’efectuar la
compulsa dels mateixos..
Si dins el termini esmentat, tret dels casos de força major, les persones
aspirants aprovades proposades no presenten la documentació o no reuneixen els
requisits exigits, restaran excloses del procés de selecció i quedaran anul·lades
totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver
incorregut per falsedat.
12. Resultats finals
El Tribunal publicarà la relació de les 38 persones que han obtingut plaça per
ordre de puntuació. El nombre de persones seleccionades no pot ultrapassar el de
les places convocades. El Tribunal proposarà a la Gerència el corresponent canvi de
categoria.
13. Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador estarà compost pels membres següents:
President:
Sr. Jordi Ribas Vilanova, o bé la persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Carme Melús Nuño, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Sr. Josep Manel Ballestero Rosell, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Sr. Josep Oriol Salvat Devesa, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Sr. Antoni Garcia Bravo, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Sra. Izaskun Martí Carral, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Sr. Jordi Cartañá Gómez, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Un observador, titular o suplent, designat pel Comitè d’Empresa.
Secretari: Sr. Josep Padró Maneus com a titular, o bé la persona en qui delegui.
13.1. Els membres del Tribunal han d’abstenir-se d’intervenir, notificant-t’ho al
president del Tribunal, quan concorrin circumstàncies de les que preveu l’article
28.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, o quan hagin impartit
cursos o treballs per a la preparació de persones participants en proves selectives
els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, les persones
participants poden recusar els membres del Tribunal quan concorrin les
circumstàncies previstes.
13.2. El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de personal
tècnic especialista per a totes o algunes de les proves, que actuarà amb veu però
sense vot en les sessions del Tribunal per debatre les qüestions relatives a les
matèries de la seva competència que se li sotmetin.
13.3. Per a l’execució de proves que hagin de fer professionals especialistes,
caldrà la presència de la majoria de membres del Tribunal per assegurar-ne la
correcta realització.
13.4. A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el Tribunal tindrà la seu a
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de
Barcelona), des de la qual rebrà el suport material i tècnic necessari per a la seva
actuació.
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13.5. El Tribunal qualificador pot excloure del procés selectiu qualsevol
participant amb alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els
principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el
desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
13.6. El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i
prendre els acords necessaris per al bon funcionament del concurs-oposició, dins el
marc d’aquestes bases i de la legislació aplicable.
Annex 1:
TEMARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La Gerència d’Ecologia Urbana
Els Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
Conveni col·lectiu de PJBIM i els principals acords dels darrers quatre anys
El Pla d’igualtat d’oportunitats a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal
La Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat
Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques
Prevenció de riscos laborals
El manteniment en jardineria. Operacions de manteniment. Calendari de
treball
Interpretació de plànols i croquis. Replanteig en planta i altimetria
Manteniment d’arbres i arbusts. Processos i programació
Manteniment de gespes. Processos i programació
Manteniment de plantes anuals i vivaces. Processos i programació
Manteniment del sòl. Esmenes. Fertilitzants
Plagues i malalties de les plantes. Productes fitosanitaris
La reproducció de les plantes ornamentals
El reg

Bibliografia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els estatuts
L’organització política i executiva de l’Ajuntament de Barcelona
(www.bcn.cat)
Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria. IM Parcs i jardins
Procediments de formació interna: metodologia de treball en jardineria. IM
Parcs i Jardins
Documentació d’un SGMA. IM Parcs i Jardins (intranet)
Procediment de control de risc de l’arbratge viari. IM Parcs i Jardins
Documentació del mòdul de maquinària. IM Parcs i Jardins
Plec de condicions tècniques de jardineria. IM Parcs i Jardins (intranet)
Pla de gestió de l’arbratge viari de Barcelona 2005. IM Parcs i Jardins
(intranet)
Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg. IM Parcs i
Jardins (intranet)
Pla del verd i la biodiversitat (disponible al web)
Bones pràctiques de jardineria (disponible al web)
Informació dels parcs i localització (disponible al web)
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Annex 2:
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I CURRÍCULUM
(Concurs-Oposició de Promoció Interna)
(Cal presentar una sol·licitud per cadascun dels processos en què es desitgi
participar, amb tota la documentació)
REFERÈNCIA CONCURS-OPOSICIÓ: .............................
PLAÇA/PLACES DE: ...............................................................................................
DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT:
CODI DEL TREBALLADOR:........................................... DNI:....................................
CORREU ELECTRÒNIC:...........................................................................................
NOM I COGNOMS: ................................................................................................
CATEGORIA:....................................................NIVELL: .........................................
DESTÍ:........................................CENTRE DE TREBALL:...........................................
DOCUMENTS QUE ADJUNTA PER ALS REQUISITS I MÈRITS
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
El treballador/a manifesta que reuneix totes les condicions exigides a les bases de la
convocatòria.

SIGNATURA:
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Annex 3
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Gerència d’Ecologia Urbana. Av Diagonal 240
Horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h
OFICINES D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficines d’atenció ciutadana (OAC)
− Horari general (excepte l'OAC Sant Miquel): de dilluns a dimecres i
divendres, de 8.30 a 14.30 h. Dijous, de 8.30 a 20.00 h (últim torn, 19.30
h).
− Horari específic de l'OAC Sant Miquel: de dilluns a dissabte, de 8.30 a
20.00 h (últim torn, 19.30 h).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella (Ramelleres, 17)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de l’Eixample (Aragó, 328)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc (Creu Coberta,
104)
Subseu Marina (pg. Zona Franca, 185-219)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de les Corts (pl. Comas, 18)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi (Anglí, 31)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte d’Horta-Guinardó (Lepant, 387)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris (pl. Major Nou Barris,
1)
Subseu Zona Nord (Costabona, 3-5)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu (Segre, 24-32)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall,
1)
Oficina d’Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel (pl. Sant Miquel, 3)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 27 PLACES DE LA
CATEGORIA XOFER/A DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA
Concurs núm. 03/2016
1. Objecte de la convocatòria
La convocatòria es regirà per aquestes bases i per altra normativa concordant.
Així mateix, i pel que fa a la perspectiva de gènere, aquestes bases preveuen allò
que disposa el Pla d’igualtat d’oportunitats de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en les
diferents categories professionals. Les característiques de la convocatòria són les
següents:
Nombre de places convocades:
Classe de personal:
Categoria:
Grup de titulació:
Nivell salarial:

27 places
laboral
xofer/a
grup C2
4

Les persones que hagin superat totes les proves i no hagin obtingut plaça
formaran part d’una borsa, disponibles per a la cobertura de vacants definitives
fins a la propera convocatòria.
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2. Sistema de selecció i torn de la convocatòria
El sistema de selecció és el de concurs-oposició i s’articula entorn de promoció
interna.
3. Requisits de participació
3.1. Hi podran prendre part els treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal (en endavant, l’Institut) que compleixin els requisits següents:
a) Ser treballadors/es de l’Institut amb una antiguitat mínima de dos anys en el
grup de classificació professional d’oficis C2.
b) Posseir, com a mínim, el títol de graduat/ada escolar o graduat/ada en
educació secundària obligatòria o superior.
c) Estar en possessió del permís de conducció classe C o C1 en vigència (no
caducat) i estar en possessió del certificat d’aptitud professional (CAP).
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions pròpies
de la categoria convocada. No tenir cap limitació per les tasques de xofer o
xofera de l’Institut, ni patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment
físic o psíquic que impossibiliti l’exercici normal de les funcions pròpies de la
categoria. Les persones amb reconeixement de discapacitat han de presentar
al Tribunal qualificador un dictamen actualitzat de les seves condicions
psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional
competent.
Tots els requisits anteriors s’han de complir l’últim dia de presentació de
sol·licituds i s’han de mantenir en el moment de prendre possessió de la categoria.
4.

Sol·licitud de participació

4.1. Les sol·licituds s’han de presentar al registre d’Ecologia Urbana: Diagonal
240 de dilluns a divendres amb horari de 8.30h a 14.00h.
4.2. També és poden presentar a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Barcelona, o bé a través d’altres registres oficials d’acord al que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener. La relació d’aquestes OAC, i també les seves
adreces corresponents, s’especifiquen a l’annex 4 d’aquesta convocatòria. Cal
adjuntar a la instància els documents següents:
−
−
−
−
−

Fotocòpia del permís de conducció de la classe C/C1 en vigència i el CAP.
Fotocòpia de la titulació requerida per participar en el concurs-oposició.
Currículum emplenat d’acord amb el model d’aquestes bases (annex 2).
Fotocòpia de la documentació que acrediti els mèrits que ha de valorar el
Tribunal qualificador.
Fotocòpia del certificat de discapacitat i el corresponent dictamen actualitzat
de les seves condicions a què fa referència l’apartat 3.d. d’aquestes bases.

