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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 23 de març de 2018.

A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-tres
de març de dos mil divuit, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària,
sota la presidència de l’Excma. Sra. alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i
les Imes. Sres. tinents d'Alcaldia, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens
Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. regidors i les Imes. Sres. regidores, Agustí Colom
Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner
Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa
M. Fandos i Payà, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi
Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez,
Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo
Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i
Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado,
Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández
Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Ángeles Esteller Ruedas, María José Lecha González, Maria
Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura i el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, assistits pel secretari
general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica.
Hi és present l'interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu hores i cinc
minuts.
Es donen per llegides les actes de la sessió extraordinària i ordinària de 23 de febrer de 2018,
l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i s'aproven.
Part Informativa
Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2017.
La Sra. alcaldessa dóna la benvinguda als síndics i síndiques de Catalunya que avui els
acompanyen en la sessió plenària en què la síndica de Greuges de Barcelona presenta el seu
informe anual.
El Sr. Trias demana intervenir per, en nom del seu grup, agrair sincerament la visita de
l’alcaldessa a Joaquim Forn a la presó; i aprofita per posar en evidència que continua en
presó arran d’una decisió incomprensible per una situació que contravé el que deia el Fiscal
general de l’Estat; alhora que remarca que avui viuran un dia que no saben si serà molt trist
o només trist, amb la compareixença novament de diverses persones al Tribuna Suprem, i
que palesa la ingerència de la justícia en la política absolutament fora de lloc.
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La Sra. alcaldessa agraeix les paraules del regidor, i com ell lamenta que Joaquim Forn
continuï a la presó de la mateixa manera que la resta de persones en la seva mateixa
situació.
Dit això, dóna lectura al primer punt de l’ordre del dia del Plenari del Consell Municipal.
La Sra. Vilà, síndica de Greuges de Barcelona, presenta al Plenari del Consell Municipal ell seu
informe anual amb el parlament següent:
“Alcaldessa, regidores i regidors, secretari general, bon dia a tothom.
Vull compartir amb totes i tots vosaltres una gran satisfacció que ha estat produïda per
l’esclat que ha representat la vaga feminista del 8 de març. La nostra ciutat ha vibrat al
compàs de les demandes de les dones amb les grans ciutats del món, agermanada, alhora,
amb els pobles més petits.
Personalment m’omple d’orgull que les dones, la meitat de la humanitat, alcin la veu i
estenguin arreu el clam que dóna sentit al segle en què ens endinsem: volem canviar-ho tot.
Drets i una vellesa digna reclama la ciutadania pensionista. Dret a la llengua i a un
ensenyament de qualitat ha ressonat dins el clam de l’escola catalana.
El canviar-ho tot del 8 de març contextualitza la demanda de drets i serveis universals que
volem per a tothom. La concepció d’equitat en els drets i en la convivència ciutadana es
teixeix com un tapís al llarg de l’informe.
Aquestes alegries que donen llum a un futur de drets m’obliguen a manifestar-vos, com a
contrapunt, una tristesa que comparteixo, de ben segur, amb molta altra gent, i com acaba
de manifestar el Sr. Trias. Joaquim Forn, ben conegut per aquest Consistori és a la presó
privat de la seva llibertat, juntament amb Junqueras, Cuixart i Sànchez.
En aquets mesos d’incertesa, en moments que fan trontollar les llibertats, la ciutadania de
Barcelona ha de continuar mantenint-se ferma en l’esperit reivindicatiu que la caracteritza.
La síndica de Greuges de Barcelona, per mandat de la Carta Municipal, ha de presentar a
aquest Plenari del Consell Municipal un informe cada any sobre la seva actuació en defensa
dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
El text complet ja l’he facilitat a tots els grups, i hem tingut ocasió de comentar-lo.
El 2017 la tasca de la Sindicatura ha continuat desenvolupant-se en dimensions i intensitat
comparables a les dels anys anteriors i en la problemàtica habitual.
Entrant en els capítols de l’informe, i tenint en compte que la funció de la Sindicatura és
supervisar per recomanar millores per a la ciutadania que se sent agreujada, trasllado a
aquest Consell les conclusions matèria per matèria.
Així, en el títol primer de l’informe s’enumeren els múltiples fronts d’atenció a possibles
greuges tal com apareixen en les lleis i cartes que els prevenen.
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En el títol segon es recapitulen, en 16 matèries classificades, els greuges denunciats per la
ciutadania, el tractament que hem donat a aquestes demandes d’empara i els resultats
obtinguts.
En el títol tercer s’enumeren i quantifiquen els expedients instruïts i alhora es dona compte
dels resultats.
Aquest és el segon any del segon mandat d’aquesta síndica, són 8 anys i tres governs
diferents de perspectiva.
Entenem consolidada a la ciutat una institució independent i objectiva que atén tota persona,
col·lectiu o entitat jurídica que se senti agreujada pel seu Ajuntament, i que aquesta atenció
comporta escolta, valoració de la situació en termes de dret i equitat, i la proposta d’una
solució més justa o eficaç.
En el tractament de les queixes hem aprofundit en els paràmetres de referència tradicionals
d’aquesta defensoria: l’equitat al costat de la norma, interpretar-la ajustada a la realitat
social i a les circumstàncies concurrents, i les circumstàncies humanes, ponderar-les en les
decisions administratives.
Començaré pel primer capítol, referent a l’hàbitat urbà, i sobretot a l’habitatge. El mercat de
l’habitatge privat està desbocat, la legislació d’arrendaments urbans és antisocial tant en el
temps de durada dels contractes com en la manca de límits al preu del lloguer.
Les queixes que s’han rebut en matèria d’habitatge són la punta de l’iceberg que marca la fita
del Registre de Sol·licitants d’Habitatges en què són 36.000 unitats de convivència
sol·licitants, que suposen més de 70.000 persones.
Em consta la predisposició del Govern municipal, però fins ara només es veuen resultats
importants en l’atenció als desnonaments i l’habitatge d’emergència.
El problema més exposat per les persones que s’adrecen a aquesta Sindicatura és la manca
de resposta de l’oferta pública d’habitatges, especialment per a aquelles amb ingressos molt
baixos que no tenen accés al mercat privat i que porten molts anys inscrites al Registre de
Sol·licitants d’Habitatges.
Per això, hem recomanat, en primer lloc, fer una política més sensible del Consorci de
l’Habitatge per a les unitats de convivència amb rendes baixes. Cal tenir present que dos
terços de les persones sol·licitants viuen amb uns ingressos de menys de 1.000 euros
mensuals.
En segon lloc, planificar i prioritzar pressupostàriament, mitjançant el Consorci de l’Habitatge
i la Generalitat, l’adopció de mesures destinades a assolir l’objectiu de solidaritat urbana del
15 % d’habitatges principals a Barcelona abans de l’any 2027.
Les queixes que hem rebut referents al medi ambient han versat sobre les immissions
sonores en la intimitat dels habitatges, la contaminació atmosfèrica, la netedat o el respecte a
la fauna i la flora urbana.

3
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
11 de Maig del 2018

CSV: 53de-1734-67df-5ee3

La majoria de queixes referents a contaminació acústica han estat estimades per manca de
diligència en la tramitació dels corresponents expedients de disciplina, tot i que cal remarcar
que des d’aquesta Sindicatura s’ha observat una certa millora respecte dels procediments. Tot
i això, recomanem realitzar, sempre que sigui possible, les mesures sonomètriques en
situacions de comprovada insistència d’una molèstia. Incloem aquí també la necessitat de
sonometria a la via pública, així com dur a terme una campanya per conscienciar les persones
que condueixen vehicles sorollosos. Prioritzar les inspeccions referents a molèsties
provocades per aires condicionats als mesos d’estiu; s’ha comprovat que la tramitació de
molts d’aquests expedients es retarda donada la impossibilitat de mesura durant la resta de
mesos de l’any, ja que els aparells causants de la molèstia no estan en funcionament.
Intentar avançar l’horari de recollida de residus voluminosos per tal de reduir les molèsties de
soroll en horari nocturn i/o reduir les hores de duració d’aquest servei. Quant als animals de
companyia, insistim com a recomanació general en aquesta matèria que cal el
desenvolupament immediat de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, ja que
s’ha sobrepassat amb escreix.
Sobre transport i circulació, algunes temàtiques –en entendre que corresponien a l’àmbit de
l’actuació discrecional de l’Administració– s’han tractat només a nivell d’assessorament en
sentit ampli, com ara la reducció de les places d’aparcament a la ciutat, o la implementació
de la xarxa ortogonal d’autobús, atès que la Sindicatura ha considerat que fins que no s’hagi
desplegat totalment la xarxa serà difícil poder avaluar.
Dins d’aquest capítol, vull destacar tres recomanacions: la T-16 ha d’avançar cap a la T-18
per raó de la gran quantitat de joves que no tenen ingressos propis. L’experiència i la
conclusió de la vaga del metro aconsellen que els conflictes laborals que afectin béns i serveis
públics comptin, per a la seva resolució, amb la màxima implicació del Govern municipal i la
col·laboració de la resta de grups municipals. I, finalment, millorar el sistema de vigilància als
accessos del metro pel que fa a l’atenció general i de seguretat del passatge i disminuir el
frau, tot diferenciant-lo de l’error d’ús.
Quant a la seguretat ciutadana i la llibertat cívica, destaca la temàtica relativa a una manca
de mitjans de la Guàrdia Urbana per afrontar els requeriments de què és objecte, l’incivisme i
el seu tractament.
Aquest any 2017 hem de fer un reconeixement molt especial al Cos de la Guàrdia Urbana i al
seu paper durant les punyents jornades que ha viscut la ciutat de Barcelona per actes de
terrorisme i manifestacions democràtiques al carrer.
A banda de la circulació, el control de l’incivisme és requerit en moltes situacions per part de
la ciutadania. També una intervenció –més enllà de les seves potestats– en el control dels
habitatges ocupats il·lícitament que s’utilitzen per al tràfic de drogues.
L’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic
mereix un comentari específic perquè es una peça decisiva per afavorir el civisme. Tot i que
la Sindicatura ha qüestionat la necessitat de disposar d’aquesta Ordenança, valorem la seva
remodelació per aconseguir una aplicació ponderada i educativa; el context econòmic i social
del moment en què es va aprovar, l’any 2005, era molt diferent del d’ara.
4
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
11 de Maig del 2018

CSV: 53de-1734-67df-5ee3

Insistim en la demanda de la reconsideració d’aquesta Ordenança per aplicar preferentment
mesures educatives i de treball en benefici de la comunitat en totes les infraccions
relacionades amb el civisme.
Al llarg de l’any 2017 el Govern municipal ha dut a terme una tasca dirigida a modificar
aquesta Ordenança i convertir-la en la nova Ordenança dels usos ciutadans de l’espai públic.
La proposta de la nova Ordenança recull moltes de les recomanacions realitzades per aquesta
Sindicatura com “la institució encarregada de garantir i defensar els drets fonamentals i les
llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes que puguin veure’s afectats per l’aplicació de
l’Ordenança, així com de supervisar l’actuació de l’Administració municipal en el
desenvolupament dels seus deures per al foment dels usos ciutadans de l’espai públic i la
convivència”.
Estic disposada a assumir aquest repte, i demano a tots els grups un esforç de diàleg sobre
les problemàtiques que preveu aquest text normatiu.
Referent a l’ús i manteniment de l’espai públic, s’han supervisat queixes referents a la
utilització privada de les voreres, estacionament de vehicles o mobiliari urbà. Altres qüestions
estudiades a fons són el servei de la grua, i les superilles, i en aquest cas la recomanació és
que s’estableixin procediments de consulta i participació ciutadana amb motiu d’iniciatives de
disseny i implantació de les zones urbanes definides com a superilles, per generar el consens
ciutadà suficient.
Seguim insistint en l’accessibilitat, malgrat que la nostra ciutat sigui capdavantera en la
matèria, ja que la Convenció internacional dels drets de les persones amb discapacitat ens
obliga a més i ens recorda que, en totes les parts del món, les persones amb discapacitat
segueixen trobant barreres per participar en igualtat de condicions en la vida social.
Uns aspectes que em permeto recordar són l’accessibilitat a l’interior dels habitatges i la
igualtat d’oportunitats en l’ocupació laboral i la mobilitat en el transport.
En el terreny de la bona administració, cal dir que les persones que s’adrecen a la síndica per
manifestar el seu malestar per l’actuació municipal en aquest àmbit, ho fan, en bona mesura,
per la manca de resposta o per una resposta insuficient del consistori.
Un aspecte molt important en la comunicació és garantir que la informació arribi a tota la
població, és tenir molt en compte l’existència de l’escletxa digital. Aquests canals no han de
descartar en cap cas la possibilitat d’accés mitjançant d’altres mitjans, ja siguin presencials o
escrits. Mentre les persones no puguin dominar la tecnologia hem d’evitar que la tecnologia
les domini a elles fent-les caure en l’escletxa.
Quant als procediments administratius, és molt difícil trobar una explicació, i molt més
difícil justificar que encara hàgim de fer advertiments contra el silenci administratiu, perquè
la ciutadania que es dirigeix a l’Administració és un interlocutor que mereix una resposta.
La recomanació general és vetllar perquè tot escrit presentat sigui objecte de resolució o
resposta escrita en temps i forma legal.
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En la funció pública i el treball a l’administració cal recalcar la problemàtica que afecta
Barcelona Activa. La secció sindical del sindicat UGT de l’empresa BASAU va demanar la
intervenció de la síndica per disconformitat amb diversos aspectes de les relacions laborals de
Barcelona Activa, que plategen tres qüestions: la superació de la durada màxima dels
contractes per obra determinada dels professionals del programa Treball als Barris; el
desconeixement de la taxa de reposició de treballadors i treballadores que aplica l’empresa; i
la manca de resposta a la petició d’informació sobre la massa salarial dels anys 2012 a 2016.
En aquest expedient vam haver de recomanar a l’Ajuntament que exigís a Barcelona Activa
que complís amb l’obligació legal de transparència i publicació de les dades relatives a la
massa salarial, en el format legalment exigible. I celebrem que hagi estat acceptada.
