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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 
Acta de la sessió del dia 2 d’octubre de 2013, aprovada el dia 9 d’octubre 
de 2013 

 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia dos d'octubre de dos mil tretze s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió 
ordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Tinent d’Alcalde Joaquim Forn i Chiariello, 
en substitució de l'Excm. Sr. Alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. Hi concorren 
els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, Maite 
Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. 
Regidores, Joan Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata, Francina Vila i Valls, 
Jordi Martí i Galbis, Eduard Freixedes i Plans i Irma Rognoni i Viader, assistits pel 
Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d’Alcalde Antoni Vives i Tomàs, la Ima. 
Sra. Regidora Mercè Homs i Molist i l’Im. Sr. Regidor Raimond Blasi i Navarro. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Constantí Serrallonga Tintoré.  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou 

hores i trenta minuts. 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 25 de setembre de 

2013, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
 

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la 

propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent 
com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal: 

 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
 

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
 

C) Part Decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 
 
1. Designar l'Ima. Sra. Montserrat Sánchez Yuste Presidenta de la Comissió 

d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 
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2. Designar l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid Presidenta de la Comissió de Qualitat de 
Vida, Igualtat, Joventut i Esports en substitució de l'Im. Sr. Ricard Gomà Carmona 
que restarà com a membre de l'esmentada Comissió. 

 
3. Ratificar el decret d'Alcaldia, de 26 de juliol de 2013, pel qual es designa com 

a consellers generals titulars de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona els Srs. Carlos Nieto Fernández, Marc Llobet i Martín i Josep 
Ma. Camós Cabecerán en substitució de l'Ima. Sra. Àngels Esteller Ruedas i els 
Ims. Srs. Joaquim Forn i Chiariello i Jordi Portabella i Calvete. 

 
4. Designar, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Teresa 

Perelló i Domingo, en substitució del Sr. Josep Tejedo Fernández, com a consellera 
general de l’Assemblea General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja. 

 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
5. Aprovar el compromís econòmic de l’Ajuntament de Barcelona en el 

Contracte-Programa entre l’Administració General de l’Estat i l’Autoritat del 
Transport Metropolità per finançar el transport regular de viatgers de Barcelona de 
l’exercici 2013 per un import de 80.174.325,00 euros.  

 
6. Restar assabentat de la modificació del Contracte d’arrendament de serveis 

comuns i del Contracte de comissió, ambdós entre Serveis Funeraris de Barcelona, 
SA i Cementiris de Barcelona, SA, i ratificar el Conveni regulador de l’estabilitat de 
preus entre l’Ajuntament de Barcelona i Serveis Funeraris de Barcelona, SA, per tal 
de donar compliment a la resolució del Tribunal Català de Defensa de la 
Competència de l’Autoritat Catalana de la Competència de 12 de juny de 2013. 

 
 

COMISSIÓ D'HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT 
 
7. Aprovar, com a soci únic de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, la 

distribució en favor de l’Ajuntament de Barcelona de part de la prima d’emissió 
d’accions de la Societat, per import de 3.472.254,93 euros, a satisfer mitjançant el 
lliurament a l’Ajuntament de les accions de Foment de Ciutat Vella, SA números 1 
a 51.000, ambdós inclosos, fins ara titularitat de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA; resoldre les al·legacions que puguin presentar-se a l’expedient EM 
2013-07/10 presentades durant el termini d’informació pública; aprovar 
definitivament la memòria justificativa del canvi de forma de gestió de l’entitat 
municipal que opera al districte de Ciutat Vella i, en conseqüència, aprovar 
definitivament la modificació dels estatuts de Foment de Ciutat Vella, SA per tal de 
dotar a aquesta societat de vida indefinida i reestructurar les seves funcions; 
facultar indistintament els presidents i els secretaris de Foment de Ciutat Vella, SA 
i Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en nom de les respectives societats, i 
a la Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, en nom de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a que efectuïn els tràmits adients per a l’efectivitat dels presents 
acords. 