4.3. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones aspirants disposen d’un termini de quinze dies naturals
comptadors des l’endemà de la data de publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal.
4.4. Dades consignades a la sol·licitud
Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l’adreça electrònica que figurin
en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a l’efecte de notificacions i
seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva
consignació i la comunicació a l’Institut de qualsevol canvi d’aquestes.
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A l’efecte d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la sol·licitud, sens perjudici que en qualsevol moment
l’autoritat convocant o el Tribunal del procés de selecció pugui requerir-los
l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats
en què hagin pogut incórrer les persones aspirants.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
4.5. Acreditació de la fase de concurs
Per ser valorada la fase de concurs, les persones aspirants han de presentar
obligatòriament el model de curriculum vitae publicat en aquestes bases (annex
2), en el qual les persones aspirants hauran d’escriure els mèrits que proposin per
ser avaluats pel Tribunal qualificador d’acord amb la relació de mèrits puntuables
recollits a l’apartat 9 d’aquestes bases.
Perquè aquests mèrits siguin objecte de valoració, han d’anar acompanyats de
les corresponents fotocòpies dels documents acreditatius de tots i cadascun dels
mèrits al·legats. Tots els fulls i els documents que formin part d’aquest curriculum
vitae han d'anar degudament paginats. Els mèrits generals a l’Institut es
comprovaran d’ofici.
El Tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que
clarifiqui la naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada per la persona
aspirant.
5. Llista de les persones admeses i excloses (provisional i definitiva)
Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal qualificador
publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses en la intranet
d’Ecologia Urbana i al tauler d’anuncis de l’Institut (carrer Tarragona, 141). En
aquesta llista s’indicarà també quines persones aspirants han de fer la prova de
llengua catalana.
D’acord amb el requisit 3.3 d’aquestes bases, el servei de vigilància de la salut
valorarà l’aptitud de les persones aspirants admeses en les llistes provisionals per
a les funcions i les tasques pròpies de la categoria convocada. En el cas que siguin
NO APTES, quedaran excloses del procés.
Les persones aspirants poden formular les al·legacions que considerin
convenients en el termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la
publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.
En el cas que una persona aspirant no aparegui en la llista provisional ni com a
admesa ni com a exclosa, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’ha
d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.
Un cop acabat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es
farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, en la qual s’indicarà
també la data de realització de la primera prova.
6. Convocatòria de proves
El dia, l’hora i el lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els
resultats d’aquestes, es publicaran en la intranet de la Gerència d’Ecologia Urbana i
s’exposaran al tauler d’anuncis de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut (c/
Tarragona, 141).
7. Procés selectiu
El procés de selecció constarà de dues fases: 1. Fase d'oposició; 2. Fase de
concurs.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin al llarg de tot
el procés selectiu i per prendre els acords que calgui per garantir-ne el
funcionament correcte.
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L’ordre d’actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no es
puguin fer conjuntament s’iniciarà per la primera persona aspirant el primer
cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer
sorteig públic que s’hagi realitzat a aquest efecte.
En aquelles proves que ho requereixin es farà una única crida. Les persones
aspirants que no compareguin al lloc, la data i l’hora assenyalats seran
definitivament excloses del procés selectiu.
En el cas que el dia i l’hora de realització de la primera, la tercera o la quarta
prova del procés de selecció alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada
per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal
articularà els mecanismes necessaris per possibilitar -li la realització de la prova o
proves al recinte hospitalari on es trobi, sempre que sigui factible que aquesta
execució es dugui a terme el mateix dia i hora en què ho faci la resta de persones
aspirants convocades i el domicili es trobi a la província de Barcelona.
Per tal que el Tribunal habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin
trobar-se els dies de realització de les proves en la situació esmentada al paràgraf
anterior, hauran d’informar del seu estat al Tribunal mitjançant un correu
electrònic enviat a l’adreça parcsijardins_seleccio@bcn.cat i indicar a
l’assumpte: “Aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d’especificar
les dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), i també la data i
l’hospital previstos per al part. El termini establert per formalitzar aquesta petició
és de cinc dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la data
de realització de la primera prova.
En el cas de la segona prova (prova pràctica), si l’aspirant en previsió de part no
pogués presentar-se a l’examen ni fer la prova durant el procés de selecció, se li
guardarà la nota del primer examen fins a la propera convocatòria, sempre que es
mantinguin les característiques dels exàmens i hagi superat la resta de proves del
procés.
8. Fase d’oposició
Aquesta fase estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori: prova de
coneixements, prova pràctica, prova de llengua catalana i proves psicotècniques. El
Tribunal pot determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió i la
seva execució en l’ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de
cada exercici resta condicionada a la superació de les proves anteriors d’acord amb
l’ordre establert en aquestes bases.
8.1. Les proves de la fase d’oposició són les següents:
Primera prova: prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en un qüestionari tipus test que versarà sobre el
contingut de les matèries recollides al temari de l’annex 1 d’aquestes bases.
Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria. Serà qualificada amb una puntuació
màxima de 10 punts. Cal obtenir la qualificació mínima de 5 punts per superar-la.
Les persones aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts
quedaran eliminades del procés de selecció.
Segona prova: prova pràctica
Consistirà en una prova de tipus pràctic en què les persones aspirants hauran de
demostrar el domini del vehicle. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria.
L’exercici serà qualificat amb un màxim de 15 punts. Les persones aspirants que
no obtinguin la puntuació mínima de 8 punts quedaran eliminades del procés de
selecció.

5509

5510

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

NÚM. 25

Tercera prova: coneixements de la llengua catalana
Prova del nivell bàsic de català A2 que consisteix a demostrar un domini de l’ús
de la llengua general que permeti satisfer les necessitats més bàsiques de
comunicació a través de l’expressió escrita i oral, i la seva comprensió Aquesta
prova és obligatòria i eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a
aptes o no aptes, i aquestes últimes s'eliminaran del procés de selecció.
Queden exemptes de fer la prova les persones aspirants que:
− Acreditin estar en possessió del certificat de nivell bàsic de català (A2)
atorgat per la Secretaria de Política Lingüística, o titulació equivalent o
superior, d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica
el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català (DOGC núm. 6536, de 9 de gener de 2014).
− Hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de
personal de l’Institut, l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra
administració o empresa pública en què hi hagués establerta una prova de
català del mateix nivell o superior, i així ho manifestin o acreditin.
Quarta prova: proves psicotècniques
Consistirà en la realització de dos exercicis: un test i una entrevista sobre
competències professionals. L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 5 punts.
Per superar la prova caldrà obtenir un mínim de 2,5 punts.
8.2. Qualificació de la fase d’oposició
La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la suma de les
puntuacions obtingudes en la primera, la segona i la quarta prova, sempre que
cada prova s’hagi superat individualment segons els criteris establerts
específicament i s’obtingui la qualificació d’apte en la resta.
Un cop acabades totes les proves i publicades les qualificacions de cadascuna de
les proves, el Tribunal publicarà una llista amb totes les puntuacions de la fase
d’oposició i obrirà un termini de cinc dies hàbils per resoldre les possibles
reclamacions.
Acabat aquest termini, el Tribunal qualificador publicarà una llista definitiva de
les qualificacions de la fase d’oposició.
9. Fase de concurs (avaluació de mèrits)
9.1. El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels
mèrits aportats per les persones aspirants que hagin superat l’oposició, d’acord
amb el barem que figura a continuació.
9.2. El Tribunal qualificador només valorarà els mèrits acreditats
documentalment.
9.3. Els mèrits aportats seran qualificats fins a un màxim de 24 punts, d’acord
amb els apartats següents:
1. Per experiència professional, fins a 14 punts.
A Parcs i Jardins BCN
Tasques relatives a les
funcions
pròpies
de
la
categoria objecte d’aquesta
convocatòria.

- A raó de 0,5 punts per
any treballat portant
vehicles tipus trade.
- A raó d’1 punt per any
treballat conduint camions
tipus tones, ploma i grues.

A altres
empreses
A raó de 0,5
punts per any
treballat conduint
camions tipus
tones, ploma i
grues.

L’experiència professional s’acredita mitjançant l’Informe de vida laboral, atorgat
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i els contractes de treball, i són
necessaris ambdós documents. L’experiència a l’àmbit de l’Administració pública es
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podrà acreditar també mitjançant un certificat emès pel secretari/ària o l’òrgan
competent de l’Administració en què s’hagin prestat els serveis. Tanmateix,
l’experiència a Parcs i Jardins es comprovarà d’ofici.
2. Per titulacions acadèmiques relacionades amb les tasques pròpies de la
categoria, excepte aquella que sigui un requisit de participació, fins a 3 punts,
segons el barem següent:
Tècnic/a
FP
Tècnic/a en jardineria
Tècnic/a sup. en gestió i organització de
recursos naturals i paisatgístics
Tècnic/a en electromecànica de vehicles
automòbils
Tècnic/a superior en automoció

1

Tècnic/a
superior
PF
1

1,5
1,5

3. Per cursos de formació, reciclatges i seminaris específics sobre conducció,
seguretat viària, mecànica en general i trasllat de persones i mercaderies, duts a
terme durant els darrers deu anys, fins a 3 punts, a raó de 0,02 per hora
formativa. El Tribunal qualificador només valorarà els cursos d’acord amb les hores
certificades.
4. Per estar en possessió dels permisos de conduir següents, fins a 3 punts.
C+E
D
D+E
ADR

CARNETS

PUNTS
1,5
2
2,5
3

El Tribunal qualificador només puntuarà el nivell superior.
5. Per estar en possessió del certificat de coneixements de català o titulació
equivalent, fins a 1 punt.
CERTIFICATS
B
C

Puntuació
0,5 punt
1 punt

9.4. La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits no es podrà aplicar, en cap
cas, per superar l’oposició.
9.5. El Tribunal qualificador farà pública una llista provisional de puntuacions
que resulti de l’aplicació del barem de mèrits d’aquesta convocatòria. Les persones
aspirants, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta
publicació, podran presentar davant el Tribunal qualificador les reclamacions que
considerin oportunes respecte a la llista provisional de puntuacions.
9.6. Un cop acabat el termini esmentat a la base anterior i resoltes les
reclamacions es farà pública la llista definitiva de puntuacions del concurs.
10. Resultat final de la fase de concurs-oposició
10.1 El Tribunal publicarà una llista amb les persones aspirants amb les
qualificacions obtingudes en la fase d’oposició i de concurs, ordenada de major a
menor puntuació. En cas d’empat en alguna posició l’ordre de classificació
s’establirà d’acord amb els criteris següents, tenint en compte que cadascun dels
criteris és excloent:
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Primer criteri: l’aspirant que hagi obtingut plaça en un procés d’oferta
pública a Parcs i Jardins.
Segon criteri: a favor de la persona aspirant el gènere de la qual sigui
menys representat en el col·lectiu professional objecte d’aquest concurs,
que en aquest cas és el gènere femení.
Tercer criteri: l’aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova
pràctica.
Quart criteri: l’aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova de
coneixements.
Cinquè criteri: l’aspirant amb més antiguitat a l’Institut.