Referent a la hisenda municipal, les queixes que es presenten amb més freqüència tenen a
veure amb la gestió dels tributs, problemes i manca de comprensió dels procediments de
notificació dels actes tributaris, incapacitat econòmica per poder assumir els deutes tributaris,
i el retard desproporcionat a retornar a les persones reclamants l’import d’aquells ingressos
que han estat reconeguts com a indeguts.
Referent a l’impost de la plusvàlua, la novetat de l’any 2017 han estat dues sentències del
Tribunal Constitucional en les quals declara la inconstitucionalitat de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en aquells supòsits en què no hi ha
augment de valor del terreny al moment de la transmissió.
Aquesta és la tesi, la recomanació que des de l’any 2012 ha estat fent la síndica.
Un parell de recomanacions en matèria d’hisenda serien arbitrar les mesures necessàries per
tal que les devolucions dels ingressos cobrats indegudament es realitzin dins d’un termini de
temps raonable congruent amb el mandat legal. I prioritzar la resolució de les reclamacions
que tinguin a veure amb l’embargament dels saldos dels comptes bancaris dels deutors
tributaris amb una possible situació de precarietat econòmica.
Sobre els serveis socials bàsics he de dir, com ja s’ha estat repetint en els informes anuals de
la síndica dels darrers anys que el profund impacte que la crisi econòmica ha tingut a
Barcelona ha generat i genera una forta pressió assistencial sobre el sistema de serveis
socials, especialment en els centres de serveis socials bàsics, malgrat la professionalitat dels
seus treballadors i treballadores, amb un resultat, de vegades, d’insatisfacció manifesta per
part d’algunes persones usuàries.
Una dada rellevant que aporta l’enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels
centres de serveis socials de Barcelona és que una part molt destacada de les persones a les
quals s’havia entrevistat en el marc de l’enquesta esmentada eren dones; concretament un
71,9%. A les llars de les persones entrevistades, en el 49,7% hi ha infants. Per tant, és
deduïble que les dones i els infants constitueixen un gruix considerable de les persones
destinatàries dels serveis socials.
En l’àmbit dels serveis socials especialitzats per a la gent gran, hem de referenciar la
problemàtica de les residències assistides de la Generalitat ubicades a Barcelona i de gestió
privada. En un expedient de queixa per deficiències en l’atenció denunciada per una
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plataforma de familiars de les persones ingressades en cinc d’aquestes residències, vam
entendre que malgrat la competència i responsabilitat única de la Generalitat en la matèria,
actualment l’Ajuntament de Barcelona s’ha interessat a bastament en la problemàtica
emergent. I que, en aquest sentit, preocupa especialment l’impacte que pot tenir
l’envelliment de la població, juntament amb les conseqüències de la crisi econòmica, que ha
rebaixat el poder adquisitiu de les pensions, i el més l’alt cost dels habitatges de lloguer. La
confluència d’aquests tres factors fa previsible que un percentatge significatiu de la població
de gent gran no podrà pagar un lloguer de mercat amb les seves pensions, i tampoc no podrà
accedir a un servei residencial a causa del greu dèficit de places a Barcelona.
La Sindicatura està treballant d’ofici aquesta problemàtica i demana la implicació de tots els
grups per garantir els drets de les persones grans.
Pel que fa a ciutadania, veïnatge i immigració, he de dir que el dret a la igualtat de tots els
homes i dones, amb independència del seu origen i nacionalitat, és de molt difícil composició
i, per tant, cal un treball permanent i diligent, i en especial cal esmerçar els esforços de
coordinació entre administracions i xarxes de serveis perquè es doni plenes garanties dels
drets dels infants i adolescents, prestant una atenció especial als i les menors d’edat
estrangers indocumentats i no acompanyats de persones adultes responsables. També
perquè els joves estrangers majors d’edat sense permís de residència que es trobin a la ciutat
i no disposin de xarxa familiar o altres adults de suport puguin integrar-se a la societat.
En referència a la salut pública voldria destacar la importància que l’Agència de Salut Pública
de Barcelona i la representació municipal al Consorci Sanitari de Barcelona perseverin en el
seu objectiu de supervisar les llistes d’espera per assegurar que s’apliquen els terminis de
referència regulats per l’Ordre SLT/102/2015, ja que la salut dels barcelonins i barcelonines
també incumbeix l’Ajuntament.
En matèria d’educació he detectat la necessitat de seguir revisant els criteris d’accés als
centres escolars per millorar l’equitat de l’assignació de places, i també de revisar els criteris
del nou model de tarifació social per a les escoles bressol municipals amb l’objectiu d’apropar
la valoració de la renda a la situació temporal més propera a l’inici de curs.
Pel que fa a l’àmbit de l’esport, destaco ara i aquí que cal elaborar un pla urgent d’actuació en
els centres esportius municipals que encara no reuneixen la condició de total accessibilitat
perquè s’hi realitzin les adaptacions necessàries per complir amb la legislació d’accessibilitat.
Quant a l’àmbit de la cultura hem conclòs que s’ha de vetllar més perquè les accions culturals
promogudes per l’Ajuntament –des d’un concert fins a una cercavila, passant per una
exposició o un manifest– siguin signes de concòrdia i promoció dels drets humans per a
tothom per igual.
Una recomanació final per a la igualtat d’oportunitats en el futur és que s’ha de facilitar
l’accés lliure i gratuït dels i les menors d’edat als equipaments culturals municipals; cap
barrera econòmica a la formació i la cultura.
Fins aquí, les recomanacions, ara voldria fer dos apunts informatius com és que tenim en
marxa una campanya de divulgació de la institució que anima a la ciutadania a apropar-se a
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la Sindicatura per assessorar-se o cercar defensa. La campanya té el suport de l’Ajuntament i
això vol dir que la institució confia que la Sindicatura és una bona eina per la ciutadania.
També valoro molt el seminari sobre una Sindicatura amb mirada de gènere que ha fet
possible incorporar un valor notable al conjunt de l’equip. El meu compromís amb l’eradicació
de la violència de gènere en particular així com amb els drets de les ciutadanes en general, el
vaig expressar en la meva reelecció.
El Consell Municipal ha de saber que ho hem concretat en sessions de treball, participatiu i
formatiu. I l’any 2018 volem que, amb la metodologia informàtica adequada, passem a ser
una Sindicatura amb visió de gènere en els aspectes de concepte i els pràctics quotidians.
Ara voldria dir unes paraules sobre el futur de la relació de la Sindicatura de Greuges amb el
Govern i el Consell Municipal. Crec convenient acabar aquesta intervenció demanant-vos que
s’estudiïn propostes de millora a partir de les experiències a què m’he referit, d’aquest any
passat i dels darrers anys.
Considero que les 90 recomanacions que la Sindicatura posa sobre la taula han de ser
valorades pel govern municipal. Ho han de ser perquè han sorgit de l’objectivitat, la
ponderació, el coneixement profund de l’administració i el desig d’avançar cap a la plenitud
dels drets humans a la ciutat.
I amb aquestes recomanacions hem de mirar cap endavant amb l’objectiu d’oferir camins a
les persones que a Barcelona s’han sentit agreujades, perquè tinguin un lloc segur on acudir
per comprovar si l’administració municipal ha actuat conforme a dret i conforme als principis
de bona administració.
Per la meva part no estalviaré esforços per atendre totes les queixes, però l’Ajuntament ha de
creure en la Sindicatura quan emetem una recomanació de revisió.
Fa falta encara un protocol més clar de resposta a les recomanacions generals i a les
resolucions de les queixes. Fer un seguiment d’aquestes propostes ens ajudaria a millorar el
servei a la ciutadania.
Les recomanacions, els advertiments i els suggeriments que emeto com a Síndica de Greuges
en les meves decisions constitueixen la veritable raó de ser de la institució.
Demano, doncs, una resposta àgil, raonada i completa quan reclamem informació. Només
d’aquesta manera aconseguirem que la ciutadania senti que els seus drets han estat
respectats. Aquesta col·laboració és necessària per al bon funcionament de la Sindicatura i de
l’Ajuntament.
M’alegra disposar en aquest acte d’una bona atenció a l’Informe i a les meves paraules.
M’agradaria que entre tots els grups municipals, govern, oposició i Sindicatura aconseguim
que la ciutadania senti cada dia una millora en el respecte als seus drets.
Davant un greuge no hi cap “no hi ha res a fer”. Hem de trobar altres respostes més
respectuoses que facin possible la construcció de la ciutat que volem: sostenible, innovadora i
harmoniosa.
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Per acabar, vull expressar un agraïment molt especial al meu equip, que amb la seva
professionalitat i responsabilitat fa possible que la nostra ciutadania se senti escoltada i
acompanyada quan la gent arriba preocupada a la nostra institució. També voldria agrair la
presència dels síndics i síndiques locals de Catalunya i de l’adjunt general del síndic de
Greuges de Catalunya, així com a les persones que estan seguint a distància.
Moltes gràcies.”
La Sra. alcaldessa agraeix a la síndica la presentació del seu informe anual i, tot seguit,
observa que porten mesos d’una situació d’excepcionalitat i, en aquesta ocasió, expressa el
seu afecte, més enllà de discrepàncies polítiques, als regidors i regidores d’ERC, que estan
vivint moments molt durs havent-se assabentat fa uns instants que Marta Rovira ha marxat a
l’exili. Considera que no és normal la situació i que tothom hi ha de posar la millor voluntat
per sortir-se’n.
Dit això, obre els torns d’intervenció dels grups municipals.
El Sr. Ardanuy, després de saludar la síndica i al seu equip, i els síndics i síndiques de
Catalunya, també adreça unes paraules d’escalf i de suport als homes i les dones, polítics
catalans, que avui han estat citats a declarar al Tribunal Suprem, amb els empresonats i amb
els qui són a l’exili. I remarca que en aquests moments tan durs i complexos cal una unitat
d’acció en la defensa dels drets civils.
Seguidament, agraeix a la síndica i al seu equip la bona feina que estan portant a terme,
reflectida en l’informe que avui s’ha presentat, i que va tenir l’oportunitat d’analitzar fa uns
dies, que posa de manifest la necessitat imperiosa que la Sindicatura continuï fent la seva
tasca en defensa dels drets socials de la ciutadania, també en defensa de la bona
administració, l’escolta activa de les queixes de veïns i veïnes, i les aportacions en positiu
entorn de diferents temàtiques a fi de millorar la ciutat.
Destaca aspectes com el dret a l’accés a l’habitatge, o el fet de posar l’accent en la millora
contínua d’aquells aspectes cada més emergents com la resposta a la contaminació acústica;
també en la defensa i l’acompanyament de persones que pateixen desigualtats socials, i
desitja que les recomanacions de la síndica es puguin implementar de la millor manera
possible.
La Sra. Rovira diu que se’ls fa difícil parlar avui d’altres coses que no sigui d’allò que està
passant fora d’aquesta sala; així, en primer lloc, envia una abraçada a totes les persones la
vida de les quals avui depèn d’un tribunal absolutament dictatorial.
Assegura que estan molt tristes, però que intentarà parlar del que pertoca malgrat que no li
serà gens senzill.
Remarca, en primer lloc, que la Sindicatura de Greuges s’autodefineix sense uns límits ni uns
mitjans precisos, sinó la missió i la potestat de supervisió de l’administració municipal; però
que el règim jurídic, l’organització i el procediment a seguir per acomplir la seva missió no
està suficientment concretada perquè li manca un reglament, ja que a dia d’avui encara no
està aprovat. En conseqüència, diu que vol deixar constància que la Sindicatura és com el
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mateix Ajuntament, una institució que en moltes ocasions està buida de contingut i mancada
d’una intervenció real i efectiva que pugui capgirar les condicions materials de les persones.
Considera que això és conseqüència, en part, de la llei de pressupostos espanyola, de LRSAL
i, també, del vot en contra a la derogació d’aquesta llei per part del PP i de Ciutadans, amb la
complicitat del Partit Socialista al Congrés dels Diputats.
Remarca, doncs, que es tracta d’institucions amb poques competències per al govern de torn
i cap vinculació legal per a les iniciatives presentades pels grups d’oposició; i considera que,
en moltes ocasions, aquest ajuntament és un mer escenari d’aparences per fer creure a la
ciutadania que viu en una democràcia, quan la realitat és tota una altra. En aquest sentit, fa
notar que a un any llarg per a les eleccions municipals els grups ja han començat la seva
campanya electoral, i recorda que encara hi ha temps per fer transformacions reals i efectives
a la ciutat.
Manifesta que la CUP entén que cal anar més enllà dels límits de la democràcia actual de les
institucions, de la mena “tots som iguals davant la llei, però uns en són més que altres”.
Constata que és una democràcia, l’existent, que a dia d’avui ha estat tocada de mort en el
marc de l’entramat juridicopolític de l’estat espanyol, un estat repressiu que ha exercit la
brutalitat policial contra la població a Barcelona; que fa presos polítics i on no existeix la
separació de poders, tal com es confirma novament avui.
Diu que vol deixar clars els límits de les institucions en considerar que és rellevant a l’hora
d’abordar les problemàtiques existents a la ciutat, i que no es poden entendre els greuges
que s’expliquen en l’informe i les recomanacions de la síndica sense partir que a la UE, a
l’estat espanyol, i al sistema de lliure mercat capitalista i de relacions patriarcals no hi ha
solucions definitives. Concreta que això es confirma amb el problema de l’expulsió de veïns i
veïnes d’alguns barris per manca de treball o de sostre, conseqüència de la política
depredadora del turisme de masses i de les bombolles especulatives tecnològiques, que han
convertit Barcelona en un parc temàtic que, abans, també era criticat per persones que ara
formen part del govern, però que, per exemple, el diumenge 25 de febrer van rebre totes les
personalitats del Mobile World Congress, esdeveniment que molts d’ells també havien
rebutjat abans.
Diu que troben a faltar en l’informe referències a la violència masclista, tenint en compte que
una cada tres dones ha estat víctima d’aquesta mena de violència, i que hi ha onze mil
denúncies a la ciutat; un 3,5% més respecte al mateix període de l’any passat. I aprofita per
recordar els cinc feminicidis ocorreguts a Barcelona el 2017.
Afegeix que també hi troben a faltar algun esment a la mort de treballadors i treballadores
per accident laboral, o arran de situacions laborals precaritzades.