 
8. Resoldre les al·legacions que puguin presentar-se durant el termini 

d’informació pública; aprovar definitivament la memòria justificativa del canvi de 
gestió del servei del cicle de l'aigua que es produeix com a conseqüència de la 
reversió legal a l'Ajuntament de Barcelona de la concessió atorgada a 
"Clavegueram de Barcelona, Societat Anònima", així com la constitució de la 
societat mercantil "Barcelona Cicle de l'Aigua, Societat Anònima", de capital 
íntegrament municipal, i el corresponent projecte d'Estatuts; subscriure i 
desemborsar les sis-centes accions d’un nominal de 100,00 euros cadascuna, 
numerades correlativament de l’1 al 600, ambdós inclosos, constitutives del capital 
social de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i per tant, autoritzar, disposar i obligar la 
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despesa de 60.000,00 euros, consignada en l’aplicació 85012-0703-93311del 
pressupost d’aquest Ajuntament amb la finalitat de desemborsar el capital social; 
facultar el Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, en nom de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a què efectuï els tràmits adients per a l’efectivitat dels presents 
acords. 

 
Districte de l'Eixample 

 
9. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl al Parc de Joan Miró 
per ubicar un Parc de Neteja, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
10. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de la 
muntanya de Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les modificacions, respecte al 
document aprovat inicialment per segona vegada, a què fa referència l’informe de 
la Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe emès per 
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 
consten a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorporen al present acord; i 
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

 
Districte de les Corts 

 
11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la reordenació dels accessos i espais 
de serveis de l’illa de l’estadi del Futbol Club Barcelona, promogut pel FC 
Barcelona. 

 
12. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en el 
Sector de Reforma Interior de la Colònia Castells, en part de l’illa delimitada pels 
carrers d’Entença, de Taquígraf Serra, de l’Equador i de Montnegre, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què 
fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 
amb l’informe emès per l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; 
informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorporen a aquest acord; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme 
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
13. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla especial d’ordenació del Col·legi Oak House 
situat al carrer de Sant Pere Claver, núms. 12-18, promoguda per Fundació Oak 
House School, amb les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a 
què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; i resoldre les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 
amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, 
tots dos, que consten a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorporen a aquest 
acord. 

 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ampliació de la Clínica Corachán, 
promogut per Clínica Corachán, SA. 
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Districte de Sant Andreu 
 
15. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’ampliació de l’Escola 
Eulàlia Bota, situada al carrer de Fernando Pessoa, núms. 59-63, promogut pel 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
16. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat a 
la plaça de Robert Gerhard, núms. 3-4, per ampliar el Centre Cívic Bon Pastor, 
d’iniciativa municipal. 

 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 
 
17. Aprovar definitivament la renúncia al càrrec de patró que ostenta 

l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació Maria Aurèlia Capmany; deixar sense 
efecte els nomenaments dels patrons d’aquesta Fundació que s’hagin pogut 
designar en representació de l’Ajuntament de Barcelona; notificar al Patronat de la 
Fundació Maria Aurèlia Capmany aquest acord i instar-lo a procedir a la modificació 
del seus estatuts en el sentit d’anul·lar aquells articles en què consti la participació 
d’aquest Ajuntament, així com a realitzar tots els tràmits necessaris davant del 
Protectorat de la Generalitat de Catalunya per la baixa de l’Ajuntament de 
Barcelona com a patró a la Fundació; notificar al Protectorat de la Generalitat de 
Catalunya el present acord. facultar l'Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a 5è 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
18. Aprovar definitivament la renúncia al càrrec de patró que ostenta 

l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació Institut d’Humanitats de Barcelona; deixar 
sense efecte els nomenaments dels patrons d’aquesta Fundació que s’hagin pogut 
designar en representació de l’Ajuntament de Barcelona; notificar al Patronat de la 
Fundació Institut d’Humanitats de Barcelona aquest acord i instar-lo a procedir a la 
modificació del seus estatuts en el sentit d’anul·lar aquells articles on consti la 
participació d’aquest Ajuntament, així com a realitzar tots els tràmits necessaris 
davant del Protectorat de la Generalitat de Catalunya per la baixa de l’Ajuntament 
de Barcelona com a patró a la Fundació; notificar al Protectorat de la Generalitat 
de Catalunya el present acord. Facultar l'Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a 
5è Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT 