10.2. Els aspirants que hagin superat les proves però no hagin tingut plaça
formaran part d’una borsa per a la cobertura de vacants definitives, de la categoria
concursada, quan aquestes es produeixin. L’assignació de vacants es durà a terme
amb estricte ordre de nota del procés.
11. Acreditació de mèrits i requisits
Les persones aspirants proposades per ocupar les places del concurs-oposició
hauran de presentar, al Departament de Formació i Selecció de Parcs i Jardins,
Institut Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de Barcelona), en el termini màxim
de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci final del
concurs-oposició, els originals i una fotocòpia de cadascun dels documents
acreditatius dels requisits exigits i dels que s’han valorat en la fase de concurs, per
tal d’efectuar la compulsa dels mateixos.
Si dins el termini esmentat, tret dels casos de força major, les persones
aspirants aprovades proposades no presenten la documentació o no reuneixen els
requisits exigits, restaran excloses del procés de selecció i quedaran anul·lades
totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver
incorregut per falsedat.
12. Resultats finals
El Tribunal publicarà la relació de les 27 persones que han obtingut plaça per
ordre de puntuació. El nombre de persones seleccionades no pot ultrapassar el de
les places convocades. El Tribunal proposarà a la Gerència el corresponent canvi de
categoria.
13. Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador estarà format pels membres següents:
President:
Jordi Ribas Vilanova, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Vocals:
Carme Melús Nuño, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Josep Manel Ballestero Rosell, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Josep Oriol Salvat Devesa, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Antoni Garcia Bravo, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Izaskun Martí Carral, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Un expert extern en conducció.
Un observador, titular o suplent, designat pel Comitè d’Empresa.
Secretari: Josep Padró Maneus, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
13.1. Els membres del Tribunal han d’abstenir-se d’intervenir, notificant-t’ho al
president del Tribunal, quan concorrin circumstàncies de les que preveu l’article
28.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, o quan hagin impartit
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cursos o treballs per a la preparació de persones participants en proves selectives
els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, les persones
participants poden recusar els membres del Tribunal quan concorrin les
circumstàncies previstes.
13.2. El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de personal
tècnic especialista per a totes o algunes de les proves, que actuarà amb veu però
sense vot en les sessions del Tribunal per debatre les qüestions relatives a les
matèries de la seva competència que se li sotmetin.
13.3. Per a l’execució de proves que hagin de fer professionals especialistes, ,
caldrà la presència de la majoria de membres del Tribunal per assegurar-ne la
correcta realització.
13.4. A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el Tribunal tindrà la seu a
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de
Barcelona), des de la qual rebrà el suport material i tècnic necessari per a la seva
actuació.
13.5. El Tribunal qualificador pot excloure del procés selectiu qualsevol
participant amb alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els
principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el
desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
13.6. El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i
prendre els acords necessaris per al bon funcionament del concurs-oposició, dins el
marc d’aquestes bases i de la legislació aplicable.
Annex 1:
TEMARI
1. La Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins
2. Organigrama de la DEVB (Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat)
3. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques
4. Conveni col·lectiu de PJBIM
5. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins
6. Metodologies de treball en jardineria
7. Mecànica bàsica
8. Els carrers de Barcelona i orientació
9. Ús i manteniment de vehicles per a jardineria
10. Ús i manteniment de maquinària pesant per a jardineria
11. Manipulació de carburants
12. Tractament de residus. Residus vegetals
13. La prevenció de riscos laborals
14. Normes de circulació. Seguretat viària
Bibliografia
•
•
•
•
•
•

Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria. IM Parcs i jardins
Procediments de formació interna: metodologia de treball en jardineria. IM
Parcs i Jardins
Manual de prevenció de riscos en la conducció i manteniment de vehicles.
IM Parcs i jardins
Documentació del mòdul de maquinària. IM Parcs i Jardins
Documentació d’un SGMA. IM Parcs i Jardins (intranet)
El Codi de circulació
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Annex 2:
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I CURRÍCULUM
(Concurs-Oposició de Promoció Interna)
(Cal presentar una sol·licitud per cadascun dels processos en què es desitgi
participar, amb tota la documentació)
REFERÈNCIA CONCURS-OPOSICIÓ: .............................
PLAÇA/PLACES DE: ...............................................................................................
DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT:
CODI DEL TREBALLADOR:........................................... DNI:...................................
CORREU ELECTRÒNIC:...........................................................................................
NOM I COGNOMS: .................................................................................................
CATEGORIA:....................................................NIVELL: .........................................
DESTÍ:........................................CENTRE DE TREBALL:..........................................
DOCUMENTS QUE ADJUNTA PER ALS REQUISITS I MÈRITS
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
El treballador/a manifesta que reuneix totes les condicions exigides a les bases de la
convocatòria.

SIGNATURA:
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Annex 3
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Gerència d’Ecologia Urbana. Av Diagonal 240
Horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h
OFICINES D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficines d’atenció ciutadana (OAC)
− Horari general (excepte l'OAC Sant Miquel): de dilluns a dimecres i
divendres, de 8.30 a 14.30 h. Dijous, de 8.30 a 20.00 h (últim torn, 19.30
h).
− Horari específic de l'OAC Sant Miquel: de dilluns a dissabte, de 8.30 a
20.00 h (últim torn, 19.30 h).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella (Ramelleres, 17)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de l’Eixample (Aragó, 328)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc (Creu Coberta,
104)
Subseu Marina (pg. Zona Franca, 185-219)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de les Corts (pl. Comas, 18)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi (Anglí, 31)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte d’Horta-Guinardó (Lepant, 387)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris (pl. Major Nou Barris,
1)
Subseu Zona Nord (Costabona, 3-5)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu (Segre, 24-32)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall,
1)
Oficina d’Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel (pl. Sant Miquel, 3)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES DE LA
CATEGORIA MECÀNIC/A DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA
Concurs núm. 04/2016
1. Objecte de la convocatòria
La convocatòria es regirà per aquestes bases i per altra normativa concordant.
Així mateix, i pel que fa a la perspectiva de gènere, aquestes bases preveuen allò
que disposa el Pla d’igualtat d’oportunitats de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en les
diferents categories professionals. Les característiques de la convocatòria són les
següents:
Nombre de places convocades:
Classe de personal:
Categoria:
Grup de titulació:
Nivell salarial:

2 places
laboral
mecànic/a
grup C2
4

Les persones que hagin superat totes les proves i no hagin obtingut plaça
formaran part d'una borsa disponible per a la cobertura de vacants definitives fins
a la propera convocatòria.
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Aquesta borsa s’assignarà per rigorós ordre de puntuació i seguint els criteris de
desempat establerts.
2. Sistema de selecció i torn de la convocatòria
El sistema de selecció és el de concurs-oposició i s’articula entorn de promoció
interna.
3. Requisits de participació
3.1.Hi podran prendre part les persones aspirants de Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal (en endavant, l’Institut) que compleixin els requisits
següents:
a) Ser treballadors/es de l’Institut amb una antiguitat mínima de dos anys en
el grup de classificació professional d’oficis C2.
b) Posseir el títol de graduat/ada escolar o graduat/ada en educació
secundària obligatòria o superior.
c) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B en vigència (no
caducat).
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques
pròpies de la categoria convocada. No tenir cap limitació per a les tasques
de mecànic de l’Institut, ni patir cap malaltia ni estar afectat per cap
impediment físic o psíquic que impossibiliti l’exercici normal de les funcions
pròpies de la categoria. Les persones amb reconeixement de discapacitat
han de presentar al Tribunal qualificador un dictamen actualitzat de les
seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l’equip
multiprofessional competent.
Tots els requisits anteriors s’han de complir l’últim dia de presentació de
sol·licituds i s’han de mantenir durant la permanència en la categoria.
4.