Quant a la qüestió de l’habitatge, reivindica novament la necessitat de disposar al més aviat
possible del cens d’habitatges buits; generar les ordenances necessàries per arribar al límit de
la legislació vigent a fi de poder ampliar el parc d’habitatge públic de la ciutat. En aquest
sentit, manifesta que la política d’habitatge no ha de centrar-se exclusivament en els casos
d’exclusió social, tot i que inequívocament és prioritària, sinó que també ha d’anar més enllà
tenint en compte que hi ha famílies amb una renda que no es cataloga com d’exclusió social
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però que no els permet accedir a pisos de lloguer a preu de mercat; de la mateixa manera
que moltes persones joves també es troben en aquesta situació.
Quant a l’impacte del turisme com a mercaderia, diu que les seves conseqüències no es
poden emmarcar només en les seves conseqüències convivencials, sinó que l’aposta per
aquesta activitat econòmica, promocionada pel consorci publicoprivat Turisme de Barcelona,
és la causa directa de l’augment dels preus del lloguer, de la mutació dels comerços, de la
precarització laboral i salarial del sector, i també de la transformació d’alguns barris en
aparadors per al turisme d’alt poder adquisitiu.
Pel que fa l’àmbit de l’espai públic, del carrer, assenyala que el seu grup continua denunciant
l’ordenança que consideren que legitima un ús privatiu de l’espai públic per part d’uns
determinats col·lectius, que criminalitza la pobresa i tot allò que es considera que no queda
bé a la ciutat aparador.
Entenen que es poden continuar fent reclamacions d’increment de la policia, però adverteix
que la pobresa no es combat amb repressió sinó amb la redistribució de la riquesa, i que això
no es fa a base de subvencionar tornejos de tennis privats com el Comte de Godó, o el
comerç de luxe del passeig de Gràcia.
Posa de manifest que l’informe conté recomanacions a l’administració pel que fa als diferents
serveis que ofereix, molts dels quals recorda que continuen externalitzats, i, per tant, que no
es poden entendre les mancances, les irregularitats o les deficiències sense explicitar que
continuaran mentre les empreses privades facin negoci amb els serveis municipals. Precisa
que es tracta d’uns dos-cents cinquanta serveis, dels quals aproximadament el 55%
correspon a serveis que es presten directament a la ciutadania, i el 45% són serveis
necessaris per al funcionament d’aquesta administració. Concreta que tot el paquet de serveis
externalitzats ocupa entorn de 14.800 treballadors i treballadores, i suposa un import de 582
milions d’euros. Constata que, d’això, se’n diu neoliberalisme, és a dir, vendre allò públic a
privats, i que va començar a practicar el PSC, juntament amb ICV i ERC, el va continuar CiU, i
ara segueix pel mateix camí Barcelona en Comú.
Observa que el govern que advoca per la lluita contra la pobresa i per posar les persones al
centre de les seves polítiques, però mentre els serveis que majoritàriament fan dones –cures
i intervenció amb les persones– quedin en mans d’empreses que generen beneficis milionaris
a costa de la qualitat de vida, de la salut i dels salaris de les seves treballadores, assegura
que el seu grup els farà al costat per revertir aquest estat de coses.
Reitera que municipalitzar és un acte de sobirania, i ho reivindica una vegada més amb el
convenciment que cal fer-ho amb els serveis públics de la ciutat.
El Sr. Fernández Díaz saluda els síndics i síndiques de Catalunya que avui els acompanyen, i
agraeix a la síndica de Barcelona i al seu equip la l’elaboració del seu informe anual.
En primer lloc, destaca l’habitatge com un dels aspectes en què l’alcaldessa sempre havia
posat l’accent i que havia de ser una de les seves prioritats, però que, malauradament, és un
dels àmbits que més queixes concentra en l’informe que acaba de presentar-los la síndica,
concretament suposa més d’un 17% de les queixes que rep la Sindicatura, fet que evidencia
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la mala gestió del govern de la ciutat en polítiques d’habitatge. Destaca en aquest àmbit
l’increment dels preus del lloguer fins a un 24%, el fet que els desnonaments no s’aturen;
afegeix que es constata igualment un increment –un 61%– de les queixes veïnals per
molèsties generades per ocupacions irregulars d’habitatges, o l’augment fins a un 70% de les
renúncies i desistiments per part dels adjudicataris d’habitatges públics a Barcelona. I suma a
tot plegat que els darrers dos anys ha arrelat la problemàtica dels narcopisos del Raval, que
originen problemes de convivència amb l’agreujant que aquests narcopisos es comencen a
estendre a altres barris de Ciutat Vella i altres districtes.
Considera, per tant, que les queixes que rep la Sindicatura en el capítol de l’habitatge
demostren que les polítiques del govern municipal no han solucionat la dificultat d’accés a
l’habitatge i, altrament, palesen que els problemes s’han agreujat els darrers dos anys.
Coincideix amb la síndica amb què el Pla de l’Habitatge és clarament insuficient, més encara
quan l’oferta d’habitatge públic després de trenta-cinc anys de governs municipals amb la
concurrència d’ICV, que forma part de l’actual govern de Barcelona en Comú, el parc públic
d’habitatge de Barcelona només suposa l’1,5% del total.
Indica que en l’informe no es reflecteix el fet que l’Ajuntament no està posant tots els mitjans
al seu abast per a la construcció d’habitatge social, i recorda que a la ciutat hi ha 82 solars
buits de titularitat municipal que permetrien la construcció de cinc mil habitatges socials; i
apunta que, paral·lelament, es constata l’agreujament de les dificultats per a les famílies més
vulnerables, ja que només s’adjudiquen 26 habitatges de mitjana al mes i que la borsa de
lloguer social compta amb molts pocs pisos disponibles. I afegeix que troben a faltar la
proposta d’acord que va tirar endavant a iniciativa del grup del PP de creació d’una àrea
d’assessorament i suport als propietaris i veïns afectats per ocupacions irregulars.
Pel que fa a l’àmbit de mobilitat, confirma que comparteixen amb la síndica la necessitat de
millorar els accessos al metro, el sistema de vigilància i la seguretat dels viatgers, així com la
lluita contra el frau, que és una de les batalles que sempre ha defensat el seu grup. Remarca,
en aquest sentit, que el frau en el transport públic, a banda d’un fet incívic, suposa un cost de
més de tretze milions d’euros anuals.
Manifesta que també estan d’acord amb la síndica quan diu que s’han de millorar les
condicions d’emissió de la T16 i ampliar-la a la T18, alhora que són contraris a les despeses
per un duplicat, 35 euros, en cas de pèrdua.
Demanen igualment que es porti a terme una campanya informativa relativa als
comportaments incívics en l’ús de la bicicleta a fi de conscienciar els usuaris del respecte a les
normes de convivència, sobretot envers els vianants. En aquest àmbit, expressa el rebuig del
seu grup al desplegament precipitat i improvisat de carrils bici a la ciutat.
Puntualitza que hi ha una dada sorprenent en l’informe de la síndica i és que s’hi obviï el
tramvia per la Diagonal, que interpreta que respon a què no s’ha rebut cap queixa per la nounió.
En referència a la seguretat, afirma que comparteixen la necessitat d’ampliar la dotació
d’efectius de la Guàrdia Urbana a fi de garantir la seguretat i a convivència veïnal als barris,
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però lamenta que l’alcaldessa no hagi convocat el 2016 les places corresponents a l’exercici i
que les hagin acumulades al del 2017, cosa que suposa que la incorporació efectiva dels
agents es retardarà considerablement.
Observa que estan d’acord també amb la necessitat de revisar l’ordenança de civisme, però
no amb la filosofia de fons del govern municipal, ja que la seva proposta va en sentit
diametralment oposat. Coincideix, tanmateix, amb la conveniència d’impulsar mesures en
benefici de la comunitat ampliant el catàleg de prestacions substitutòries per als qui no
respecten les normes de convivència; és a dir, que als infractors no els surti de franc la
malifeta perquè o bé no es compleixen les penes o bé perquè aquest catàleg no està prou
estès.
Posa en relleu que en l’informe no es fa cap esment a l’activitat il·legal dels llauners a la via
pública; i afegeix que discrepen amb la síndica quant a l’enfocament de la problemàtica del
top manta, considerant que el govern municipal manté una actitud de permissivitat
inacceptable amb els manters que, com a competència deslleial que són, perjudiquen el
comerç que paga impostos i genera ocupació.
Celebra que en el capítol de cultura i esports la síndica defensi el protocol festiu de Barcelona,
i el respecte a la missa d’honor a la Mare de Déu de la Mercè i demana que s’inclogui en el
programa de la Mercè.
Igualment, diu que comparteixen les seves recomanacions en matèria d’esports, i molt
concretament l’esport adreçat a les persones més necessitades i amb dificultats de mobilitat o
amb algun grau de discapacitat.
En un altre àmbit de coses, assenyala que el silenci administratiu és una pràctica habitual en
aquesta administració, com ho és també la dilació injustificada de determinades demandes,
com demostra el cas de la concessió de llicències d’activitat econòmica, fonamentals per
generar ocupació i motor econòmic de la ciutat; posa de manifest, també, que no
s’incrementa suficientment el nombre d’inspectors per actuar contra la infracció de les
normes.
Finalment, agraeix novament a la síndica la presentació del seu informe anual i li desitja
encerts en la seva tasca.
La Sra. Andrés saluda a la síndica i al seu adjunt i als síndics i síndiques locals; i manifesta
que el seu grup també vol començar la intervenció expressant la seva estima i afecte als
companys i companyes d’aquesta cambra que, de manera indirecta, estan patint una difícil
situació personal i humana, i subscriu les paraules que ahir va dir el Sr. Trias en la
presentació d’un llibre seu que cal, des de la discrepància política, treballar conjuntament per
Barcelona i per construir una societat millor.
Agraeix a la síndica i al seu equip la seva magnífica feina i posa en valor la plena consolidació
de la Sindicatura, que ha esdevingut un referent ciutadà cada dia més prestigiat i valorat per
la seva transparència i la seva implicació i compromís amb la ciutat.
Valora que els informes anuals de la síndica no són un tràmit, sinó un exercici de
transparència, explicant i retent comptes de la feina que ha fet la Sindicatura i de les seves
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preocupacions per aprofundir la qualitat democràtica de la ciutat, comptant amb la
ciutadania.
Afirma que comparteixen amb la síndica la sensibilitat que demostra per les situacions
quotidianes, especialment envers les persones que pateixen més vulnerabilitat social, i que es
palesen en la gran quantitat d’actuacions d’ofici que fa la Sindicatura, que valora molt
positivament. I, per aquest motiu, considera que la institució ha de disposar de més recursos,
millors protocols, més personal i més eines per desenvolupar la seva funció, que els ajuda a
construir una ciutat millor.
Aprofita aquesta ocasió per posar de manifest que l’actitud del govern municipal no ha estat
tan proactiva com la de la mateixa Síndica, ni en la sensibilitat pels aspectes socials i de
vulnerabilitat, ni en exigència a les administracions. Així, remarca que l’informe de la síndica,
en contraposició amb l’acció de govern, posa de manifest la seva manca de crítica i exigència
amb la Generalitat i amb l’Estat per contribuir a la transformació de la ciutat.
Precisa que només es referirà a aspectes determinats com el cas de les escoles bressol i la
tarifació social, que cal ajustar atès que està resultant injusta per a moltes famílies. En
aquest àmbit, comenta que el govern només té previst obrir quatre escoles bressol, xifra
manifestament insuficient per absorbir la demanda.
Quant a les residències per a persones grans, que és un àmbit compartit amb la Generalitat
en el qual es treballa mitjançant el Consorci de Serveis Socials, denuncia que a dia d’avui hi
ha llistes d’espera de quatre anys. I afegeix que en algunes residències s’han constatat males
pràctiques; i esmenta que els centres Mossèn Vidal Aunós, La Bordeta, Bon Pastor, Alchemica
encara esperen la publicació del concurs que ha de proporcionar-los una empresa que atengui
convenientment les persones que hi resideixen.
En referència al capítol de l’habitatge, destaca que hi ha 36.000 sol·licitants d’habitatge de
protecció social, que al ritme que es va trigaran centenars d’anys a obtenir-lo. Lamenta,
doncs, la escassa acció d’un govern que s’havia compromès contundentment a garantir
l’accés a l’habitatge.
Pel que fa als serveis socials, destaca l’existència de llistes d’espera de noranta dies; i aprofita
per posar en relleu les condicions laborals de les seves plantilles i que no acompanyen la feina
que fan.
Comenta en el mateix sentit les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la
Guàrdia Urbana, que confirmen l’abandonament institucional i de la seva alcaldessa; la de les
persones ocupades en l’àmbit de la teleassistència, que han de prestar servei en un edifici
malalt que posa en risc la seva salut; o la situació de les persones de l’Institut Municipal
d’Hisenda, que treballen en un edifici amb goteres. En definitiva, denuncia que aquestes
persones han de treballar amb precarietat i males condicions materials.
Considera, tal com han expressat des del govern estant, que els cal un model econòmic de
creixement inclusiu, i posa en valor la feina que han fet en aquest sentit però que a dia d’avui
no veuen que lideri ningú. Assenyala que la ciutat, per garantir ocupació i salaris dignes, ha
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de tenir projectes de promoció econòmica de tot nivell, però remarca que en aquest terreny
també es confirma la mancança.
En el capítol d’habitatge, subscriu les observacions de la síndica; apunta la necessitat de
reformar la LAU i els preus de l’habitatge, i per això reclamen al govern que treballi amb
contundència i que compleixi els seus compromisos.
Advoca igualment per un urbanisme social al servei de la ciutadania; posa com a exemple, en
aquest sentit, els nombrosos debats que ha suscitat la cobertura de la ronda de Dalt, dels
quals no n’ha sortit cap compromís, tot i que recorda que va ser la primera demanda sorgida
arran del procés participatiu del PAM; o la reurbanització de la Meridiana, que sí que va
assolir el compromís del govern, però que a dia d’avui no s’ha materialitzat.
Quant a la convivència i l’espai públic, posa com a exemple paradigmàtic el Raval. Afegeix
que a la ciutat hi ha més de mil pisos buits que generen males praxis i impedeixen el
desenvolupament normal dels barris, fet ben evident al Raval.