 
19. Ratificar el Decret d'Alcaldia, de 4 de setembre de 2013, pel qual s'atorguen 

les plaques de reconeixement a les Unitats i la medalla d'Honor al Mèrit als 
membres de la Guàrdia Urbana que figuren en les relacions adjuntes, en les 
categories d'argent i bronze, per la realització de serveis rellevants i/o de 
contrastada eficàcia, produint la concessió de la medalla en la categoria d'argent 
els beneficis establerts a l'article 5 del Reglament d'Honors i Recompenses dels 
membres de la Policia Municipals i del Servei d'Extinció d'Incendis, de 17 de 
setembre de 1976. 

 
20. Ratificar el decret d'Alcaldia, de 4 de setembre de 2013, pel qual s'atorguen 

les plaques de reconeixement i la medalla d'Honor al Mèrit en la categoria 
d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la Guàrdia 
Urbana que figuren en la relació adjunta, segons allò que estableix la disposició 
addicional del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Policia 
Municipal i del Servei d'Extinció d'Incendis, de 17 de setembre de 1976, en 
reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana 
d'aquesta ciutat. 



4456 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

 
21. Ratificar el decret d'Alcaldia, de 13 de setembre de 2013, pel qual s'atorga 

la medalla d'Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren en les 
relacions adjuntes, en les categories d'argent i bronze, per haver prestat serveis 
sense interrupció durant 35 o 25 anys, sense cap nota desfavorable en els seus 
expedients personals; produint a concessió de la medalla en la categoria d'argent 
els beneficis establerts a l'article 5 del Reglament d'Honors i Recompenses dels 
membres de la Policia Municipal i del Servei d'Extinció d'Incendis, de 17 de 
setembre de 1976. 

 
c) Proposicions 
 
 

D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
 

E) Mocions 
 
 

F) Declaracions Institucionals 
 
Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna 

la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell 
Municipal amb les modificacions següents:  

 
a) S’afegeix: 
 

Dins la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació: 
Ratificar el Decret d'Alcaldia, de 25 de juliol de 2013, que prorroga fins el 20 de 

setembre de 2013 el termini d'informació pública de l'expedient número EM 2013-
06/7, relatiu al canvi de forma de gestió dels aparcaments municipals del 
perímetre central de Barcelona, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal 
de 28 de juny de 2013 (acord publicat al BOP el 15 de juliol de 2013 i al DOGC de 
9 de juliol de 2013), i publica la resolució al Butlletí Oficial de la província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 
 

II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES 
 
 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
 

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes a les Comissions 
d) Compareixences Govern municipal 
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C) Part Decisòria / Executiva 

 
Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 

diferents Comissions del Consell Municipal. 
 
a) Propostes d'acord 
 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 

privatiu que afecta el subsòl de part de la finca de domini públic municipal situada 
a l’illa delimitada pels carrers de Nou Barris, dels Cireres i de les Torres (carrer 
dels Nou Barris, núm. 1 LX), grafiada en el plànol annex, per a la construcció i 
explotació d’un aparcament públic soterrani per a vehicles; sotmetre’l a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a 
definitiva; convocar la concurrència pública per a adjudicar la concessió; i facultar 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord. 