Sol·licitud de participació

4.1. Les sol·licituds s’han de presentar al registre d’Ecologia Urbana: Diagonal
240 de dilluns a divendres amb horari de 8.30h a 14.00h.
4.2. També és poden presentar a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Barcelona, o bé a través d’altres registres oficials d’acord al que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener. La relació d’aquestes OAC, i també les seves
adreces corresponents, s’especifiquen a l’annex 4 d’aquesta convocatòria. Cal
adjuntar a la instància els documents següents:
−
−
−
−
−

Fotocòpia del carnet de conducció de classe B en vigència.
Fotocòpia de la titulació requerida per participar en el concurs-oposició.
Currículum emplenat d’acord amb el model d’aquestes bases (annex 2).
Fotocòpia de la documentació que acrediti els mèrits que ha de valorar el
Tribunal qualificador.
Fotocòpia del certificat de discapacitat i el corresponent dictamen actualitzat
de les seves condicions al qual fa referència l’apartat 3.d. d’aquestes bases.

4.3. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones aspirants disposen d’un termini de quinze dies naturals
comptadors des l’endemà de la data de publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal.
4.4. Dades consignades a la sol·licitud
Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l’adreça electrònica que figurin
en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a l’efecte de notificacions i
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seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva
consignació i la comunicació a l’Institut de qualsevol canvi d’aquestes.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la sol·licitud, sens perjudici que en qualsevol moment
l’autoritat convocant o el Tribunal del procés de selecció pugui requerir-los
l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats
en què hagin pogut incórrer les persones aspirants.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.
4.5. Acreditació de la fase de concurs
Per ser valorada la fase de concurs, les persones aspirants han de presentar
obligatòriament el model de curriculum vitae publicat en aquestes bases (annex
2), en el qual les persones aspirants hauran d’escriure els mèrits que proposin per
ser avaluats pel Tribunal qualificador d’acord amb la relació de mèrits puntuables
recollits a l’apartat 9 d’aquestes bases.
Perquè aquests mèrits siguin objecte de valoració, han d’anar acompanyats de
les corresponents fotocòpies dels documents acreditatius de tots i cadascun dels
mèrits al·legats. Tots els fulls i els documents que formin part d’aquest curriculum
vitae han d'anar degudament paginats.
El Tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que
clarifiqui la naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada per la persona
aspirant.
5. Llista de les persones admeses i excloses (provisional i definitiva)
Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal qualificador
publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses en la intranet
d’Ecologia Urbana i al tauler d’anuncis de l’Institut (carrer Tarragona, 141). En
aquesta llista s’indicarà també quines persones aspirants han de fer la prova de
llengua catalana.
D’acord amb el requisit 3.3 d’aquestes bases, el servei de vigilància de la salut
valorarà l’aptitud de les persones aspirants admeses en les llistes provisionals per
a les funcions i les tasques pròpies de la categoria convocada. En el cas que siguin
NO APTES, quedaran excloses del procés.
Les persones aspirants poden formular les al·legacions que considerin
convenients en el termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la
publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.
En el cas que una persona aspirant no aparegui en la llista provisional ni com a
admesa ni com a exclosa, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’ha
d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.
Un cop acabat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es
farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, en la qual s’indicarà
també la data de realització de la primera prova.
6. Convocatòria de proves
El dia, l’hora i el lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els
resultats d’aquestes, es publicaran en la intranet de la Gerència d’Ecologia Urbana i
s’exposaran al tauler d’anuncis de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut (c/
Tarragona, 141).
7. Procés selectiu
El procés de selecció constarà de dues fases: 1. Fase d'oposició; 2. Fase de
concurs.
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El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin al llarg de tot
el procés selectiu i per prendre els acords que calgui per garantir-ne el
funcionament correcte.
L’ordre d’actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no es
puguin fer conjuntament s’iniciarà per la primera persona aspirant el primer
cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer
sorteig públic que s’hagi realitzat a aquest efecte.
En aquelles proves que ho requereixin es farà una única crida. Les persones
aspirants que no compareguin al lloc, la data i l’hora assenyalats seran
definitivament excloses del procés selectiu.
En el cas que el dia i l’hora de realització de la primera, la tercera o la quarta
prova del procés de selecció alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada
per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal
articularà els mecanismes necessaris per possibilitar -li la realització de la prova o
proves al recinte hospitalari on es trobi, sempre que sigui factible que aquesta
execució es dugui a terme el mateix dia i hora en què ho faci la resta de persones
aspirants convocades i el domicili es trobi a la província de Barcelona.
Per tal que el Tribunal habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin
trobar-se els dies de realització de les proves en la situació esmentada al paràgraf
anterior hauran d’informar del seu estat al Tribunal mitjançant un correu electrònic
enviat a l’adreça parcsijardins_seleccio @bcn.cat i indicar a l’assumpte: “Aspirant
en previsió de part”. En aquest correu hauran d’especificar les dades personals
(nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), i també la data i l’hospital previstos
per al part. El termini establert per formalitzar aquesta petició és de cinc dies
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la data de realització de
la primera prova.
En el cas de la segona prova (prova pràctica), si l’aspirant en previsió de part no
pogués presentar-se a l’examen ni fer la prova durant el procés de selecció, se li
guardarà la nota del primer examen fins a la propera convocatòria, sempre que es
mantinguin les característiques dels exàmens i hagi superat la resta de proves del
procés.
8. Fase d’oposició
Aquesta fase estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori: prova de
coneixements, prova pràctica, prova de llengua catalana i proves psicotècniques. El
Tribunal pot determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió i la
seva execució en l’ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de
cada exercici resta condicionada a la superació de les proves anteriors d’acord amb
l’ordre establert en aquestes bases.
8.1. Les proves de la fase d’oposició són les següents:
Primera prova: prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en un qüestionari tipus test que versarà sobre el
contingut de les matèries recollides al temari de l’annex 1 d’aquestes bases.
Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria i serà qualificada amb una puntuació
màxima de 10 punts. Cal obtenir la qualificació mínima de 5 punts per superar-la.
Les persones aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts
quedaran eliminades del procés de selecció.
Segona prova: prova pràctica
Consistirà en un seguit d’exercicis pràctics sobre els coneixements, les
tècniques, les eines i les habilitats que ha de dominar un/a mecànic/a de l’Institut,
d’acord amb el temari d’aquestes bases (annex 1). Aquesta prova és obligatòria i
eliminatòria. En cas que es facin diferents exercicis, cal superar cadascun dels
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exercicis amb una qualificació mínima del 50% de la puntuació que el Tribunal
qualificador assigni a cadascun dels exercicis que s’hagi de dur a terme.
La prova es qualificarà amb un màxim de 15 punts. Cal obtenir una puntuació
mínima de 8 punts per superar-la. Les persones aspirants que no obtinguin
aquesta puntuació mínima quedaran eliminades del procés de selecció. El nombre
d’exercicis i les puntuacions que se li assignin a cadascun dels exercicis es
publicaran amb l’anunci de la convocatòria a aquesta segona prova.
Tercera prova: coneixements de la llengua catalana
Prova del nivell bàsic de català A2 que consisteix a demostrar un domini de l’ús
de la llengua general que permeti satisfer les necessitats més bàsiques de
comunicació a través de l’expressió escrita i oral, i la seva comprensió. Aquesta
prova és obligatòria i eliminatòria. Les persones aspirants seran qualificades com a
aptes o no aptes, i aquestes últimes s'eliminaran del procés de selecció.
Queden exemptes de fer la prova les persones aspirants que:
− Acreditin estar en possessió del certificat de nivell bàsic de català (A2)
atorgat per la Secretaria de Política Lingüística, o titulació equivalent o
superior, d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica
el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català (DOGC núm. 6536, de 9 de gener de 2014).
− Hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de
personal de l’Institut, l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra
administració o empresa pública en què hi hagués establerta una prova de
català del mateix nivell o superior, i així ho manifestin o acreditin.
Quarta prova: proves psicotècniques
Consistirà en la realització de dos exercicis: un test i una entrevista sobre
competències professionals. L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 5 punts.
Per superar la prova caldrà obtenir un mínim de 2,5 punts.
8.2. Qualificació de la fase d’oposició
La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la suma de les
puntuacions obtingudes en la primera, la segona i la quarta prova, sempre que
cada prova s’hagi superat individualment segons els criteris establerts
específicament i s’obtingui la qualificació d’apte en la resta.
Un cop acabades totes les proves i publicades les qualificacions de cadascuna de
les proves, el Tribunal publicarà una llista amb totes les puntuacions de la fase
d’oposició i obrirà un termini de cinc dies hàbils per resoldre les possibles
reclamacions
Acabat aquest termini, el Tribunal qualificador publicarà una llista definitiva de
les qualificacions de la fase d’oposició.
9. Fase de concurs (avaluació de mèrits)
9.1. El concurs no té caràcter eliminatori. La puntuació obtinguda en el concurs
de mèrits no podrà ser aplicada en cap cas per superar l’oposició.
9.2. El Tribunal qualificador només valorarà els mèrits acreditats
documentalment.
9.3. Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones
aspirants que hagin superat l’oposició fins a un màxim de 23 punts, d’acord amb el
barem que figura a continuació:
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1. Per experiència professional, fins a 13 punts.
A Parcs i Jardins BCN
Tasques relatives a les funcions
pròpies de la categoria objecte
d’aquesta convocatòria.

- A raó de 0,5 punts per
any treballat de xofer/a
- A raó d’1 punt per any
treballat al taller mecànic

Per haver prestat servei al taller
mecànic de Parcs i Jardins dins un
pla d’ocupació.