Atès aquest estat de coses, confirma que comparteixen la totalitat de les observacions i
recomanacions de l’informe de la síndica, i per això reclamen més feina per garantir la
qualitat de vida de la ciutadania i, tal com reflecteix l’informe, per actuar contra la
contaminació acústica i atmosfèrica. En aquest darrer cas, remarca que no hi acompanya
gens la pujada de preu de la T10, i observa que la síndica reclama també una T18.
Es refereix igualment a l’ampliació de la xarxa de carrils bici que el govern ha endegat sense
comptar amb ningú, amb rectificacions contínues, i li retreu una mala praxis en un projecte
que, d’entrada, era bo. Afegeix que tampoc no s’han reposat les línies de bus de barri, i
reclama sobretot les de Bon Pastor i Baró de Viver.
Destaca que la síndica també palesa en el seu informe el fet que el camí a l’accessibilitat
universal està endarrerit; que les parades dels autobusos estan més distants entre si, i que
cal un major nombre de transbordaments, i ho valora com un retrocés.
En l’àmbit de la seguretat reclama novament més suport a la Guàrdia Urbana, més recursos i
dotació humana.
I, finalment, retreu al govern la seva manca de sensibilitat envers les famílies que van patir
l’enfonsament dels nínxols al cementiri de Montjuïc.
El Sr. Bosch comenta que Marta Rovira li deia sempre que, passés el que passés, els agafés
treballant. Per tant, suggereix als membres d’aquesta cambra de continuar treballant avui,
fins que puguin, perquè tem que segons les notícies que els vagin arribant en el decurs del
matí des de Madrid arribi un moment en què no puguin continuar. Mentrestant, reitera el seu
suggeriment de continuar endavant amb aquesta sessió.
Tanmateix, reconeix que el pensament el tenen posat en els companys i les companyes i,
personalment, en l’amiga, companya i secretària general d’ERC Marta Rovira. Diu que
l’entristeix profundament haver arribat a aquesta situació en què una persona, a fi de poder
ser lliure, companya i mare, hagi de marxar del seu país. I fa avinent que vol compartir
aquest sentiment amb els membres d’aquesta corporació, i aprofita per agrair totes les
15
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
11 de Maig del 2018

CSV: 53de-1734-67df-5ee3

mostres expressades de solidaritat i de suport; les agraeix a l’alcaldessa i també a altres
companys i companyes; sobretot, però, les d’aquells qui clarament mantenen una
discrepància oberta amb la seva formació, i els encoratja a fer públics els seus sentiments,
més enllà del color polític, perquè s’agraeix molt que els qui són els seus adversaris polítics
humanament expressin el seu suport.
Dit això, remarca que la ciutat ha de tirar endavant i que depèn del que es decideixi en
aquesta sala; i entén que, especialment, en un moment com aquest, en què la síndica
presenta el seu informe anual, que conté les queixes i les demandes de la ciutadania, cal
recollir-ho i respondre al patiment de la ciutat.
Manifesta que, de la mateixa manera que defensen els drets dels cinc companys i companyes
que avui són a Madrid i els de Marta Rovira, dels qui resten empresonats i dels qui també han
hagut de marxar, avui han de defensar els drets i atendre la situació de moltes persones
d’aquesta ciutat que ho estan passant malament, i que els fan arribar el seu cas particular
mitjançant la síndica, a la qual i al seu equip agraeix profundament la feina que fan.
Observa que en l’informe apareixen tres qüestions en què destaca el nombre de queixes
rebudes per la Sindicatura, i assenyala que no té intenció d’entrar-hi a fons, però sí destacar
que es tracta de tres àmbits, serveis socials, mobilitat i habitatge, en els quals demana al
govern, coneixedor que té sensibilitat en aquests assumptes, que actuï, de manera que en el
proper informe es recullin moltes menys queixes.
Remarca que els aspectes socials afecten la vida diària de la ciutadania, dels qui no arriben a
final de mes, els qui pateixen per la possibilitat de quedar-se sense sostre, o per les decisions
preses per aquest ajuntament que han afectat els seus barris, i que reclamen més
participació.
Per tant, expressa l’afecte i la solidaritat del seu grup a tots aquells que han adreçat les seves
queixes a la síndica i, de fet, als representants de la ciutat que són tots els qui componen el
Plenari del Consell Municipal.
Agraeix la feina feta per la Sindicatura i confia que l’any vinent l’informe palesi que han
aconseguit millorar la vida de la ciutadania. Considera que aquest és el millor homenatge que
avui poden fer als companys i companyes que ho estan passat tan malament.
La Sra. Mejías recull el desig que acaba d’expressar el Sr. Bosch, i manifesta que entén la
seva situació i que la lamenta, però creu que també ha de comprendre que, des de l’oberta
discrepància política que mantenen, no pot confondre l’empatia personal amb el suport a les
accions polítiques o amb l’obligació de complir la llei. Considera, doncs, que estan davant
d’una situació en què cal assumir les conseqüències, i que els poders públics han d’estar
sotmesos al control dels tribunals, i manifesta el respecte del seu grup per les seves
decisions.
Seguidament, dóna les gràcies a la síndica i al seu equip per l’informe, i també agraeix la
presència dels síndics locals que avui els acompanyen. Destaca que la missió fonamental de
la Sindicatura és prendre el pols a la ciutat pel que fa al funcionament dels serveis públics i,
per tant, que està a disposició de la ciutadania.
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Observa que, atès que la conjuntura és de sortida de la crisi, s’hauria d’haver constatat una
millora en el funcionament de l’administració pública i que revertís en la ciutadania; això no
obstant, diu que els ha sorprès el nombre de queixes que reflecteix l’informe, 3.522. Entén
que són moltes per a una ciutat on els serveis públics haurien d’estar prou a punt com per
funcionar sense generar aquest volum de queixes.
Concreta que un dels aspectes que reflecteix l’informe és la dificultat de moltes persones per
superar l’escletxa digital i l’impediment que això suposa per accedir a molts serveis de la
ciutat, i pregunta quines són les modificacions i les campanyes previstes per la Sindicatura
per fer la seva tasca més propera, àgil i eficaç per a la ciutadania.
Respecte al funcionament de la Sindicatura, pregunta si disposa d’indicadors sobre quantes
de les queixes que rep se solucionen.
Observa que en l’informe es fa referència a què persisteix la dificultat d’accés a l’habitatge,
que continua sent un dels principals problemes, i que confirma que malgrat l’aprovació d’un
Pla d’Habitatge força ambiciós té moltes dificultats d’implementació.
Afegeix que en l’informe també es palesa que la manca d’agilitat de resposta dels serveis
socials a famílies en situació de vulnerabilitat. Igualment, confirma que ha estat una constant
en el debat d’aquest ajuntament la necessitat de reformar, agilitar i millorar els serveis
socials, i en l’informe es deixa constància de nombroses queixes en aquest sentit, i entén que
la Sindicatura tal vegada podria aportar alguns suggeriments i recomanacions per reconduir
la situació. Observa que la síndica s’ha referit reiteradament a l’estat de vulnerabilitat de la
gent gran, la dificultat per accedir a l’habitatge i a la situació de la gent jove. Fa notar que,
altrament, el govern municipal presumeix de les inversions en polítiques socials, sense que se
solucioni, però, la manca d’eficàcia i agilitat dels serveis socials en les respostes.
Apunta, igualment, que també està en debat en aquest ajuntament la tarifació social de les
escoles bressol, i de com això ha dificultat l’accés, a la qual cosa s’hi suma la manca evident
de places en alguns barris de la ciutat.
Fa referència a què la síndica ha inclòs en la seva intervenció la lluita contra la violència
masclista, un altre assumpte habitual en les iniciatives presentades pels grups municipals, i
un dels principals eixos de treball de l’equip de govern; en aquest sentit, diu que voldrien
conèixer l’efectivitat dels plans de lluita contra la violència masclista entre la ciutadania i si
han generat un grau de sensibilització important; i aprofita per condemnar l’agressió d’una
jove que es va produir ahir mateix al barri d’Horta.
Assenyala que la síndica fa referència a l’increment de queixes pels plans d’usos als barris, i
respecte a l’urbanisme concretament es destaca la manca de diàleg en l’aplicació de les
transformacions urbanístiques. Igualment, remarca que seria interessant valorar la quantitat
d’irregularitats urbanístiques que es detecten a la ciutat, moltes de les quals són irreversibles.
En l’àmbit del civisme i la convivència, comenta que la síndica apunta la necessitat d’una
nova ordenança, atès que l’actualment vigent o bé no es compleix o bé està suspesa en molts
casos; així, d’aquesta manera es faciliten conductes irregulars, que cada dia proliferen més i
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amb total impunitat. Entén que si no s’estableixen unes regles de joc i normes aquestes
conductes aniran en augment.
Destaca que el seu grup ha denunciat en diverses ocasions la falta de seguretat i l’incivisme
al transport públic, i la necessitat d’establir mesures que garanteixin la lluita contra el frau.
El Sr. Martí dóna la benvinguda en nom del seu grup als síndics i síndiques locals de
Catalunya que, com cada any, acompanyen la síndica de Greuges de Barcelona en la
presentació del seu informe al Plenari del Consell Municipal, i també saluda la presència del
seu equip, al qual agraeix la bona feina feta, i el seu compromís amb els drets reals de la
ciutadania.
Dit això, expressa a la síndica i al seu equip que avui no es veu amb cor de seguir el guió que
tenia previst, bàsicament de crítica a l’acció del govern respecte a les recomanacions i
observacions que, arran de les queixes rebudes, planteja la síndica.
Així doncs, s’adhereix a les paraules que ha expressat abans el regidor Trias, i reitera que no
poden, avui, expressar i debatre tot allò que havien previst, i que reconeix que és la seva
obligació i la seva feina. En aquest sentit, confirma que la feina l’han feta i que la fan i que els
ha de servir per continuar fent d’oposició el que resta de mandat.
Precisa, per tant, que no es referirà als aspectes concrets que havia previst tractar perquè
estan passant ara mateix coses massa grosses, tot i que assegura que voldria fer honor a la
recomanació “que ens agafi treballant”, lamenta no poder estar al cent per cent de les
capacitat que demana aquesta feina.
En conseqüència, demana disculpes a la síndica, i tan sols vol remarcar la gran feina la de la
Sindicatura, que com cada any queda reflectida en aquest informe que posa llum a moltes de
les coses que no funcionen a la ciutat. Fa notar que hi ha coses que any rere any es
repeteixen, i d’altres que s’agreugen cada any que passa, critiques i queixes que
s’incrementen en el nombre en gairebé tots els capítols que tracta l’informe.
Considera, en conseqüència, que cal assenyalar al govern, atès que moltes de les
recomanacions de la síndica, amb criteris de justícia i de legalitat, no són prou ateses,
malgrat que la formació que el compon, fins al 2015 feia bandera de moltes d’elles amb gran
intensitat política. Tanmateix, transcorreguts tres anys de mandat, el govern es veu incapaç
de donar resposta a moltes de les coses que abans criticava obertament, no només com a
força política sinó també de la mà d’organitzacions socials i cíviques, que ara critiquen amb
sordina l’acció del govern, i que durant el mandat anterior ho feien amb altaveu.
Diu que deixa aquí la seva intervenció i agraeix a la síndica la seva labor, i l’anima a continuar
en la línia que porta la Sindicatura; i afegeix la disponibilitat del seu grup a col·laborar en allò
que convingui, sabent quin és l’abast de la intervenció ponderada i equànime de la institució
que lidera la síndica. I aprofita per avisar al govern que té molta feina per endavant per
respondre a les queixes de la ciutadania.
El Sr. Pisarello reconeix que avui és un dia molt dur i trist, i entén que aquest sentiment és
compartit per molts dels presents; insisteix en la duresa del moment en termes polítics i
humans, i fins i tot jurídics, ja que considera que s’han traspassat moltes línies vermelles de
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l’estat de dret i s’ha produït un retrocés enorme amb la manera com s’està fent servir la
justícia per intervenir en les qüestions polítiques. Ho valora com un despropòsit que fa un mal
molt greu a les institucions.
En conseqüència, més enllà d’expressar tot el suport als companys i companyes, avui
sobretot als d’ERC, vol llançar un missatge de denúncia pel que s’està produint i condemnar
les actituds de revenja, que si bé no es veuen en aquest consistori, sí que es manifesten
clarament fora, i que valora com un error enormement greu, més enllà de les discrepàncies
que puguin tenir.
Enfront d’aquest estat de coses, entén que una de les prioritats que s’han de fixar és
recuperar, prestigiar i defensar més que mai les totes institucions d’autogovern, i en aquest
sentit vol agrair la tasca de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i posar en valor, també, la
de tots els síndics i síndiques del país a fi de prestigiar les institucions, per fer-les més
properes a la ciutadania, i per demostrar que serveixen per acompanyar les persones; també,
destaca la seva tasca per fiscalitzar i controlar els governs, ja que entenen que un bon govern
no pot dependre només de la virtut dels electes de torn. I, sobretot, agraeix profundament
que tot això la Sindicatura ho faci des d’una perspectiva de drets humans bàsics, considerant
que determinades necessitats bàsiques, especialment les de les persones més vulnerables,
que no poden quedar a l’atzar del mercat, dels interessos partidistes, ni poden ser una
qüestió de caritat i, per tant, que han de ser conquestes irreversibles.
Agraeix la radiografia que fa la síndica amb aquest informe, que és realista i feta a peu de
carrer; que és exigent amb el govern de la ciutat, però molt allunyada del catastrofisme que
moltes vegades s’ha manifestat en aquesta cambra; i desitja que els grups del consistori
puguin incorporar aquesta perspectiva crítica que assumeix la síndica, informada, rigorosa i
amb dades empíriques damunt la taula que els permetin un discurs racional sobre els canvis
que s’estan produint.
Remarca que la síndica és exigent amb el govern, però també ho és amb la resta
d’administracions.