 
 

COMISSIÓ D'HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT 
 
2. Desestimar el recurs de reposició interposat per Imesapi, SA, amb NIF 

A28010478, contra la sanció de 6.153,14 euros, imposada per resolució de 21 de 
maig de 2013 adoptada per delegació pel Tercer Tinent d’Alcalde, per la comissió 
d’una falta greu, tipificada a la clàusula 25 b del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del contracte 09003530 de conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona 2010-2013 Lot C, per incompliment 
de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions, en relació 
amb la clàusula 19.3.h) del mateix plec, que estableix l’obligació de subministrar 
informació immediata a l’Ajuntament sobre qualsevol incident que es produeixi en 
el curs del treball encomanat, d’acord amb els informes que obren a l’expedient i 
amb als següents fonaments: 1r) Perquè es considera provat que l’empresa va 
comprovar l’existència d’incidents provocats al sistema d’enllumenat públic, com a 
mínim, a partir del 23 de novembre, i no ho va comunicar a l’Ajuntament fins al 3 
de desembre, incomplint la seva obligació de comunicació immediata de qualsevol 
incident que es produeixi en el curs dels treballs objecte del contracte; 2n) Perquè 
no s’aprecia cap error de tipificació en la conducta sancionada, en tant que s’ha 
produït un incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions previst a la clàusula 25 b del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, en concret, no haver comunicat de manera immediata els incidents que 
s’anaven produint des del 23 de novembre, quan venia obligat a fer-ho d’acord 
amb la clàusula 19.3.h) del mateix plec; ratificar la sanció de 6.153,14 euros 
imposada a Imesapi, S.A., amb NIF A28010478, per la comissió d’una falta greu, 
tipificada a la clàusula 25 b del Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte 09003530 en relació amb la clàusula 19.3.h) del mateix plec. Executar la 
sanció imposada, de conformitat amb la clàusula 12.3 del Plecs de Clàusules 
Administratives Generals, mitjançant la seva deducció en el/s document/s 
comptable/s de reconeixement de l'obligació que hagi d’abonar-se al contractista; 
notificar aquesta resolució a l’interessat. 

 
3. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la construcció 

d’un edifici de 19 habitatges de protecció Oficial al carrer Bolívia, núms. 171-179 i 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011; concedir a la Fundació 
Foment de l’Habitatge Social la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència, en 
data 24 de febrer de 2011, per a la seva construcció; donat que s’ajusta a allò 
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establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’obres 
adreçades al compliment del Pla d’Habitatge de Barcelona, i estan sotmeses al 
règim de protecció pública de lloguer i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

 
4. Concedir a la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer Cànoves, núms. 

12-16, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2012, la bonificació del 
90% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada 
per la concessió de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor exterior en 
edifici plurifamiliar, el 14 de juny de 2013 (essent la quota total de 2.068,87 euros, 
i aplicant la bonificació del 90%, la quota resultant exigible és de 229,87 euros); 
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en 
tant que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i 
habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integrin en obres o 
construccions d’abast general. El 28 de juny de 2013 la comunitat de propietaris 
va liquidar la quantitat de 2.298,74 euros en concepte d’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres; per tant, amb la concessió de la bonificació 
correspon la devolució de 2.068,87 euros; i donar trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
5. Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'activitat de 

garatge privat de vehicles pesants: autocars, camions i maquinària, ubicada al 
carrer núm. 40 de Zona Franca, 1 de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l' 
any 2012; concedir Transports de Barcelona SA la bonificació del 70% sobre la 
quota de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l' admissió 
del comunicat d'activitats núm. 03-2012-0507 que ascendeix a 6.482,00 euros, 
donat que s'ajusta a allò establert a l'article 7è de l'esmentada Ordenança, en tant 
que el titular del comunicat és una entitat de caràcter públic; i donar trasllat a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

 
6. 1r) Declarar les obres de divisió d'un habitatge existent (entresòl 2a), en dos 

habitatges (entresòl 2aA i entresòl 2aB), en la finca inclosa en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona, amb nivell de 
protecció B, situada a l’avinguda Marquès de l’Argentera, núm. 19 EN-2, d’especial 
interès i utilitat pública, perquè reporta beneficis objectius a la ciutat i acompleix 
una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions establertes en 
l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2012, (epígraf: 7.B.1) de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (obres que s’executin en edificis 
catalogats d’interès local); 2n) Concedir al Sr. Ivan Audomiro Rubio Farias una 
bonificació del 50% sobre la quota inicial de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres (exp.01-2011LM1389); 3r) Aplicar, una vegada acabada 
l’obra, la bonificació esmentada, sobre la quota definitiva que resulti de la 
regularització tributària realitzada per la Inspecció municipal d’Hisenda en funció 
del cost d’execució material acreditat per l’interessat. Donar trasllat del present 
acord a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
7. 1r) Declarar la construcció d’un edifici de 30 habitatges i 30 espais vinculats 