- A raó de 0,5 punts per
cada 6 mesos de prestació
de servei

A altres
empreses
A raó de 0,5
punts
per any treballat
d’auxiliar
mecànic/a o
mecànic/a o
categoria
assimilada

L’experiència professional s’acredita mitjançant l’Informe de vida laboral, atorgat
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i els contractes de treball, i són
necessaris ambdós documents. L’experiència a l’àmbit de l’Administració pública es
podrà acreditar també mitjançant un certificat emès pel secretari/ària o l’òrgan
competent de l’Administració en què s’hagin prestat els serveis. Tanmateix,
l’experiència a Parcs i Jardins es comprovarà d’ofici.
2. Per titulacions acadèmiques relacionades amb les tasques pròpies de la
categoria, excepte aquella que sigui un requisit de participació, fins a 3 punts,
segons el barem següent:

Tècnic/a en jardineria
Tècnic/a sup. en gestió i organització
de recursos naturals i paisatgístics
Tècnic/a en electromecànica de
vehicles automòbils
Tècnic/a superior en automoció

Tècnic/a
FP
1

Tècnic/a
superior PF
1

2
2

3. Per cursos de formació i pràctiques formatives, fins a 3 punts.
a. Cursos de formació, reciclatges i seminaris específics sobre motors,
motors elèctrics, seguretat viària, mecànica en general i ofimàtica, duts
a terme durant els darrers deu anys, fins a 3 punts, a raó de 0,02 per
hora formativa. El Tribunal qualificador només valorarà els cursos
d’acord amb les hores certificades.
b. Per haver fet pràctiques en centres de treball (FCT) dels cicles formatius
de la formació professional i FP dual, de la família professional de
transport i manteniment, a raó d’1 punt per curs acadèmic.
4. Per estar en possessió dels permisos de conduir següents, fins a 3 punts.
CARNETS
C
ADR

PUNTS
2
1

El Tribunal qualificador només puntuarà el nivell superior.
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5. Per estar en possessió del certificat de coneixements de català o titulació
equivalent, fins a 1 punt.
CERTIFICATS
B
C

Puntuació
0,5 punt
1 punt

9.4. La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits no es podrà aplicar, en cap
cas, per superar l’oposició.
9.5. El Tribunal qualificador farà pública una llista provisional de puntuacions
que resulti de l’aplicació del barem de mèrits d’aquesta convocatòria. Les persones
aspirants, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta
publicació, poden presentar davant el Tribunal les reclamacions que considerin
oportunes respecte a la llista provisional de puntuacions.
9.6. Un cop acabat el termini esmentat a la base anterior i resoltes les
reclamacions es farà pública la llista definitiva de puntuacions del concurs.
10. Resultat final de la fase de concurs-oposició.
10.1 El Tribunal publicarà una llista amb les persones aspirants amb les
qualificacions obtingudes en la fase d’oposició i de concurs, ordenada de major a
menor puntuació. En cas d’empat en alguna posició l’ordre de classificació
s’establirà d’acord amb els criteris següents, tenint en compte que cadascun dels
criteris és excloent:
− Primer criteri: l’aspirant que hagi obtingut plaça en un procés d’oferta
pública a Parcs i Jardins.
− Segon criteri: a favor de la persona aspirant el gènere de la qual sigui
menys representat en el col·lectiu professional objecte d’aquest concurs,
que en aquest cas és el gènere femení.
− Tercer criteri: l’aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova
pràctica.
− Quart criteri: l’aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova de
coneixements.
− Cinquè criteri: l’aspirant amb més antiguitat a l’Institut.
10.2. Els aspirants que hagin superat les proves però no hagin tingut plaça
formaran part d’una borsa per a la cobertura de vacants definitives, de la categoria
concursada, quan aquestes es produeixin. L’assignació de vacants es durà a terme
amb estricte ordre de nota del procés.
11. Acreditació de mèrits i requisits
Les persones aspirants proposades per ocupar les places del concurs-oposició
hauran de presentar, al Departament de Formació i Selecció de Parcs i Jardins,
Institut Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de Barcelona), en el termini màxim
de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci final del
concurs-oposició, els originals i una fotocòpia de cadascun dels documents
acreditatius dels requisits exigits i dels que s’han valorat en la fase de concurs, per
tal d’efectuar la compulsa dels mateixos.
Si dins el termini esmentat, tret dels casos de força major, les persones
aspirants aprovades proposades no presenten la documentació o no reuneixen els
requisits exigits, restaran excloses del procés de selecció i quedaran anul·lades
totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver
incorregut per falsedat.
12. RESULTATS FINALS
El Tribunal publicarà la relació de les 2 persones que han obtingut plaça per
ordre de puntuació. El nombre de persones seleccionades no pot ultrapassar el de
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les places convocades. El Tribunal proposarà a la Gerència el corresponent canvi de
categoria.
13. Tribunal
El Tribunal qualificador estarà compost pels membres següents:
President:
Jordi Ribas Vilanova, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Vocals:
Carme Melús Nuño, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Josep Manel Ballestero Rosell, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Josep Oriol Salvat Devesa, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Antoni Garcia Bravo, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Izascun Martí Carral, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Un expert extern en mecànica del Consorci d’Educació
Un observador, titular o suplent, designat pel Comitè d’Empresa.
Secretari: Josep Padró Maneus, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
13.1. Els membres del Tribunal han d’abstenir-se d’intervenir, notificant-t’ho al
president del Tribunal, quan concorrin circumstàncies de les que preveu l’article
28.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, o quan hagin impartit
cursos o treballs per a la preparació de persones participants en proves selectives
els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, les persones
participants poden recusar els membres del Tribunal quan concorrin les
circumstàncies previstes.
13.2. El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de personal
tècnic especialista per a totes o algunes de les proves, que actuarà amb veu però
sense vot en les sessions del Tribunal per debatre les qüestions relatives a les
matèries de la seva competència que se li sotmetin.
13.3.Per a l’execució de proves que hagin de fer professionals especialistes, ,
caldrà la presència de la majoria de membres del Tribunal per assegurar-ne la
correcta realització.
13.4. A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el Tribunal tindrà la seu a
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de
Barcelona), des de la qual rebrà el suport material i tècnic necessari per a la seva
actuació.
13.5. El Tribunal qualificador pot excloure del procés selectiu qualsevol
participant amb alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els
principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el
desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
13.6. El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i
prendre els acords necessaris per al bon funcionament del concurs-oposició, dins el
marc d’aquestes bases i de la legislació aplicable.
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Annex 1: TEMARI
1. La Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins
2. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques
3. Conveni col·lectiu de PJBIM
4. El Pla d’igualtat de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins
5. Mecànica bàsica
6. Ús i manteniment de vehicles per a jardineria
7. Ús i manteniment de maquinària pesant per a jardineria
8. Manipulació de carburants
9. Normes de circulació. Seguretat viària
10. Motors tèrmics: funcionament, components i verificació. Sistemes auxiliars
del motor. Diagnosi d’avaries. Procediments i tècniques de reparació i
manteniment dels motors i els seus sistemes auxiliars
11. Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge. Instal·lacions
pneumàtiques i hidràuliques. Sistemes de transmissió manuals i automàtics,
sistemes de suspensió, sistemes de direcció i sistemes de frens:
funcionament, verificació, diagnosi. Tècniques de reparació i manteniment
d’aquests sistemes
12. Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat. Principis electrotècnics
bàsics i circuits elèctrics del vehicle. Motors elèctrics i sistemes de càrrega i
arrencada: funcionament, verificació i diagnosi. Circuits elèctrics auxiliars
del vehicle: funcionament i diagnosi. Xarxes multiplexades: funcionament i
diagnosi. Sistemes de seguretat i confort: funcionament, verificació i
diagnosi. Tècniques de reparació i manteniment d’aquests sistemes
Bateries: funcionament, muntatge, consideracions i manteniment
13. Mecanització bàsica aplicada al vehicle. Mecanització manual de peces:
tècniques de llimada, serrada, foradada i roscat. Sistemes de rosques:
característiques i aplicacions. Unions reblonades. Processos i tècniques de
soldadura: tova, elèctrica per punts, elèctrica amb elèctrode tingut, MIGMAG, TIG i oxiacetilènica. Característiques, possibles defectes i altres
consideracions d’aquestes soldadures
Bibliografia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual de prevenció de riscos en la conducció i manteniment de vehicles.
IM Parcs i jardins
Documentació del mòdul de maquinària. IM Parcs i Jardins
Llibres de text de grau mitjà d’electromecànica de vehicles. Títols següents:
Motors
Sistemes auxiliars del motor
Circuits de fluids. Suspensió i direcció
Sistemes de transmissió i frenada
Sistemes de càrrega i arrencada
Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
Sistemes de seguretat i confortabilitat
Mecanització bàsica
De qualsevol editorial que treballi llibres de formació professional i els
publiqui, per exemple, Editex, McMillam, Paranifo, etcètera.
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Annex 2:
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I CURRÍCULUM
(Concurs-Oposició de Promoció Interna)
(Cal presentar una sol·licitud per cadascun dels processos en què es desitgi
participar, amb tota la documentació)
REFERÈNCIA CONCURS-OPOSICIÓ: .............................
PLAÇA/PLACES DE: ...............................................................................................
DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT:
CODI DEL TREBALLADOR:........................................... DNI:....................................
CORREU ELECTRÒNIC:...........................................................................................
NOM I COGNOMS: ................................................................................................
CATEGORIA:....................................................NIVELL: .........................................
DESTÍ:........................................CENTRE DE TREBALL:...........................................
DOCUMENTS QUE ADJUNTA PER ALS REQUISITS I MÈRITS
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
.................................................................................................Pag:....................
El treballador/a manifesta que reuneix totes les condicions exigides a les bases de la
convocatòria.