Diu que creu honestament que el PP i Ciutadans, malgrat el respecte personal als regidors i
regidores, són un perill enorme per a l’estat de dret i per a la democràcia. Indica que la seva
formació al Congrés ha impulsat una moció de censura per fer fora el govern del PP, ja que
ho consideren fonamental per recuperar les institucions; en aquest sentit, aprofita per
respondre a la regidora Andrés, que els ha dit que havien de ser més exigents amb la resta
d’administracions, i també s’adreça als companys i companyes d’ERC, que avui més que mai
han d’aconseguir que el catalanisme progressista d’aquest país, les majories, construeixin una
alternativa per preservar les institucions d’autogovern. Subratlla que aquesta és una qüestió
absolutament central en aquests moments, ja que el retrocés que estan vivint és
absolutament inacceptable.
Observa la discrepància d’alguns grups quant a molts dels aspectes que la síndica ha
plantejat avui, però remarca que n’hi ha que no són simplement mesures impulsades per un
govern concret; així, la síndica reclama la necessitat de reformar la LAU per protegir els
llogaters i fer front a l’emergència habitacional, cosa que demostra que no estan parlant
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d’interessos partidistes només. Considera, doncs, que alguns grups haurien de prendre bona
nota d’aquest tipus d’exigències.
Reitera que per recuperar les institucions necessiten una administració propera a la
ciutadania, cosa que exigeix disposar de recursos; assenyala que el Sr. Fernández Díaz ha fet
una intervenció en aquest sentit, i fa notar que la síndica ha presentat una reclamació al
Defensor del Pueblo per demanar al govern de l’Estat que inclogui en la Llei de pressupostos
la possibilitat de reforçar les plantilles municipals, i remarca que això ho exigeixen fins i tot
alcaldes del PP. Diu que no pot ser que el govern central vagi contra el municipalisme, fins i
tot en alcaldies on governa el PP.
Addueix que podria dir moltes coses sobre l’informe de la síndica, però creu que és molt difícil
fer-ho en el context d’avui; i assegura que ho lamenta molt perquè aquest informe ofereix
molts elements de debat que ajuden a millorar. Apunta que, com diu el Pacte Internacional
de Drets Humans, estan obligats a fer el màxim esforç i esmerçar els màxims recursos
disponibles per defensar els drets reconeguts en els pactes internacionals, i confirma que s’hi
comprometen. Igualment, diu que el govern pren nota de les recomanacions de la síndica, i
assegura que no volen perdre el temps, alhora que confia que també ho facin la resta de
grups. I que, sobretot, aquells grups que en aquest consistori defensen la democràcia, l’estat
de dret, els drets humans bàsics i els drets socials siguin capaços de bastir ponts i grans
acords per protegir les institucions d’autogovern del país, i per avançar en democràcia en uns
moments com els que els toca de viure.
La Sra. alcaldessa assenyala a la Sra. Mejías, que demana intervenir per al·lusions en la
intervenció del Sr. Pisarello, que tothom té el seu temps d’intervenció i que en aquesta
cambra es respecta la llibertat d’expressió.
La Sra. Mejías acusa l’alcaldessa de fer una interpretació parcial del funcionament d’aquesta
cambra; i retreu que es permeti al primer tinent d’Alcaldia que insulti directament més d’un
milió cent mil persones que han votat Ciutadans.
Insisteix a reclamar respecte, i recorda a l’alcaldessa que és a ella a qui correspon moderar
aquest debat.
La Sra. alcaldessa diu a la regidora que no té la paraula, i que cadascú en el seu torn pot
posicionar-se com vulgui políticament, i nega que hi hagi hagut cap insult personal.
Finalment, per respecte a la síndica, informa que s’han acabat els torns d’intervenció dels
grups municipals i que, novament, té la paraula la síndica.
La Sra. Vilà agraeix la participació en aquest debat i, respecte a preguntes concretes que li ha
formulat la Sra. Mejías i algun altre grup, diu que en pren nota i que els les respondrà al més
aviat possible, atès que impliquen dades que en aquests moment no té.
Finalment, reitera el seu agraïment als membres del consistori per l’atenció prestada a la
presentació del seu informe anual.
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La Sra. alcaldessa agraeix les paraules de la síndica i diu que està convençuda que tots els
regidors i regidores lamenten que la seva intervenció anual en aquesta cambra hagi coincidit
amb un dia que no és el millor.
Dit això, considera que és un bon moment per fer un recés de deu minuts en aquesta sessió,
malgrat que no sigui una pràctica habitual, a fi de continuar amb el tractament de l’ordre del
dia de la sessió.
Transcorregut aquest lapse de temps, es reprèn la sessió.
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Decrets de l’Alcaldia, de 28 de febrer de 2018, que aprova la liquidació del Pressupost de
2017 corresponent a l’Ajuntament de Barcelona i a OOAA.
2. Donar compte de la memòria justificativa dels projectes d’inversió financerament
sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017.
3. Decret de l’Alcaldia, d’1 de març de 2018, que nomena el Sr. Jordi Bea Costa com a
membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia.
4. Decret de l’Alcaldia, d’1 de març de 2018, que canvia membres del Consell Rector de
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
5. Decret de l’Alcaldia, d’1 de març de 2018, que nomena membres del Patronat de la
Fundació Privada BCN Formació Professional.
6. Decret de l’Alcaldia, de 2 de març de 2018, que estableix els serveis mínims a la
convocatòria de vaga prevista pel dia 8 de març d’enguany.
7. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que nomena com a membres de la Comissió no
permanent d’estudi que analitzi la situació econòmica actual de Barcelona, les persones
següents:
Presidenta: Ima. Sra. Sònia Recasens Alsina
Vicepresident: Im. Sr. Agustí Colom Cabau
Membres:
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados
Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro
Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez
Im. Sr. Francisco Sierra López
Im. Sr. Alfred Bosch i Pasqual
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Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia
Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura
Im. Sr. Gerard Ardanuy Mata
Secretari: El secretari general de la Corporació o funcionari lletrat/da en qui delegui.
8. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que crea el Comitè de direcció de
l’Administració electrònica i designa els seus membres; i crea els Comitès operatius de
Projectes Funcionals i Tecnològics.
9. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que designa el Sr. Carles Sala Marzal vocal del
Consell General del Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en substitució del Sr.
Esteve Caramés Boada.
10. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que designa representants de l'Ajuntament de
Barcelona als Instituts que es relacionen, les persones següents:
Parcs i Jardins de Barcelona
Membre del Consell d’Administració:
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell en substitució del Sr. David Escudé Rodríguez
Fundació Mies van der Rohe
Membre del Consell d’Administració:
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell
11. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que rectifica a l’empara d’allò establert a
l’article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i efectes 12 d’octubre de 2017, el Decret de l’Alcaldia de 26
d’octubre de 2017 (S1/D/2017-03252) pel qual es va assignar a la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i
Cura el règim de dedicació parcial amb un percentatge del 85%, en l’únic sentit que les
retribucions que li corresponen per aquesta dedicació són les de portaveu adjunta de Grup
Municipal i no les de regidora de l’oposició -que, per error involuntari, indica la resolució que
es rectifica-, en haver estat designada amb anterioritat portaveu adjunta del Grup Municipal
de la CUP Capgirem Barcelona, segons Decret de l’Alcaldia de 7 de setembre de 2017
(S1/D/2017-02774), que va disposar la comunicació de dita designació al Plenari del Consell
Municipal.
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12. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que modifica les delegacions en la Comissió
de Govern de diferents atribucions.
13. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que modifica les delegacions en el gerent
municipal i en l’estructura executiva en matèria de contractació.
14. Decret de l’Alcaldia, de 9 de març de 2018, que modifica les delegacions en el gerent
municipal i en l’estructura executiva en matèria de gestió econòmica.
15. Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2018, que designa la Ima. Sra. Janet Sanz Cid
membre del Consell d’Administració de la Fundació Mies van der Rohe i presidenta de
l’esmentat Consell, això últim en substitució de l’Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell que restarà com
a membre.
16. Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2018, que designa l’Im. Sr. Gerardo Pisarello
Prados vocal del Patronat de la Fundació Privada Barcelona Formació Professional, en
representació de l'Ajuntament de Barcelona, i en substitució de l’Im. Sr. Agustí Colom Cabau.
17. Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2018, que: primer nomena el Sr. Joan Subirats
Humet membre nat del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en substitució de l’Im. Sr.
Jaume Collboni i Cuadrado; segon proposa al Patronat de la Fundació Barcelona Zoo el
nomenament del Sr. Frederic Ximeno Roca com a vicepresident de l’esmentat Patronat, en
substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado; tercer designa com a patrons electius del
Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, a: Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell i Sr. Jaume Badia i
Pujol (Universitat Pompeu Fabra), en substitució del Sr. Pelegrí Viader i Canals; i quart
proposa com a patrons honorífics del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo a: Sr. Manuel
Antonio López Béjar (UAB), Sr. Martí Boada i Juncà, Sr. Gerard Ardanuy i Matas i Sr. Jesús
Calderer Palau (Diputació de Barcelona).
18. Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2018, que nomena l’Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano
membre de la Comissió no permanent d’estudi que analitzi la situació econòmica actual de
Barcelona, en substitució de l’Im. Sr. Francisco Sierra López.
19. Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2018, que nomena la Sra. Marina Marcian García
membre del Consell Municipal del Districte de l’Eixample, en substitució del Sr. Haisam
Dabbah Velázquez.
20. Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2018, que nomena el Sr. Jordi Cañas Manubens
membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó.
Acord de la Comissió de Govern de 22 de febrer de 2018:
21. (20180076) Aprovar la reorganització administrativa dels serveis i activitats municipals
que gestiona la Direcció d’Acció Social, concretament la Direcció de serveis d’Intervenció
Social i la Direcció de serveis d’Urgències i Emergències Socials de l’Àrea de Drets Socials
que, amb efectes d’1 de març de 2018, passaran a ser gestionats per l’Institut Municipal de
Serveis Socials, canviant a la modalitat de gestió directa a través d’organisme autònom, amb
la finalitat de racionalitzar la seva organització administrativa i millorar l’eficàcia en la seva
prestació i eficiència en l’assignació de recursos públics que s’hi destinen, d’acord amb l’article
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85.2.A.b)de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i 45 de la Carta Municipal de
Barcelona, d’acord amb l’Annex I. Assignar a l’Institut Municipal de Serveis Socials les
funcions que desenvolupen la Direcció de Serveis d’Intervenció Social i la Direcció de Serveis
d'Urgències i Emergències Socials de la Direcció d’Acció Social, i la dels departaments que en
depenen, que comportarà l’adscripció i/o subrogació a aquest Institut del personal que
desenvolupa actualment aquestes comeses, d’acord amb els tràmits oportuns. Adscriure a
l’Institut Municipal de Serveis Socials els recursos materials i econòmics actualment assignats
a la Direcció d’Acció Social que figuren en Annex II. Iniciar els tràmits que correspongui per
materialitzar la subrogació de l’Institut Municipal de Serveis Socials en el lloc de l’Ajuntament
de Barcelona en tots els expedients que consten en Annex III del present acord. Donar-ne
compte al Plenari del Consell Municipal.
b) Mesures de govern
c) Informes
PART DECISÒRIA EXECUTIVA
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (EM 2017-12/24) Resoldre, en el sentit que indica l’informe de la Gerència d’Habitatge de
data 23 de febrer de 2018 que consta a l’expedient, les al·legacions presentades pel Grup
Municipal del Partit Popular de Catalunya en el tràmit d’informació pública a l’acord de la
Comissió d’Economia i Hisenda del dia 5 de desembre de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de
la iniciativa econòmica per a la participació com a soci en la societat mercantil de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que esdevindrà d’economia mixta destinada a la creació d’un parc
d‘habitatges de lloguer social i, en conseqüència, aprovar definitivament l’exercici de
l’activitat econòmica, de conformitat amb l’article 87 de la Carta Municipal de Barcelona i els
articles 136 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens local, consistent en la creació d’un parc d’habitatges de
lloguer social, mitjançant l’adquisició d’accions en la societat mercantil que preveu constituir
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons els acords del Consell Metropolità d’aprovació
inicial de 28 de novembre de 2017 i d’aprovació definitiva de 27 de febrer de 2018, i que
esdevindrà una societat d’economia mixta que tindrà el caràcter de promotor social
d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del
dret a l’habitatge, i actuarà en l’àmbit territorial de l’AMB. Aprovar definitivament la Memòria
justificativa de la conveniència i oportunitat de l’exercici d’activitat econòmica formulada per
la Comissió d’estudi que compren la documentació prevista en l’article 146 del ROAS. Donar
conformitat definitivament als Annexos 1, 2 i 3 corresponents a la documentació aprovada
inicialment per acord del Consell Metropolità de 28 de novembre de 2017 i definitivament per
acord del Consell Metropolità de 27 de febrer de 2018 integrada per: (a) els Estatuts de la
societat; (b) els criteris per a la selecció del futur soci/s de capital privat, que incorporen com
annex les modificacions estatutàries de la societat com a conseqüència de la selecció del soci
privat;(c) al pressupost financer i el pla de posada en funcionament de l’activitat, la
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rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici. Aprovar l’adquisició de trenta accions de la societat
Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària indicada en el document comptable del pressupost vigent que
s’inclou en l’expedient. Condicionar l’adquisició de les accions a l’efectiva constitució de la
societat i inscripció en el Registre Mercantil com a societat local depenent de l’AMB, en el
Inventario de entes del sector público local de la Intervención General del Estado i en el
Registre del sector públic local de Catalunya , així com també a l’informe favorable de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 206.3
c) 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. Facultar el primer tinent d’Alcalde per a que pugui
efectuar totes les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord.
El Sr. Montaner indica que s’estan ultimant els tràmits per a la creació de l’operador
metropolità d’habitatge assequible, que permetrà incrementar el nombre d’habitatges públics
de lloguer mitjançant la col·laboració amb actors privats amb ànim de lucre limitat. Fa avinent
que a fi de garantir el lideratge públic del projecte, el sòl municipal que es posi a disposició
sempre mantindrà la titularitat pública, i els pisos tindran aquesta qualificació, i l’adjudicació,
en el cas de Barcelona, la farà l’Ajuntament mitjançant el registre de sol·licitants.
Assenyala que el model housing association pretén incentivar la inversió social no
especulativa en l’àmbit de l’habitatge i permet la participació comunitària de veïns i veïnes.
Precisa que aquest tipus d’operador fa dècades que funciona a Europa, i contribueix a reforçar
les polítiques públiques.