interiors, de Protecció Oficial, situat al carrer Roger de Flor, núm. 193, d’especial 
interès i utilitat pública, perquè reporta beneficis objectius a la Ciutat, i acompleix 
una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades a 
l’epígraf: 1.A.3.b.1 de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011, 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; 2n) Concedir a 
Foment Immobiliari Assequible SA una bonificació del 85% sobre la quota inicial de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, (expedient 02-2010LM35878); 3r) 
Aplicar la bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la 
regularització tributària realitzada per la Inspecció municipal d’hisenda en funció 
del cost d’execució material acreditat per l’interessat. Donar trasllat a la Direcció 
d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 
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8. 1r) Declarar les obres per a la construcció de 2 mòduls prefabricats 
provisionals, de tres plantes d'alçada (A i B), situats al nivell 1 segons el Pla 
Especial d'Ordenació del recinte de l'Hospital Clínic i provincial de Barcelona, al 
carrer Villarroel, núm. 170, d’especial interès i utilitat pública, perquè reporta 
beneficis objectius a la ciutat, i acompleix una indiscutible funció social, atès que 
reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2008, en tractar-se d’obres destinades a equipaments 
comunitaris, d’ús sanitari/assistencial segons l’article 212è de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità; 2n) Concedir a Hospital Clínic i 
Provincial una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres, (02-2007LM18662), i una vegada acabada l’obra aplicar la 
bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització 
tributària realitzada per la Inspecció municipal d’hisenda en funció del cost 
d’execució material acreditat per l’ interessat; 3r) Donar trasllat a la Direcció 
d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
9. 1r) Declarar les obres per construir un edifici administratiu de nova planta 

destinat a ubicar la seu de la Casa de l'Agricultura de la Fundació La Pagesia de 
Catalunya al carrer Ulldecona, núm. 23, per a oficines i aparcament privat on les 
diferents organitzacions i federacions de cooperatives agràries puguin 
desenvolupar les seves finalitats, d’especial interès o utilitat pública perquè reporta 
beneficis objectius a la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que 
reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2009, en tractar-se d’obres destinades a equipaments 
comunitaris, d’ús cultural segons l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla 
General Metropolità; 2n) Concedir a Fundació La Pagesia de Catalunya una 
bonificació del 65% sobre la quota inicial de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres (exp.03-2006LM26356); 3r) Aplicar, una vegada acabada 
l’obra, la bonificació esmentada, sobre la quota definitiva que resulti de la 
regularització tributària realitzada per la Inspecció municipal d’Hisenda en funció 
del cost d’execució material acreditat per l’interessat. Donar trasllat del present 
acord a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
10. 1r) Declarar les obres d’ampliació de la facultat de Dret a l’avinguda 

Diagonal, núm. 684, consistent en la construcció d'un nou edifici per a la ubicació 
de despatxos, aules i aparcament al subsòl, a l’avinguda Diagonal, d’especial 
interès o utilitat pública, perquè reporta beneficis objectius a la ciutat, i acompleix 
una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades a 
l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 d’aplicació per l’any 2013, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província del 30 de desembre de 2011, reguladora 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, doncs es tracta d’obres 
executades per iniciativa d’una entitat de caràcter públic en una finca qualificada 
urbanísticament, segons P.G.M./76, com a “sistema d'equipaments comunitaris i 
dotacions de nova creació de interès supra local o metropolità” (7c); 2n) Concedir 
a la Universitat de Barcelona una bonificació del 70% sobre la quota inicial de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres (exp. 04-2010LM35248); 3r) 
Aplicar, una vegada acabada l’obra, la bonificació esmentada, sobre la quota 
definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la Inspecció 
municipal d’Hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per 
l’interessat. Donar trasllat del present acord a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als 
efectes procedents. 