SIGNATURA:
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Annex 3
Presentació de sol·licituds
Gerència d’Ecologia Urbana. Av Diagonal 240
Horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h
OFICINES D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficines d’atenció ciutadana (OAC)
− Horari general (excepte l'OAC Sant Miquel): de dilluns a dimecres i
divendres, de 8.30 a 14.30 h. Dijous, de 8.30 a 20.00 h (últim torn, 19.30
h).
− Horari específic de l'OAC Sant Miquel: de dilluns a dissabte, de 8.30 a
20.00 h (últim torn, 19.30 h).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella (Ramelleres, 17)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de l’Eixample (Aragó, 328)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc (Creu Coberta,
104)
Subseu Marina (pg. Zona Franca, 185-219)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de les Corts (pl. Comas, 18)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi (Anglí, 31)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte d’Horta-Guinardó (Lepant, 387)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris (pl. Major Nou Barris,
1)
Subseu Zona Nord (Costabona, 3-5)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu (Segre, 24-32)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall,
1)
Oficina d’Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel (pl. Sant Miquel, 3)
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Lliures designacions
Lliure designació núm. 46/2016-L
Convocatòria per la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de
GESTOR/A DE PROJECTES 1 adscrit a la Gerència d’Empresa, Cultura i
Innovació.
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament.
Es convoca la provisió definitiva per lliure designació d’un lloc de treball de
Gestor/a de Projectes 1 adscrit a la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere,
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Gestor/a de Projectes 1 (70.10.GE.20 segons catàleg
vigent)
Àmbit funcional:
Tècnic
Tipus de lloc:
Gestió de Projectes
Vinculació:
Funcionària
Subgrup d’accés:
A1 i A2
Destinació:
Nivell 26
Sistema de provisió:
Lliure designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

26 (705,19 €)
1.289,28 € mensuals segons catàleg vigent.

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor de Projectes 1 de la família
GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva
activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. Aquest lloc actua
en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.
3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques d’aquest lloc de treball són:
•
Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
•
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on
presten els seus serveis.
•
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i
materials disponibles a la programació establerta.
•
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.
2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació.
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3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i
disposen de llibertat d’actuació.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la
seva interpretació.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col•laboració externa.
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb
entitats internes i externes.
6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura,
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Gerència
d’Empresa Cultura i Innovació)
3.2.1 Missió
Direcció superior del desenvolupament de les polítiques corporatives en els
àmbits de la promoció de la ciutat, incloent comerç, turisme i empresa; de la
cultura, de la innovació i del coneixement; així com la coordinació de les relacions
institucionals amb Estat i Generalitat.
3.2.2. Funcions
•
Dissenyar les línies estratègiques per a la consecució dels objectius de la
Gerència, i elevació a les Comissions del Consell Municipal per a la seva
aprovació.
•
Impulsar la coordinació de les relacions institucionals amb la Generalitat i
l’Estat, i la promoció de la ciutat amb relacions amb la Fira, la Fundació
Mobile i el Consorci de la Zona Franca.
•
Dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Gerència per l'acompliment
del pla d'actuació municipal.
•
Dissenyar i executar projectes en l’àmbit d’actuació de la Gerència.
•
Impulsar les actuacions en matèria de comerç, mercats i turisme a la ciutat;
i de la marca Barcelona.
•
Proposar als òrgans de govern municipals l’adopció d’acords en les matèries
pròpies de les seves competències
•
Exercir la direcció superior dels instituts i empreses municipals que siguin
adscrits a la Gerència.
•
Representar a la Gerència Municipal i a l’Ajuntament, per delegació, en les
matèries pròpies de la seva competència.
•
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència Municipal en
l’acompliment de les seves funcions.
4. Requisits de participació
•
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
•
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup,
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de
llocs de treball d'aquest Ajuntament.
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El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat
corresponent de la sol·licitud:
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o exercici
del mateix nivell o superior.
− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística d’acord
amb el nivell exigit a la convocatòria.
− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs
específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió.
•

5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Titular de la Gerència d’Empresa Cultura i Innovació.
− Titular de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos.
− Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de
Recursos Humans i Organització.
Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació
municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars,
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.
6. Criteris de valoració
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament
de les funcions del lloc de treball.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves
psicotècniques i/o professionals.
En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
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7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa
dels requisits i mèrits al·legats.
8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua
catalana.
9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al
Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per
a la seva verificació.
Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.
10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal.
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del
cessament.
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta
Municipal.
En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan
convocant.
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Altres processos llocs directius
BASES QUE REGEIXEN LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECCIÓ
2 ADSCRIT A LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ DE LA GERÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA
Exp. 782/2016
D’acord el previst a l’article 52 de la Llei 22/1998 de 30 de desembre Carta
Municipal de Barcelona, l’article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic i en concordança amb el vigent catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de
Barcelona.
Es convoca la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 adscrit a la Direcció de
Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona.
1. Classificació del lloc convocat
Denominació:
Direcció 2 ( 20.20.GE.30 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional:
Directiu
Tipus de lloc/Vinculació: Direcció (Article 52 de la Carta Municipal
Barcelona)
Subgrup d’accés:
A1
Destinació:
Nivell 28
Sistema de provisió:
Designació
Classe de lloc:
Lloc de promoció
2. Esquema retributiu
Destinació:
Complement específic:

de

Nivell 28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent)
2.480,41 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies
estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció.
3.1.2. Funcions bàsiques
1) Les funcions bàsiques d’aquest lloc de treball són:
−
−

Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans
municipals, assignats a la Direcció.
Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació
dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels
objectius marcats.

−

Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials
i tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord
amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament.

−

Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.

2) Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de
desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra
Direcció.
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3) Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen
de llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant
informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.
4) Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.
5)Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistirlos sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.
6)Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional,
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de Serveis

de Comunicació i Participació)

3.2.1. Missió
Direcció de la comunicació i informació de la Gerència, així com dels processos
participatius dels projectes d’ecologia urbana.
3.2.2. Funcions
•
Dirigir la comunicació i informació de la Gerència.
•
Dirigir l’atenció al ciutadà per tots els canals propis de la Gerència.
•
Dirigir i coordinar els elements d'imatge corporativa, fent prevaldre la
imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona en la gestió de la
informació i comunicació.
•
Dirigir el disseny, coordinació i mediació dels processos de participació
de les actuacions directament relacionades amb ecologia urbana.
•
Dirigir l’elaboració de les memòries participatives dels projectes
urbanístiques.
•
Supervisar la resposta als suggeriments i queixes dels ciutadans/es
relatives a actuacions i serveis de la Gerència.
•
Aplicar les directrius i protocols que s’estableixin per part dels referents
centrals de comunicació corporativa.
•
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les
seves competències.
•
Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions
pròpies de les seves competències.
4. Requisits de participació
a) Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació
forçosa.
b) Trobar-se en algun d’aquests dos supòsits:
•

•

Ser funcionari/a de carrera de qualsevol administració pública d’un cos o
escala classificat en el subgrup A1, acreditant una experiència mínima de
tres anys en llocs de direcció o comandament en organitzacions públiques o
privades.
Qui no tingui la condició de funcionari/a en els termes del paràgraf anterior,
haurà d’acreditar les dues condicions següents:
− Tenir estudis universitaris de grau superior (doctorat, llicenciatura
universitària o títol de grau segons les previsions per accedir a places
del subgrup A1, d'acord amb l'art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
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Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran
d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de
la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació.
−

Experiència mínima de tres anys en llocs de direcció o comandament en
organitzacions públiques o privades.

c) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió
Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats
membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors, independentment de la seva nacionalitat,
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents,
siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat però que visquin a càrrec
dels seus progenitors, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial
Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l’entrada i permanència a Espanya de
nacionals d’estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que han estat part
en l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i
ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial
Decret 737/1995 de 5 de maig.
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de
ser cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols
com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o d’estats als
quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran
d’acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i,
en el cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec.
Igualment, aquests candidats hauran de presentar declaració jurada o promesa
feta pel nacional, en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de
dret del seu cònjuge.
d) Tenir coneixements suficients de llengua castellana (els nacionals d'altres
Estats membres de la Unió Europea) i catalana, podent-se exigir la superació de
proves amb aquesta finalitat.
e) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament del lloc de
treball convocat
f) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient
disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el
cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació
equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que
impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
Tampoc podrà prendre part en la convocatòria el personal funcionari que estigui
en suspensió d’ocupació ni el personal traslladat de lloc de treball, en ambdós
casos com a conseqüència d’un expedient disciplinari.
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins al seu nomenament en aquest Ajuntament.
5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:
− Sr. Joan Anton Llinares Gómez, gerent de la Gerència de Recursos de
l’Ajuntament de Barcelona com a titular i el Sra. Maribel Fernández Galera,
Directora de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica, com a suplent.