Posa de manifest que es tracta d’una de les actuacions previstes en el Pla pel Dret a
l’Habitatge de Barcelona; un projecte que té com a objectiu no només l’ampliació del parc
d’habitatge públic sinó que també inclou un seguit de valors com la sostenibilitat, l’estalvi
energètic, la innovació, la participació comunitària, garantir la no especulació amb l’habitatge,
així com la bona gestió dels habitatges assequibles. Precisa que té el doble objectiu, en
primer lloc, d’acarar la dimensió metropolitana del problema de l’habitatge assequible i, en
segon lloc, el fet de permetre incrementar el parc de lloguer assequible en 1.500 habitatges
nous els propers cinc anys, amb una mitjana de preus entre els 400 i els 600 euros.
Precisa que en el darrer informe de l’observatori metropolità de l’Habitatge s’assenyalava la
diferència entre l’oferta i la demanda, que està en la franja de preus que acaba d’esmentar,
mentre que l’oferta està per sobre dels mil euros de mitjana.
Entén, per tant, que això suposarà un canvi realment significatiu pel que fa a la política
d’habitatge.
El Sr. Martí avança el vot favorable a aquesta iniciativa que respon, en primer lloc, pel fet que
el seu grup va donar suport al Pla d’Habitatge, al qual van presentar al·legacions en la línia
d’aprofundir en la visió metropolitana de la problemàtica d’accés a l’habitatge; i, en segon
lloc, per les al·legacions que també hi van presentar en favor de la col·laboració
publicoprivada.
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Diu que estaran pendents, doncs, del procés d’incorporació del nou soci a la societat
metropolitana.
El Sr. Blanco manifesta que el seu grup valora positivament aquesta iniciativa, que considera
un pas endavant en la constitució d’una empresa amb l’objectiu de promoure i mantenir un
parc d’habitatge assequible adreçat a polítiques socials; i afegeix que comparteixen
plenament que l’àmbit de l’empresa sigui metropolità.
Observa que l’èxit d’aquesta societat mixta dependrà, sobretot, de dos factors; d’una banda,
de la seva capacitat d’atraure un operador privat que aporti recursos i experiència; i, d’altra
banda, la sostenibilitat. Diu que, en aquest sentit, els preocupa que en el document que els
han presentat només es parla de lloguer social, és a dir, subvencionat i, per tant, no
sostenible. Consideren que, altrament, s’hauria de parlar de lloguer assequible, adreçat no
només a les rendes més baixes, sinó també als joves i a la gent gran, a famílies,
emprenedors i treballadors; en definitiva, a tot un seguit de col·lectius que necessiten un
habitatge assequible a prop de la feina i del seu entorn social.
Entén que pensar en termes de lloguer assequible permetrà escurçar terminis d’amortització i
garantir amb més seguretat la sostenibilitat del sistema.
Fa avinent que discrepen amb la incorporació en els estatuts de la societat de la possibilitat
d’invertir en la venda d’immobles i d’aparcaments, que a parer del seu grup no ha de ser
l’objectiu de l’empresa.
En conseqüència, tenint en compte les puntualitzacions que acaba d’expressar, i atès que el
seu grup no participa en la gestió d’aquesta iniciativa tot i que en comparteix els objectius,
avança que s’abstindran en la votació d’aquest punt.
La Sra. Benedí confirma el vot favorable del seu grup a aquesta compra d’accions en
considerar que l’operador serà una eina que els permetrà construir amb més rapidesa el parc
públic de lloguer. Això no obstant, puntualitza que el seu sí és crític. Recorda, en aquest
sentit, que el seu grup va votar en contra del Pla de l’Habitatge, i van dir que una de les
coses que no tenien clares era aquest operador publicoprivat perquè no disposaven de prou
informació. Reconeix que avui en tenen més, d’informació, però encara no han esvaït tots els
seus dubtes al respecte.
Afegeix que tenen clar que el problema de l’accés a l’habitatge supera els límits de la ciutat
de Barcelona i que s’ha d’abordar des d’una perspectiva metropolitana, motiu pel qual en
l’Àrea Metropolitana van votar a favor de la participació d’aquest ajuntament en la societat
mercantil i confirma que també ho faran aquí.
Constata que el gran problema de Barcelona és la manca de sòl públic, i atès que aquest
ajuntament aportarà sòl a l’empresa, mentre que l’operador privat aportarà finançament, i
consideren que el privat també hauria de proporcionar sòl.
Manifesta, però, que allò que els preocupa més de tot plegat és que en l’article segon, apartat
b, dels els estatuts de l’empresa hi consta que els habitatges es destinaran principalment al
lloguer, sens perjudici de la possibilitat de destinar-los, si escau, a la venda, amb la qual cosa
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discrepen absolutament. Per tant, demana que una vegada aquest ajuntament formi part de
la societat agafi el compromís de canviar aquest punt dels estatuts.
La Sra. Andrés avança que el seu grup votarà favorablement aquest punt. Indica que, tot i el
to crític del seu grup respecte a l’acció de govern en moltes ocasions, sempre farà costat a
aquelles iniciatives que vagin en favor d’ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible de
la ciutat, i a totes aquelles mesures que en garanteixin el dret d’accés.
Així doncs, confirma que valoren positivament aquesta iniciativa, essencialment per l’objectiu,
però també perquè permet avançar en les polítiques metropolitanes com a estratègia per a la
resolució de problemàtiques socials, i també perquè contempla la col·laboració
publicoprivada, que entenen com una bona fórmula per garantir drets bàsics com el d’accés a
l’habitatge.
El Sr. Mulleras addueix aquest punt podria significar una nova cortina de fum per amagar el
fracàs del govern municipal en les polítiques d’habitatge.
Destaca que fa més de tres anys que Barcelona en Comú va accedir al govern de la ciutat, i
pregunta què ha fet durant tot aquest temps. Igualment, fa notar que existeixen empreses
d’habitatge, no només a Barcelona amb el Patronat Municipal d’Habitatge, sinó l’Impsol a
l’Àrea Metropolitana, i Regesa al Consell Comarcal.
Diu que el seu grup considera, altrament, que allò que ha de fer l’administració és construir
habitatges de lloguer social i, per tant, tampoc no estan d’acord amb l’apartat dels estatuts
que contempla la possibilitat de venda, i per aquest motiu avança que faran una abstenció.
La Sra. Rovira anuncia que faran un vot en contra, en la mateixa línia que en comissió i al
Plenari quan s’ha tractat el Pla d’Habitatge. Entenen que aquest operador publicoprivat per
gestionar habitatge públic no és l’instrument que necessita aquest ajuntament a fi de garantir
el dret a l’habitatge, ja que entenen que les empreses privades no se n’han de lucrar; i
considera que estan calcant el que s’ha fet en altres ciutats europees a fi de garantir aquests
drets.
Creuen, doncs, que aquesta no és la línia que hauria de seguir el govern, i remarca que es
tracta d’una qüestió que ja han discutit en nombroses ocasions amb el gerent i el regidor
d’Habitatge i s’ha posat en evidència que no podien arribar a un acord. Precisa que el seu
grup, contràriament, defensa un model d’habitatge que sigui de titularitat, de gestió i de
provisió absolutament pública, ja que l’habitatge ha ser un dret bàsic; per tant, un dret on no
hi tenen cabuda empreses privades amb beneficis milionaris que se’n lucrin.
El Sr. Ardanuy expressa un vot favorable, i adverteix al regidor d’Habitatge que, malgrat que
no és refractari als instruments mixtos a fi de desenvolupar la política d’habitatge –que hauria
de ser essencialment de lloguer social–, el retard que porten en l’increment del parc
d’habitatge de lloguer públic és molt notable.
El Sr. Montaner agraeix els suports a aquest acord. Seguidament, precisa que el temps de
tramitació ha estat d’un any i mig.
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Remarca que les ciutats europees que disposen d’un parc públic d’habitatge com el
d’Amsterdam o Londres ho han fet amb el model housing association; i confirma que estan
convençuts que per assolir el 15% d’habitatge públic amb un lloguer en la franja entre els
400 i els 600 euros que necessita Barcelona no hi ha una altra solució que la col·laboració
publicoprivada.
Afegeix que confien que concursaran no només entitats financeres sinó també altres housing
associations d’Europa i que, per tant, tenen molta experiència.
Precisa que alguns municipis de l’àrea metropolitana han insistit en la necessitat de
contemplar el dret de superfície, però confirma que el sòl serà de titularitat pública, i
l’habitatge no pot entrar mai en el mercat lliure.
El Sr. Mulleras denuncia el fracàs de les polítiques d’habitatge d’aquest ajuntament. Remarca
que aquestes polítiques, que han estat pactades amb el PdeCat i amb Ciutadans, eren la
bandera amb la qual Barcelona en Comú va arribar a l’alcaldia, però que va endreçar en un
calaix només d’arribar.
Recorda a l’alcaldessa que va proclamar que les polítiques d’habitatge que posaria en marxa
el seu govern havien de resoldre en quatre anys el greu problema de l’accés a l’habitatge,
però el cert és que el preu dels lloguers a Barcelona s’ha incrementat d’un 24%; i només el
2017 es van produir 2.519 desnonaments.
Confirma, doncs, que s’acabarà el mandat havent construït menys de mil habitatges socials
dels vuit mil que havien promès; i, mentrestant, aquest ajuntament té 82 solars buits on es
podrien haver fet cinc mil habitatges.
El Sr. Montaner aclareix que tots aquests solars ja estan operatius.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres.
Mejías i Barceló, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i el vot en
contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
2.(IMEB-8SD/17) Estimar les al·legacions del Consell de la Joventut de Barcelona i desestimar
la resta d'al·legacions de conformitat amb les consideracions recollides en els informes del
comissionat d’Educació, Infància i Joventut de 25 de gener de 2018, 26 de gener de 2018 i 7
de febrer de 2018, respectivament, formulades en el període d'exposició pública del
Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells
Escolars Municipals de Districte (CEMD), aprovat inicialment per la Comissió de Drets Socials i
Cultura i esports de 14 de novembre de 2017. Aprovar definitivament el Reglament de
constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Escolars
Municipals de Districte (CEMD), d'acord amb el text que s’adjunta. Publicar-lo al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres.
Mejías i Barceló, dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres.
Lecha, Rovira i Reguant.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
3. (207/2017) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d’informació pública del
Protocol per situació de sequera a Barcelona, en el sentit que es desprèn de l’informe tècnic
de 27 de febrer de 2018, que figura a l’expedient. Aprovar definitivament l’esmentat Protocol,
com annex al Pla de protecció civil municipal, amb les modificacions introduïdes. Comunicar
aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als
efectes previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i
s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i publicar-lo al Butlletí Oficial de
la Província i a la Gaseta Municipal.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les
Sres. Recasens, Fandos, Homs, Vila i Rognoni, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
4. (T0217 2015 411) Aprovar, a la vista dels informes incorporats a l’expedient amb nº T0217
2015 411, el reconeixement de crèdit per part de l’institut Municipal d’Informàtica per un
import total de 1.271.091,77 euros (IVA inclòs), segons el següent desglossament:
95.272,69 euros a favor d’Axis Management Consulting SP, S.L. amb NIF B63722797;
273.345,00 euros a favor d’Innova & Smart Consulting, S.L. amb NIF B66140427;
154.785,26 euros a favor de Microsistemes, S.A. amb NIF A58158122; 42.215,52 euros a
favor d’Essi Projects, S.A. amb NIF A61274072; 152.542,62 euros a favor d’ Everis Spain,
S.L.U. amb NIF B82387770; 237.309,64 euros a favor d’ Everis Spain, S.L.U. amb NIF
B82387770; 70.663,21 euros a favor d’ ICE Consultants Europe, S.L. amb NIF B62610449;
106.711,76 euros a favor d’Ibermática, S.A. amb NIF A20038915; 138.246,07 euros a favor
de Cast-info, S.A amb NIF A60367570; pels serveis realitzats per les esmentades empreses,
atesa la necessitat de regularitzar l’obligació de la despesa de l’any 2015 no reconeguda en
l’exercici pressupostari que li corresponia; autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les
despeses per un import total de 1.271.091,77 euros IVA inclòs, segons el següent
desglossament, 95.272,69 euros a favor d’Axis Management Consulting SP, S.L. amb NIF
B63722797; 273.345,00 euros a favor d’Innova & Smart Consulting, S.L. amb NIF
B66140427; 154.785,26 euros a favor de Microsistemes, S.A. amb NIF A58158122;
42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, S.A. amb NIF A61274072; 152.542,62 euros a favor
d’ Everis Spain, S.L.U. amb NIF B82387770; 237.309,64 euros a favor d’ Everis Spain, S.L.U.
amb NIF B82387770; 70.663,21 euros a favor d’ ICE Consultants Europe, S.L. amb NIF
B62610449; 106.711,76 euros a favor d’Ibermática, S.A. amb NIF A20038915; 138.246,07
euros a favor de Cast-info, S.A amb NIF A60367570, amb càrrec a la partida pressupostària i
al pressupost que s’indiquen en aquest mateix document; notificar-ho als interessats.
La Sra. Pin, en primer lloc, expressa la solidaritat amb els companys i companyes d’ERC.
Seguidament, recapitula la situació a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), i explica que el
2015 es van detectar uns serveis realitzats per aquest institut i no pagats que afectaven vuit
empreses; arran de la revisió de l’expedient es va identificar que els esmentats serveis
s’havien fet sense la corresponent consignació pressupostària en els exercicis 2014 i 2015, i
sense haver mediat cap procediment de licitació pública. Fa avinent que, en conseqüència, es
van fer dos decrets d’Alcaldia, un primer per evitar situacions similars en el futur, i un segon
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que ordenava iniciar un expedient per determinar i exigir responsabilitats derivades de la
realització de despeses, i que està en fase d’instrucció per part de l’Àrea de Transparència.
Precisa que es va fer una auditoria per analitzar nou factures, que afectaven vuit empreses,
per un valor inicial d’1.434.000 euros per treballs encarregats sense publicitat ni cap
procediment contractual previ; i indica que l’absència d’aquests expedients de contractació els
porta a determinar que es tracta d’una clara vulneració de la Llei de contractes de
l’administració pública, i alhora una presumpta infracció en la gestió de l’IMI durant els
exercicis 2014 i 2015.