 
11. 1r) Declarar les obres per reforma i ampliació de l'Escola Sant Gregori al 

carrer Carles Riba, núm. 11, d’especial interès o utilitat pública perquè reporta 
beneficis objectius a la ciutat, i acompleix una indiscutible funció social, atès que 
reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2009, en tractar-se d’obres destinades a equipaments 
comunitaris, d’ús docent, segons l’article 212è.1.a. de les Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità; 2n) Concedir a Sant Gregori SLU una bonificació del 
35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, (exp. 05-
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2008LM18285), i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació esmentada 
sobre la quota definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la 
Inspecció municipal d’hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per 
l’interessat; 3r) Donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents, en considerar que la present bonificació del 35% de la quota de 
l’impost (el subjecte passiu del qual és Sant Gregori SLU), substitueix a la del 65% 
atorgada el 18 de juny de 2009 per la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i 
Habitatge d’aquest Ajuntament a la Fundació Sant Gregori. 

 
12. Denegar a OCA Inspección Técnica de Vehículos, SA la sol·licitud de 

bonificació sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, 
respecte a la llicència atorgada el 25 de juliol de 2011, per resolució del Tercer 
Tinent d’Alcalde, per a la construcció d'un edifici de planta baixa i altell, destinat a 
una Inspecció Tècnica de Vehicles a l'Avinguda Meridiana, núms. 672-680, atès 
que no compleix les previsions de l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. 2.1 de 
l’any 2011, reguladora del referit impost, el qual requereix que les construccions 
destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l’article 
212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità s’executin en 
terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament (clau 7), i segons l’informe 
del Departament d'Informació i Documentació de 2 de juliol 2012, el solar de 
referència està qualificat com a Zona d’Infraestructures (clau 4 /9). Tot i haver 
atorgat el 29 d'octubre de 2012 tràmit previ a la present denegació, per formular 
al·legacions, a data d’avui no consta que l’interessat n’hagi efectuat. 

 
13. 1r) Declarar les obres per a construir un edifici de la Fundació Leitat, al 

carrer Pallars, núm. 179, destinat a l'activitat de Laboratori d'Anàlisis i de Recerca, 
d’especial interès o utilitat pública perquè reporta beneficis objectius a la ciutat, i 
acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions 
esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per 
l’any 2013 (BOP del 30 de desembre de 2011), en tractar-se d’obres destinades a 
equipaments comunitaris, d’ús sanitari/assistencial segons l’article 212è de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità; 2n) Concedir a Fundació Leitat 
una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions 
i obres, (exp. 10-2012LM00060), i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació 
esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització tributària 
realitzada per la Inspecció municipal d’hisenda en funció del cost d’ execució 
material acreditat per l’interessat; 3r) Donar trasllat a la Direcció d’Inspecció 
d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
14. Aprovar la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en "la realització de les obres ubicades al carrer Trompetes de Jaume I, 
núm. 1, consistents en obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis 
catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, llevat de 
les obres de conservació o reparació menor, i obres en zones comunitàries que 
afectin puntualment l'estructura de l'edifici i, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.1. de l'any 2013; concedir a la Comunitat de Propietaris c/ Trompetes de 
Jaume I, 1, una bonificació del 35% sobre la quota de l'Impost de Construccions, 
instal·lacions i obres, que acredita amb l'admissió de comunicació d'obres menors 
del 26 de juny de 2013, donat que s'ajusta a allò establert en l'article 7è B2 de 
l'esmentada Ordenança, en tant que es portaren a terme les esmentades obres 
incloses en "edificis catalogats amb un nivell de protecció C"; d'aquesta manera, la 
quota de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres, que ascendeix a 
1.101,84 euros, es redueix en un 35% la qual cosa representa una bonificació de 
385,64 euros, quedant només obligat a pagar 716,20 euros per aquest concepte; 
DONAR trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