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Sr. Jordi Campillo Gamez, gerent de la Gerència d’Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona com a titular i el Sr. Jordi Ribas Vilanova, Gerent
de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i serveis Urbans, com a suplent.
− Sr. Ferran Daroca Esquirol, gerent de la Gerència de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Barcelona com a titular i la Sra. Elena Pérez Fernández,
Directora de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals, com a
suplent.
Els membres de la Comissió de Valoració hauran d’abstenir-se d’intervenir,
notificant-ho a la Gerència de Recursos Humans i Organització, quan concorrin
circumstàncies de les que preveu l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Igualment, les persones participants podran recusar els
membres de la Comissió de Valoració quan concorrin les circumstàncies previstes
per l’article 29 de la mateixa llei.
La Comissió de Valoració podrà disposar, si així ho creu convenient, de la
incorporació d’assessors especialistes, per a totes o algunes de les proves, que
actuaran amb veu però sense vot en les sessions de la Comissió.
A l’efecte de comunicacions i altres incidències, la Comissió de Valoració tindrà
la seva seu al Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la
Gerència de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Barcelona (C/
Escar núm. 1, 2a planta, 08039 de Barcelona).
La Comissió de Valoració podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona
participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a
desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el
normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
−

6. Criteris de valoració
Es tindran en compte com a criteris de valoració:
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions del lloc de treball.
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament
de les funcions d’aquest lloc d’acord amb el vigent catàleg de llocs de treball
de l’Ajuntament de Barcelona.
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la
Comissió ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o
professionals.
7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran al web de l’Ajuntament de
Barcelona http://www.barcelona.cat clicant l’espai “ajuntament.barcelona.cat” i,
posteriorment, entrant a l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest
espai.
Aquesta sol·licitud degudament complimentada l’hauran de presentar al Registre
General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament de Barcelona,
o en qualsevol de les formes previstes en l’art. 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de
10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci al DOGC.
Serà responsabilitat de la persona aspirant la veracitat i autenticitat de les dades
i la documentació aportades, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat
convocant o la Comissió de Valoració pugui requerir-los per aclarir qualsevol dubte
que sobre les mateixes se li generi.
Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les seves dades de caràcter personal
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s’incorporaran al fitxer “Gestió R.H. de l’Ajuntament de Barcelona” del qual és
titular la Gerència de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de
Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la convocatòria de selecció en
què participen com a part integrant de la Gestió de RH de l’Ajuntament de
Barcelona. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades
personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercir en
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se
per escrit al Registre General de l’Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002
Barcelona, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de drets LOPD”.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la
sol·licitud, es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà
responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva
consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Barcelona de qualsevol canvi de les
mateixes.
8. Acreditació dels requisits i mèrits al·legats
Per tal de ser admeses al procés selectiu, les persones aspirants hauran de
presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, la següent documentació:
− Currículum professional
− Fotocòpia del seu DNI
− Documentació acreditativa de tots i cadascun dels requisits i mèrits
al·legats.
La comprovació dels serveis prestats en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona i
els seus organismes autònoms serà realitzada d’ofici per la Comissió de Valoració.
Tanmateix, per tal que s’efectuï aquesta comprovació, caldrà que la persona
aspirant identifiqui expressament en el currículum vitae presentat els períodes de
temps en què ha prestat els serveis al·legats.
9. Llista de persones admeses i excloses (provisional i definitiva)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona farà pública la llista
provisional de persones admeses i excloses indicant també les persones aspirants
que han de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana.
Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin
convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.
En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional de
persones admeses ni en la d’excloses, a l’hora de formular la reclamació
corresponent l’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.
Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà
pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en la qual s’indicarà
també quines persones aspirants han de realitzar les proves de llengua catalana
i/o castellana.
La llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses i, en
general, les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones
aspirants es faran públiques al web de l’Ajuntament de Barcelona
(www.barcelona.cat) i a la Intranet Municipal
10. Proposta de resolució
Una vegada efectuada l’avaluació de les persones candidates, la Comissió de
Valoració emetrà un informe que inclourà la proposta de nomenament d’una
persona aspirant o, en el seu cas, la proposta de declarar deserta la convocatòria,
motivant-la amb criteris de mèrits, capacitat i idoneïtat, i l’elevarà a l’Alcaldessa
proposant la seva designació.
La persona designada haurà de presentar abans de la seva incorporació els
documents acreditatius originals de les seves dades professionals i titulacions, sens
perjudici que se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries
per a la seva verificació. La formalització de la designació restarà condicionada a la
presentació d’aquesta documentació i l’acompliment de la totalitat dels requisits
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formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua
estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
La resolució definitiva de la designació es publicarà a la Gaseta Municipal.
El Gerent Municipal donarà compte, tant del procediment com del nomenament,
a la comissió del Consell Municipal que correspongui, els membres de la qual
podran efectuar preguntes sobre l’experiència i coneixements de la persona
designada.
En cas de renúncia o altra causa que impedeixi el nomenament de la persona
proposada, la Comissió de Valoració podrà proposar el nomenament a un altra de
les persones candidates presentades, sempre que es garanteixi la seva idoneïtat.
11. Règim jurídic d’ocupació
En el cas que resulti proposada una persona funcionaria de carrera del subgrup
A1 es procedirà a la seva adscripció al lloc convocat mitjançant lliure designació,
en el termini màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució
a la Gaseta Municipal.
En el cas que resulti proposada una persona laboral de l’Ajuntament de
Barcelona i els seus organismes públics s’incorporarà al lloc convocat en el termini
màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució a la Gaseta
Municipal, essent declararà en situació d’excedència forçosa respecte a la seva
vinculació laboral prèvia.
En la resta de casos, la vinculació del personal directiu de l’Ajuntament de
Barcelona s’efectuarà mitjançant designació, d’acord amb allò previst a l’article 52
de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i el
vigent catàleg de llocs de treball. La incorporació al lloc convocat es farà en el
termini màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució a la
Gaseta Municipal.
Mentre no es desenvolupi l’article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que pel
personal eventual.
12. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les
al·legacions que estimin pertinents.
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Nomenaments
Funcionaris/àries de carrera
L’Alcaldessa, en data 16 de setembre de 2016, ha adoptat la següent resolució:
Nomenar, amb efectes del 21 de juny de 2016, funcionaris/àries de carrera les
persones que es detallen a l’annex I, de conformitat amb la proposta del Tribunal
qualificador de la convocatòria de selecció de 100 places d’Agent de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, promoció 2014, d’acord amb l’article 29 de la Llei 16/1991,
de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, modificada per la llei 5/2000, de
5 de juny i l'article 62 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text
Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
ANNEX I
Data d’efectes 21 de juny de 2016

Cognoms I Nom
1

ABARCA VEGAS - JUAN PEDRO

2

AGUILAR-GALINDO DE LA CRUZ - RAQUEL

3

ALGUACIL LEON - VANESSA

4

ANDRADE GRANADOS - JORDI

5

ANDREU PARRA - LLUÍS

6

ARCOS MORALES - MIGUEL ANGEL

7

BLANCO FERRANDO - IVAN JORDI

8

BORDAS LUQUE - JESUS

9

CABO LEAL DEL OJO - JAIME

10

CALVO RIVERA - MIGUEL

11

CAMACHO MARTÍNEZ - ANTONIO LUIS

12

CAMPOY NAVARRO - FRANCISCO

13

CANET SOLBES - ROBERTO

14

CASAS POZO - PERE

15

COBO SANCHEZ - JOSE

16

CORBELLA ARANDA - FRANCISCO

17

CROS RELAÑO - ANTONIO

18

ESPINOSA SANTANA - EVA MARIA

19

FERNANDEZ FERNANDEZ - JUAN CARLOS

20

FERRON MARTIN - VERONICA

21

FLORENZA ENRIQUE - ESTEVE

22

FONTANET RHONI - NADIA

23

FUNES ALVAREZ - FRANCISCO

24

GAITX ALTISEN - MARÇAL

25

GALVEZ GUAZA - ALBERT

26

GARCIA DE LA FUENTE - ALBERTO

30-9-2016

NÚM. 25

30-9-2016

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Cognoms I Nom
27

GARCIA LECINA - BORJA

28

GARCIA SOTERAS - ALEX A.

29

GASCON ASENSIO - CARLES

30

GIMENEZ GIMENEZ - LAURA

31

GOMEZ RENART - JOSEP

32

GOMEZ ROLDAN - ANTONIO JAVIER

33

GONZALEZ LOPEZ - ELISABET

34

GONZALEZ MATEO - VICTOR

35

GRANADO BLANCO - EUGENI

36

GRANDE LOPEZ - JORGE

37

GUILLAUMET JUSTRIBO - CARLES

38

HERNANDEZ CASTAÑO - JAN

39

HITOS VAZQUEZ - ESTELA

40

IZQUIERDO ROMANI - RICARDO

41

JEREZ ALCARAZ - ANTONIO

42

JIMENEZ CULUBRET - MARC

43

JIMENEZ MAROTO - MIREIA

44

JUAN RODRIGUEZ - JORGE

45

JURADOFERNÁNDEZ - DANIEL

46

LANCHARRO BAENA - SERGI

47

LINARES GARCÍA - SERGIO

48

LLEDÓ FERNÁNDEZ - SERGIO

49

LLORCA SANCHEZ - PEDRO

50

LOBATO MARTINEZ - JULIO

51

LOPEZ VARA - LINAREJOS

52

MARTIN DE CASTELLVI - MARIA TERESA

53

MARTIN ROMERO - MIGUEL

54

MARTINEZ FERNANDEZ - LORENA

55

MARTINEZ LOZANO - FRANCESC X.