Indica que la conclusió final és que el govern municipal s’ha de fer càrrec del deute existent
del mandat anterior, ajustant els preus a pagar en base al marc que determina el peritatge.
En conseqüència, allò que es proposa al Plenari del Consell Municipal és que, malgrat que
inicialment s’estimava una diferència de prop de quatre-cents mil euros entre els preus
facturats pels serveis i els preus dels mateixos serveis al mercat, en acabar el període
d’al·legacions obert a les empreses afectades i l’anàlisi pericial, ha resultat que la diferència
final considerada és d’aproximadament dos-cents mil euros. Per tant, porten al Ple una nova
proposta de preu de les factures a pagar.
El Sr. Ciurana, com ha fet la Sra. Pin, comença la seva intervenció expressant el suport als
membres del grup d’ERC. I afegeix, adreçant-se al Sr. Pisarello en concret, que no els ha de
fer vergonya expressar el mateix suport als membres del PdeCat, que també estan en la
mateixa situació.
Dit això, anuncia que votaran favorablement aquest punt, i reconeix que les coses
probablement no és van fer prou bé; tanmateix, el que resulta evident és que es van fer unes
feines a preu de mercat.
El Sr. Alonso confirma que el seu grup és molt crític amb l’assumpte que els ocupa. Indica, en
primer lloc, que el govern municipal de CiU va encarregar serveis a empreses sense seguir els
procediments de contractació pública, i sense disposar de les assignacions pressupostàries,
amb una contractació absolutament irregular.
Posa en relleu, en segon lloc, que el govern de Barcelona en Comú no sabia amb seguretat si
els serveis s’havien realitzat ni quin era el seu valor real. Considera, per tant, que es tracta
d’una gestió absolutament lamentable.
Tanmateix, assenyala que sembla cert que les empreses van prestar els serveis i, per tant,
que aquest ajuntament està obligat a pagar-los; i que les quantitats tenen el vistiplau dels
Serveis Jurídics i de les mateixes empreses afectades. En conseqüència, diu que faran un vot
d’abstenció.
El Sr. Coronas agraeix les mostres de suport envers el seu grup, i les fa extensives al PdeCat i
a la CUP que estan en la mateixa situació, sabent, però, que ningú no s’arronsarà i que
continuaran dempeus defensant allò que consideren just.
Avança que el seu grup farà una abstenció en aquest punt, entenent que el procediment de
contractació no va ser l’adequat. Consideren que una empresa que accedeix a fer uns treballs
sense un procés de contractació adequat també assumint un risc.
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Això no obstant, diu que és evident que la feina s’ha fet i, per tant, que s’ha de pagar.
La Sra. Andrés avança el vot favorable del seu grup, i remarca que es tracta del
reconeixement dels drets d’unes empreses que van treballar per aquest ajuntament. Així, de
la mateixa manera que en la comissió de Presidència, expressa novament la crítica sobre el
procediment seguit, que no s’adequava a la normativa, i que va portar a les empreses a
aquesta situació.
La Sra. Esteller fa avinent que el seu grup sempre ha reclamat més claredat i transparència
en aquest assumpte, ja que aquestes irregularitats s’han d’investigar a fons, atès el gran
nombre d’informes i contrainformes que existeixen. En aquest sentit, recorda que van
demanar que s’incorporessin a la comissió d’investigació, i que es retrocedís fins al 2009. I
diu que els sorprèn que grups com el de Ciutadans no acceptessin que s’incorporés.
No obstant això, reconeix que les empreses han de cobrar per la feina feta i, per tant, avança
que s’abstindran.
La Sra. Rovira indica que faran una abstenció.
El Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres.
Mejías i Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, dels
Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
5. (OTPB 1/2018) Aprovar el nomenament de les següents persones com a membres del
Comitè d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15 del Codi Ètic i de
conducta: Sr. Norbert Bilbeny Garcia, Sra. Dolors Feliu Torrent; Sra. Teresa Freixas Sanjuán,
Sr. Joan Josep Moreso Mateos i el Sr. Robert Rubió Ochoa; preveure que, en el cas que es
produeixi alguna baixa entre els membres del Comitè durant aquest mandat corporatiu, serà
coberta per la Sra. Magda Oranich Solagran o pel Sr. Antoni Bosch Carrera; seguir els tràmits
previstos per procedir al seu nomenament.
El Sr. Asens expressa la seva indignació, tristesa i solidaritat amb les sis persones que avui
estan citades al Tribunal Suprem, una de les quals ha marxat a l’exili, i confia que les altres
cinc avui estiguin en situació de llibertat. Igualment, manifesta l’estima als seus familiars i
companys de partit; i explica que ahir mateix va poder parlar amb Marta Rovira i amb Raül
Romeva per expressar-los la seva solidaritat i comentar la situació jurídica que estan patint, i
que com han dit l’alcaldessa i el primer tinent d’Alcaldia és clarament injusta, i així també ho
consideren membres de la magistratura com Martín Pallin o catedràtics de Dret Constitucional
com Pérez Royo, que apunten a la prevaricació, l’arbitrarietat i la venjança, que parlen
d’actuacions contràries a l’estat de dret que haurien d’avergonyir qualsevol persona amb un
mínim sentit democràtic.
Entrant en el contingut del punt de l’ordre del dia, agraeix als candidats la seva predisposició
a presentar-se al Comitè d’Ètica, un pas necessari i previst en el Codi d’Ètica; igualment
agraeix a tots els grups la seva participació en la sessió de hearing.
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Considera que més enllà del fet que alguns candidats tenen carnet de partit, i que alguns hi
han tingut o hi tenen càrrecs, la composició del Comitè és plural i neutral. Així, en benefici
d’aquesta pluralitat, recorda que el govern va renunciar a un dels seus candidats, i considera
que composició final els ha de satisfer a tots.
El Sr. Martí confirma el vot favorable a tots els candidats, tal com ja van expressar en la
sessió de preguntes, anomenada hearing, per avaluar-ne la idoneïtat, i confia que facin molt
bona feina.
Dit això, es pregunta si és ètic nomenar les parelles dels regidors com a càrrecs de confiança;
si ho és contractar la parella del recentment nomenat comissionat de Cultura; contractar i fer
adjudicacions milionàries a cooperatives amigues de Barcelona en Comú. Qüestiona si és ètic
utilitzar presidents d’associacions de veïns properes a la formació de govern per fer-los anar
en contra dels grups d’oposició; si és ètic encarregar una enquesta sobre la connexió del
tramvia per la Diagonal a l’empresa operadora del servei; o que Bagursa indemnitzi un alt
directiu, i l’endemà mateix el contracti Bimsa.
Considera que el Comitè d’Ètica haurà de fer molta feina.
La Sra. Barceló agraeix la participació dels membres del Comitè d’Ètica de l’ajuntament de
Barcelona. Recorda que en la sessió de hearing es van fer moltes preguntes entorn de la
ideologia política dels candidats; i van poder constatar que les persones que formaran part
del comitè són professionals de reconegut prestigi en els àmbits del dret, la defensa de
l’ètica, la integritat i la transparència.
Assegura que respecten les ideologies polítiques dels membres del comitè, però se centren
més en el currículum professional i confien que desenvolupin la seva tasca amb objectivitat;
dit això, confirma el vot a favor del grup de Ciutadans.
El Sr. Coronas valora que el debat que es va produir en la sessió de hearing és, amb tota
probabilitat, un dels més interessants que mai s’hagin fet en la sala Lluís Companys. Recorda
que es contraposava l’ètica i la llei, o la moralitat respecte al dret; i que la conclusió general
va ser que l’ètica i la moral ultrapassen la llei, i n’han de marcar el camí.
Entén que el comitè respondrà a una diversitat ideològica, reflex de la societat mateixa, i fa
plena confiança als membres que el compondran en el sentit que faran la interpretació
correcta d’allò que és ètic i d’allò que és legal i de què cal prioritzar que, a parer seu, és el
debat més important d’aquests temps.
La Sra. Andrés agraeix als membres del comitè assessor de Transparència la seva
disponibilitat per accedir a la sessió de hearing, per la feina que faran i per les seves
aportacions a aquest ajuntament a fi d’avançar en democràcia, transparència i comportament
ètic.
La Sra. Esteller expressa l’agraïment del seu grup a tots els professionals que es van
presentar a la sessió de hearing, tots els quals amb currículums professionals molt qualificats;
però, sobretot, destaca l’actitud, que al marge de les seves ideologies pròpies, ha de fer que
actuïn amb la màxima imparcialitat.
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Lamenta, però, que avui es presentin candidats a formar part del Comitè que no van ser a la
sessió de hearing; per tant, agraeix la voluntat expressada pel tinent d’Alcaldia per ampliar la
pluralitat del comitè.
La Sra. Rovira avança l’abstenció del seu grup.
El Sr. Ardanuy valora positivament el procés d’avaluació dels candidats, i constata la seva
vàlua per dur a terme la tasca que se’ls encomana, i aprofita per desitjar-los una bona labor i
èxit en les seves deliberacions.
El Sr. Asens agraeix el consens i els vots favorables, i lamenta la intervenció del Sr. Martí,
que entén que no està a l’altura de l’esforç col·lectiu que han fet tots els grups.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
6. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona, com a
soci únic de Barcelona Gestió Urbanística SA, els següents acords: Primer.- Designar l’Im. Sr.
Daniel Mòdol i Deltell membre del Consell d’Administració de l’esmentada Societat, en
substitució del Sr. David Martínez García. Segon.- Establir que el termini de designació del
conseller que es nomena serà l’establert en els respectius Estatuts, sense perjudici de la
renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar
indistintament la presidenta i el secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant
notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció
d’errors materials en cas necessari.
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i també
del Sr. Ardanuy.
Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que
estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents, per tal d’agilitar-ne la inscripció
en el Registre Mercantil.
7. (18SD0072CO) Primer.- Aprovar el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per a l’execució de les obres i
posterior explotació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada. Segon.- Facultar la
quarta tinenta d’Alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per la signatura del present protocol de
col·laboració.
La Sra. alcaldessa informa que el govern municipal ha decidit de retirar aquest punt de l’ordre
del dia, fet que justifica perquè no pretenen avui escenificar baralles en aquesta cambra; i es
ratifica en què està totalment a favor de la connexió del tramvia i que aquest assumpte
s’argumentarà i es debatrà al més aviat possible.
El Sr. Collboni demana intervenir per expressar la disconformitat del seu grup amb la decisió
que ha pres el govern, i discrepa amb l’argument esgrimit per l’alcaldessa, que ha justificat la
retirada d’aquest punt a fi d’evitar discrepàncies.
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Confirma que el seu grup és favorable a la connexió del tramvia per la Diagonal, i recorda que
aquest és un debat que fa massa temps que s’arrossega; i diu que no entenen per què aquest
punt concret es retira mentre que d’altres que proposa el govern no.
Tot seguit, la Sra. alcaldessa anuncia que obre un torn d’intervencions d’un minut.
El Sr. Fernández Díaz indica que la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia s’hauria d’haver
anunciat a l’inici de la sessió, havent-ne informat prèviament els portaveus dels grups
municipals.
Afegeix a aquest argument de forma que aquesta retirada no tan sols evidencia una situació
de minoria per part del govern, sinó que desmenteix la mateixa Alcaldessa, que sempre es
manifesta a favor dels debats amb absoluta transparència, i li retreu aquesta manera de
governar.
El Sr. Trias considera que la posició del seu grup envers la connexió del tramvia és ben clara,
però diu que no entenen la del govern, que cada dia canvia d’opinió i assegura que no saben
com actuarà finalment.
En conseqüència, insta el govern a prendre una decisió, ja que considera que aquesta situació
diletant no té cap sentit.
Tanmateix, reconeix que aquesta sessió del Plenari del Consell Municipal ja fa estona que ha
perdut tot el sentit i, per tant, diu que està d’acord que no es tracti aquest assumpte, però
tampoc cap altre.
La Sra. Mejías subscriu que la retirada del punt del tramvia de l’odre del dia s’hauria hagut de
plantejar a l’inici de la sessió, no només com a qüestió d’ordre, sinó per respecte a les
persones que han vingut com a públic precisament per escoltar el debat. Així doncs, aprofita
per manifestar el seu respecte a aquestes persones, i es ratifica en la posició contrària del seu
grup a la connexió del tramvia.
El Sr. Bosch admet que és potestat de la presidència la retirada d’aquest punt. I reitera que el
seu grup és partidari de continuar treballant en aquest assumpte; alhora que considera que la
intenció dels grups no era barallar-se amb motiu del tractament d’aquest punt, sinó
contraposar posicions, parers i opinions sobre un acord de ciutat tan important.
Confirma, doncs, que el seu grup mai no es barallarà per acord de ciutat, i sí que
contraposarà la seva posició, amb tot el respecte, amb les altres que s’expressin en aquesta
cambra.
La Sra. Lecha ratifica, com ja s’ha dit, que aquesta sessió de Plenari és absolutament
extraordinària, i que condiciona que molts dels membres del consistori estiguin més pendents
del que està succeint a Madrid que no pas en aquesta sala, malgrat reconèixer quina és la
seva responsabilitat.
Posa de manifest que en aquests moments hi ha tretze persones a Madrid, algunes de les
quals a la presó, i altres pendents de si hi entren, amb la possibilitat que se’ls imposin
condemnes de trenta anys en base a mentides i fal·làcies.
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Subscriu les paraules que acaba d’expressar el regidor Trias en el sentit que de cap de les
maneres poden viure avui una situació de normalitat, i entén que resulta evident que el debat
en aquesta sessió està condicionat per tot el que succeeix fora d’aquestes quatre parets.
Entén, doncs, que la retirada d’aquest punt respon a aquest estat de coses, tot i que també
podria ser perquè el debat d’aquest punt hauria suposat una derrota a les tesis del govern.
Diu, però, que sigui quin sigui el motiu, per al seu grup, com per a d’altres, aquest Ple ha
deixat de tenir sentit.
El Sr. Ardanuy considera legítim que el govern retiri aquest punt de l’ordre del dia, atès que
la situació que estan vivint és absolutament incomprensible i significa un condicionament
extern que està afectant el desenvolupament d’aquesta sessió. Per tant, creu que si es pot
retirar aquest punt de l’ordre del dia no té cap sentit continuar amb els que el segueixen i,
per tant, que el Ple s’hauria de suspendre.