56

MARTINEZ VENTAYOL - DANIEL

57

MOLINA PUIGSECH - ALEJANDRO

58

MOLINA SANCHEZ - DAVID

59

MONTEAGUDO BAIXARIAS - FERRAN

60

MORALES BELLO - IVAN

61

MOROTE PEREZ - ERIC

62

MURILLO FERRIZ - SERGI

63

PANTIGA PACHO - RICARDO

64

PARRA RODRIGUEZ - MARTA

65

PENA SANS - PAU

66

PEÑA BASTANTE - LUIS MIGUEL

67

PEREZ DUBON - MARIA

68

POZUELO MATEOS - CARLOS

69

RAMÍREZ DE LA TORRE - ANTONIO JOSÉ

70

RAMOS JURADO - MIGUEL ANGEL
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Cognoms I Nom
71

RAYA REYES - JOSE

72

RAYO CARMONA - VICTOR JOSE

73

RIBOT MAÑAS - AIXA

74

RIVERO GEMAR - FRANCISCO JAVIER

75

RODRIGUEZ ROMERO - JESUS

76

ROMAN BARTI - SAUL

77

ROMEU PORTA - MARTA

78

ROQUES GONZALEZ - REGINA

79

ROSA PALACIO - SERGI

80

RUIZ MARIN - ALBA

81

RUIZ MONTALVEZ - ANTONIO

82

SABATE MORENO - ORIOL

83

SALA SOLER - CARLES

84

SANCHEZ GASA - VICTOR

85

SANCHEZ ORTIZ - DANIEL

86

SEGUER TOIRAN - JORGE

87

SERRA JUAN - SERGIO

88

VERGONI AGUT - VICTOR

89

VILA FUMAÑA - MARC

Mobilitat voluntària horitzontal
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 27 de setembre de 2016,
ha adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Valoració de la
convocatòria núm. 31/2016 de provisió per mobilitat voluntària horitzontal per al
personal dels llocs de treball de Suport 4 de la família General, codi 90.40.GE.10/
90.40.GE.20, amb nivell de destinació 16, de les Oficines d’Atenció al Ciutadà, les
persones que es relacionen a l’Annex i adscriure’ls/les a les oficines d’atenció al
ciutadà.
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
ANNEX
MATRÍCULA
22887
39980
26206
27514
36934
25225
25649
27216

COGNOMS I NOM
BALART MENDEZ, M. ANGELS
CABRERO ALBERTI, OLGA
CANTON GRACIA, ESTER
CASSA MOGUERA, MIREIA
CIURANA MUNTE, MARIA PILAR
CLEMENTE VINZIA, MONICA
DIEZ GARCIA, ESTER
ENGUIX PONS, PILAR

UNITAT ORGANITZATIVA
OAC D01 / S 08011895
OAC D01 / S 08011989
OAC D02 / S 07013536
OAC D10 / S 08017087
OAC D07 / S 08009815
OAC D04 / S 07010621
OAC D02 / S 07015321
OAC D10 / S 07015369
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MATRÍCULA
25462
50525
39106
25794
71390
26202
25766
39383
50665
71344
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COGNOMS I NOM
FUSTER ARESTE, NURIA
GARCIA SANZ, SILVIA
GARGALLO SABELLA, M CARMEN
GOMEZ MORUNO, MARIA LLUÏSA
LANCHO GIL, M JULIA
LLAVALLOL FARRAS, M ANGELS
MADRID ARAGON, SOFIA
MARTINEZ CALVO, MIGUEL
RUIZ MATA, OSCAR
VERA DOMINGUEZ, MARIA

UNITAT ORGANITZATIVA
OAC D02 / S 07015702
OAC D06 / S 07012326
OAC D06 / S 07015385
OAC D03 / S 07007857
OAC D06 / S 08015474
OAC D06 / S 07015632
OAC D10 / S 07007745
OAC D04 /S 07015361
OAC D09 / S 08002524
OAC D08 / S 08009738

Concursos
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de
l’Alcaldessa, en data 26 de setembre de 2016, ha dictat la següent resolució:
Declarar desert el concurs 27/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de
GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de
Serveis d’Inventari i Informació de Patrimoni de la Direcció de Patrimoni i
Inversions de la Gerència de Presidència i Economia, atès que l’únic candidat
convocat a entrevista ha presentat la seva renúncia per haver estat proposat pel
nomenament en un altre concurs.
El gerent Municipal, en data 28 de setembre de 2016, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 44/2016-C, la senyora M Lourdes PELLICER LLIMOS (mat. 21275), de la
categoria TS Arquitectura i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Gestió
Projectes 1 de la família General, codi 70.10.GE.10, amb complement de
destinació de nivell 26, i adscrit al Departament de Projectes de Gestió Urbanística
de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (Gerència d'Ecologia Urbana)
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent Municipal, en data 28 de setembre de 2016, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 52/2016-C, el senyor Adolf José FERNANDEZ RODRIGUEZ (mat. 21580),
de la categoria Gestor/a d'Administració General i subgrup A2, per ocupar un lloc
de treball de Gestió Projectes 1 de la General, codi 70.10.GE.10, amb complement
de destinació de nivell 26, i adscrit a a la Direcció de Serveis d'Inspecció de la
Gerència Adjunta d'Urbanisme (Gerència d'Ecologia Urbana)
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 26 de setembre de 2016,
ha adoptat la següent resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 58/2016-C, la senyora M Carmen VILADOMAT FONT (mat. 25204), de la
categoria Auxiliar i subgrup C2, per a ocupar un lloc de treball de Suport 4 de la
família General, codi 90.40.GE.20, amb complement de destinació de nivell 16, i
adscrit a la Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic de la Gerència de
Seguretat i Prevenció.
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
El Gerent Municipal, en data 28 de setembre de 2016, ha adoptat la següent
resolució:
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs
número 59/2016, la senyora Eulàlia Pardo DE ATIN MARESCH (Mat. 19370), de la
categoria Tècnica d'Administració General, i subgrup A1, per a ocupar un lloc de
treball de Tècnic/a 1, de la família Serveis Jurídics, codi 80.10.SJ.10, amb nivell de
destinació 26, a la Direcció de Serveis d’Anàlisi de la Direcció per a la
Transparència i les Bones Pràctiques (Gerència de Recursos).
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

Lliures designacions
El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 26 de setembre de 2016,
ha adoptat la següent resolució:
Nomenar la funcionària de carrera Sra. Gemma AGUERO BOTIFOLL (mat.
27139), de la categoria Auxiliar, subgrup C2, en el lloc de Suport 3 de la família
General, codi 90.30.GE.20, amb complement de destinació de nivell 18, adscrit a
la Gerència del Districte de Nou Barris, per haver superat la convocatòria de
provisió mitjançant lliure designació núm. 29/2016-L.
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de
l’Alcaldessa, en data 21 de setembre de 2016, ha dictat la següent resolució:
Declarar deserta la convocatòria per a la provisió per lliure designació 39/2016-L
d’un lloc de treball de Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de
l’Àrea del Contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos,
atès que l'única persona aspirant admesa ha presentat la seva renúncia.
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ANUNCIS
Altres anuncis
Parcs i Jardins, Institut Municipal
ANUNCI D’APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG D’ARBRES
D’INTERÈS LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE QUATRE (4)
NOVES FITXES
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de data
de 22 de juliol de 2016, ha adoptat el següent acord:
Aprovar la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per
tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme
municipal, de noves fitxes, corresponents als arbres següents: Ceratonia siliquia,
ubicat als Jardins de Can Miralletes. Districte de Sant Martí, Morus alba, ubicat a la
cantonada del carrer Alcoi i el carrer Lluçanès. Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
Phillyrea latifolia, ubicat a la cantonada del carrer Lluçanès i davant del carrer
Solsonès. Districte de Sarrià-Sant Gervasi i Citrus aurantiu, “Amara”, ubicat al pati
de l’escola Labore a la casa de Misericòrdia, carrer Elisabets, 24, Districte Ciutat
Vella. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
La qual cosa es fa pública als efectes d’allò establert a l’apartat 2.3 de l’Annex
V.3 de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.
Barcelona, 23 de setembre de 2016. La secretària delegada, Rosa Martín i
Niubó.
BIMSA
Núm. resolució: CG16/29 PR/19
La Comissió de Govern, en sessió del dia 08-09-2016, adoptà el següent acord:
(2BC2016/052) Aprovar definitivament el Projecte executiu de la urbanització
del solar del carrer Aragó, 436 (cantonada amb carrer Lepant) i arranjament de la
mitgera, al Districte de l'Eixample a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb
l'Informe Tècnic del Projecte que figura a l'expedient administratiu i que a aquests
efectes es dóna per reproduït, per un import de 678.013,85 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un diari dels de més circulació de
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar
a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present
notificació.
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El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 15 de setembre de 2016. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
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