La Sra. alcaldessa respon a la qüestió de per què no s’ha anunciat la retirada del punt a l’inici
de la sessió, que ha estat justament perquè han sobrevingut durant el seu decurs fets
extraordinaris. Ratifica, igualment, que és potestat del govern municipal retirar aquest punt
de l’ordre del dia, i confirma que es posposa al Ple extraordinari que s’ha previst convocar
d’aquí a pocs dies. I reitera la confirmació que el debat sobre la connexió del tramvia es farà,
i diu que ningú no ha de patir per poder-se expressar.
Dit això, considera que és responsabilitat del govern municipal i de la presidència del Plenari,
defugir confrontacions en un dia com avui.
El Sr. Ciurana pregunta si l’alcaldessa proposa que aquest punt es tracti en el Ple
extraordinari que es convocarà després de Setmana Santa.
La Sra. alcaldessa confirma que el tractament del punt del tramvia es posposa a la celebració
d’un ple extraordinari després de Setmana Santa, deixant molt clar que el govern no renuncia
a debatre aquest punt.
Es retira el dictamen.
Districte de Sants-Montjuïc
8. (16PL16409) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats a l’àrea
del Triangle Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal i resoldre les al·legacions presentades
en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb els informes
emesos per part del Departament de Serveis Jurídics del Districte de Sants-Montjuïc, de
valoració de les al·legacions, informes que a efectes de motivació s’incorporen a aquest
acord.
La Sra. Pérez indica que es porta a aprovació definitiva el Pla d’usos de la zona del Triangle
de Sants-Hostafrancs, que té com a objectiu la preservació i la potenciació del comerç
tradicional en l’àmbit del nucli antic de Sants i Hostafrancs. Es felicita per la implicació que
han tingut tots els actors i eixos comercials que hi han participat.
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El Sr. Trias anuncia l’abstenció del seu grup, i fa avinent que, a partir d’aquest moment,
només intervindran per expressar el posicionament i informa que retiren totes les iniciatives
que han presentat en aquest ordre del dia, que posposen al proper Plenari que se celebri.
El Sr. Blanco considera aquest Pla d’usos com una norma innecessàriament complexa, tant
pel que fa a la perspectiva territorial com en l’aspecte normatiu.
Precisa que el pla estableix cinc zones diferents en un àmbit territorial molt reduït, així com
un gran nombre de condicions per a la implantació d’activitats. Igualment, fa esment d’algues
restriccions que consideren innecessàries, atès que ja estan contemplades en altres
normatives sectorials, mentre que altres que els semblen arbitràries perquè s’apliquen en
algunes zones i en altres no.
Diu, per tant, que aquesta no és la normativa que hauria aplicat el seu grup, que entén que
hauria d’haver estat més senzilla i fàcil d’implementar.
Això no obstant, subscriuen la conveniència d’establir alguna mena de regulació per donar
resposta als conflictes de convivència que està provocant la concentració d’activitats en
l’entorn de la plaça d’Osca i, per això, anuncia que faran una abstenció en aquest punt.
El Sr. Coronas expressa l’abstenció del grup d’ERC.
La Sra. Ballarín manifesta l’acord del seu grup amb aquest Pla d’usos que pretén equilibrar els
usos residencials, comercials i terciaris del Triangle de Sants-Hostafrancs, que era una
demanda antiga dels comerciants de la zona.
Destaca la proliferació de les activitats de pública concurrència a la zona, que genera
problemes de convivència i la reducció de la qualitat de l’espai urbà, per la qual cosa valoren
positivament l’aplicació del pla, que entenen que serà favorable, i anuncia que en controlaran
l’aplicació, atès que una cosa és aprovar-lo i una altra garantir la seva implementació.
El Sr. Mulleras posa en relleu que el seu ha estat l’únic grup que ha presentat al·legacions al
Pla d’usos, la majoria de les quals han estat desestimades. Indica que, tot i que estan d’acord
que poden existir problemes de convivència a la zona, consideren que amb el Pla d’usos no se
solucionen; i també creuen que hi ha massa limitacions injustificades i un excés de
prohibicions.
Assenyala que tenen dubtes de la manera com s’han fet els processos de participació, i tot i
que entenen que cal que l’Ajuntament actuï, estan convençuts que el pla no resoldrà els
problemes i, per tant, anuncia que s’abstindran.
La Sra. Lecha expressa el vot a favor d’aquest punt.
El Sr. Ardanuy manifesta el seu vot favorable.
La Sra. Pérez puntualitza que al principi del mandat la zona de 25 hectàrees de què estan
parlant tenia una concentració de 16,32 establiments per cada mil habitants, molt similar a la
Ciutat Vella o de les zones més denses de Gràcia, i indica que, a banda de la implantació del
Pla d’usos, continuaran treballant en altres instruments.
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Puntualitza al grup de Ciutadans no són cinc les zones de regulació sinó tres –Triangle de
Sants, Eixample d’Hostafrancs, i Creu Coberta–, que per morfologia i activitats són ben
senzilles de justificar; mentre que existeixen dues zones específiques, la plaça d’Osca i els
entorns del carrer Consell de Cent.
El Sr. Blanco replica que, en total, es tracta de cinc àrees, bé s’anomenin zones específiques
o bé zones de regulació.
El Sr. Ardanuy anuncia que s’absentarà de la sessió en acabar la part decisòria.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres.
Recasens, Fandos, Homs i Rognoni, dels Srs. Sierra, Alonso i Blanco i de les Sres. Mejías i
Barceló, dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també dels
Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller.
Districte de Gràcia
9. (17PL16458) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Segona Modificació Puntual del Pla Especial de concreció d'usos i d'ordenació
volumètrica de l’illa delimitada pels carrers Mare de Déu de La Salut, d'Antequera, Escorial,
Molist i Riera de Can Toda de Barcelona en l’àmbit ocupat per les instal·lacions del Club
Tennis de La Salut, promogut pel Club Tennis de La Salut, 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.
S’aprova el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
10. (17PL16482) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la reforma de l’antiga editorial Seguí, situada al
carrer Bonavista, núm. 30, promogut per MIF Plaza SL.
S’aprova el dictamen precedent amb el vot en contra dels Srs. Bosch, Coronas i Puigcorbé i
de les Sres. Benedí i Capdevila, i també de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant, i l’abstenció
dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller.
Districte d'Horta-Guinardó
11. (17PL16525) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de La Clota, reordenació,
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. Vidal, de la mateixa manera que han fet altres membres del govern, expressa la seva
solidaritat amb totes les persones encausades per qüestions polítiques, democràtiques i de
llibertat d’expressió en els moments difícils de regressió democràtica que estan vivint.
Dit això, assenyala que amb aquest punt es porta a aprovació la modificació puntual del PMU
de La Clota, vigent des del 2008. Indica que calia una actualització a fi d’ordenar la zona
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d’habitatge públic i privat, a fi d’allunyar l’edificació de la zona més rural i restringir l’accés
rodat, així com potenciar els camins rurals de Sant Genís i de Sant Cebrià.
Assenyala que la modificació del PMU ha estat àmpliament treballada amb els veïns i molt ben
rebuda, ja que defineix la zonificació per a la propera modificació de PGM que haurà de
resoldre qüestions pendents com les altures, els usos i el disseny del parc de La Clota.
Valora aquesta aprovació, per tant, com un primer pas molt important per a la planificació
que els veïns fa molt que esperen.
El Sr. Martí expressa el vot a favor d’aquest punt.
El Sr. Blanco avança el posicionament favorable del seu grup.
El Sr. Coronas manifesta el vot a favor del grup d’ERC.
El Sr. Mòdol anuncia el vot a favor d’aquesta modificació del PMU de La Clota.
El Sr. Mulleras observa que es tracta de la modificació d’una estructura urbana d’una zona
residencial, que té com a objectiu apropar les edificacions previstes; ratifica el vot favorable
que van expressar en el Ple del Districte, considerant que es permet un espai lliure
d’edificacions en l’entorn del parc de La Clota.
La Sra. Lecha anuncia l’abstenció del seu grup.
El Sr. Ardanuy expressa el vot a favor.
La Sra. Vidal agraeix els vots favorables i posa en valor l’ampli acord suscitat en un assumpte
que fa temps que els veïns esperaven.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
Districte de Sant Martí
12. (17PL16500) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana del Subsector 11 del PMU per a la
reforma interior del sector Llull-Pujades, promogut per la Junta de Compensació del
Subsector 11; amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de
Planejament; i resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de Direcció de Serveis de Planejament, de
valoració de les al·legacions, informes que a efectes de motivació s’incorporen a aquest
acord.
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Ciurana, Martí i Blasi i les Sres.
Recasens, Fandos, Homs i Rognoni, i també dels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra.
Esteller, i el vot en contra de les Sres. Lecha, Rovira i Reguant.
En acabar la part decisòria de l’ordre del dia, la Sra. alcaldessa posa de manifest que diversos
grups municipals han expressat la voluntat de no debatre les proposicions, o que se
suspengui el Ple; en conseqüència, considera que tenint en compte la situació d’excepció del
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dia d’avui, que afecta el desenvolupament normal d’aquesta sessió, i amb la voluntat de la
presidència de respectar els drets de tots els grups municipals i, per tant, de no evitar cap
dels debats que estaven previstos, proposa la suspensió d’aquesta sessió.
Tot seguit, obre un torn d’intervencions dels grups d’un minut.
El Sr. Ciurana dóna suport a la decisió de la presidència, i es posa a disposició de l’alcaldessa
per a la celebració d’una reunió de la Junta de Portaveus per decidir la data de represa
d’aquesta sessió.
La Sra. Mejías remarca que aquest ajuntament és la institució més important de la ciutat, i
que és el fòrum de debat públic on es prenen decisions sobre assumptes que afecten la
ciutadania.
Recorda a l’alcaldessa que es va comprometre a no aturar l’activitat municipal malgrat la
situació d’inestabilitat política i social que estan patint, ja que això només contribueix a
endarrerir decisions i provoca encara més inseguretat.
En conseqüència, li demana que es repensi la decisió i que es procedeixi a continuar amb el
tractament dels punts inclosos en l’ordre del dia, ja que entén que tothom és prou
responsable com per mantenir un debat serè.
Insisteix que en aquesta cambra es prenen decisions i que tots són capaços de debatre i de
discrepar sense barallar-se.
El Sr. Coronas diu que la seva voluntat seria continuar treballant, però reconeix que tal com
s’ha anat desenvolupant aquest Plenari, i el punt on han arribat, fa que amb tota probabilitat
no tingui sentit continuar i, per tant, accepten la decisió de la presidència.
El Sr. Collboni diu que, atès que avui no n’havia tingut ocasió, vol expressar un record per
Joaquim Forn i manifestar l’escalf del seu grup als companys i companyes d’ERC en un dia
molt difícil, dels molts que estan per venir arran d’haver judicialitzat la política fins a l’extrem
que ha perdut la capacitat de resoldre un conflicte de primera magnitud que els incumbeix a
tots.
Dit això, discrepa amb la suspensió de la sessió, i retreu a l’alcaldessa d’haver iniciat la
dinàmica amb la retirada del punt de l’ordre del dia sobre la connexió del tramvia, a parer del
seu grup de forma injustificada; i entén que la raó ha estat la voluntat d’escenificar novament
la campanya que han estat portant a terme envers un dels grups de l’oposició, però han errat
el dia i, per tant, en el darrer instant han decidit de retirar el punt.
Acusa l’alcaldessa de ser responsable, com a presidenta del Plenari, d’haver propiciat una
dinàmica caòtica.
Remarca que el regidor Coronas ha dit explícitament que voldrien continuar treballant, i entén
que tots són prou responsables i adults per contextualitzar el moment polític, i emocional, en
què es troben. Creu que tots saben mesurar les paraules i explicar les coses de manera
constructiva en un moment en què s’empatitza amb la situació de tensió que estan vivint.
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Considera que amb la suspensió d’aquesta sessió no només es falta el respecte a la institució
sinó també a la ciutadania, a les entitats i les persones que han acudit a seguir aquest Ple i,
també, als regidors i regidores.
El Sr. Fernández Díaz retreu a l’alcaldessa la pretensió de confondre el tramvia amb el
Tribunal Suprem, entén que per no haver de justificar determinades decisions; i afegeix que
suspenent el Plenari, és a dir, l’activitat ordinària, promou un particular cop d’efecte i, també,
un cop d’estat municipal.
En aquest sentit, recorda que fa uns minuts el primer tinent d’Alcaldia qualificava el PP com
un perill per a la democràcia, i replica que l’autèntic perill per a la democràcia és creure que
es pot infringir la llei i desobeir els tribunals amb absoluta impunitat. I retreu al govern que
quan els tribunals fallen contra els qui són els seus adversaris ho aplaudeixi i, altrament,
critiqui les seves decisions i s’indigni quan aquests tribunals resolen en contra dels seus
plantejaments.
Diu a l’alcaldessa que suspenent aquesta sessió plenària s’alinea, una vegada més, amb
l’independentisme, es converteix en cooperadora necessària de la secessió i afavoreix una
estratègia de confrontació en comptes d’avalar la necessària normalitat de desenvolupament
del Plenari.
La Sra. Lecha manifesta l’acord del seu grup amb la decisió presa per l’alcaldessa de
suspendre el Ple; i valora positivament el fet que s’ha enllestit la part executiva, que incloïa
expedients que no es podien ajornar.
Considera, per tant, que l’ordre del dia es pot continuar la setmana vinent o quan es
convingui.
Afegeix que no té intenció de entrar en una discussió, però creu que resulta evident que si
s’ha judicialitzat la política ha estat perquè ho han promogut les formacions de tres grups
presents en aquesta cambra.
La Sra. alcaldessa, una vegada expressats els posicionaments dels grups, i entenent que la
voluntat majoritària es postula a favor de la suspensió del Plenari, considera convenient
aixecar la sessió en aquest moment i reprendre-la al més aviat possible segons acordi la
Junta de Portaveus, tot instant a fer-ne una a continuació d’aquest Plenari.
La Presidència suspèn la sessió en aquest punt a les dotze hores i cinquanta minuts.
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