 
15. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la construcció 

d’un centre d'ensenyament universitari al carrer Badajoz, núms. 73-77 de la nostra 
ciutat, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2008; concedir a la 
Universitat Politècnica de Catalunya la bonificació del 70% sobre la quota de 
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l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, el 8 de gener de 2010, per a la seva instal·lació, donat que s’ajusta a allò 
establert en l'article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la 
llicència és una entitat de caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys 
qualificats amb clau 22@T, que preveu els usos propis d'un equipament docent, i 
les instal·lacions acompleixen una indiscutible funció d'interès social com és la 
realitzada per un equipament destinat a l'ensenyament universitari; i donar trasllat 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
16. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal; i exposar-la al públic pel termini d'un mes. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
17. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en el subàmbit 2 
del sector IV de “La Maquinista”, d’iniciativa municipal; i exposar-la al públic pel 
termini d'un mes. 

 
COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS 

 
18. Declarar la resolució, per mutu acord, pels motius indicats en l’informe de la 

Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, de 20 de setembre de 2013, de 
conformitat amb l’art. 105.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, del contracte núm. 12004801 que té per objecte el concert de 60 places 
d’acolliment residencial temporal i tractament social al Centre d’Allotjament 
Temporal Hort de la Vila, adjudicat a Sant Joan de Déu Serveis Socials, amb NIF 
núm. R-5800637-J, i formalitzat el 20 de desembre de 2012, en aplicació dels 
articles 237 i 223, ambdós del TRLCAP i la compareixença signada pel representant 
legal de l’entitat el 25 de setembre de 2013, amb efectes a partir del dia 1 de 
novembre de 2013; alliberar la quantitat de 9.199.379,19 euros del contracte 
núm. 12004801, adjudicat per la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i 
Esports l'11 de desembre de 2012; anul·lar part de l'autorització i disposició de la 
despesa del contracte núm. 12004801, per l’import de 9.199.379,19 euros, amb 
càrrec de la partida 0201 22731 23141, d’acord amb el desglossament següent: 
any 2013: 415.831,06 euros, any 2014: 1.756.548,10 euros, any 2015: 
1.756.548,10 euros, 2016: 1.757.355,73 euros, 2017: 1.756.548,10 euros i 2018: 
1.756.548,10 euros; retornar l’import de 462.213,95 euros en concepte de 
garantia definitiva de l’esmentat contracte, constituït mitjançant la modalitat de 
retenció del preu, a Sant Joan de Déu Serveis Socials, d’acord amb els dipòsits que 
consten a l’expedient; notificar la present resolució a l’entitat adjudicatària i a la 
Tresoreria de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
19. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques particulars, reguladores del contracte núm. 13003446, que 
té per objecte la contractació del servei relatiu al concert de 75 places d’acolliment 
residencial temporal i tractament social al Centre d’Allotjament Temporal Hort de 
la Vila, durant el termini comprés entre el dia 1 de novembre de 2013 o del 
següent al de la formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2018, vist 
l’informe de la cap del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, del tècnic de 
gestió i del director del Departament de Família i Serveis Socials, que s’adjunta, el 
qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de 
10.186.087,51, mitjançant la forma de concert prevista als articles 277, c) del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós 
de la llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i 270 i següents del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; declarar la impossibilitat de promoure 
la concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 172, a) del TRLCSP, segons 
es justifica a l’informe adjunt del director de Serveis de Família i Serveis Socials; 
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autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import de 10.186.087,51 euros, 
exempt d’IVA, d’acord amb el desglossament següent: 328.714,21 euros l’any 
2013, 1.971.272,01 euros l’any 2014, 1.971.272,01 euros l’any 2015, 
1.972.285,26 euros l’any 2016, 1.971.272,01 euros l’any 2017 i 1.971.272,01 
euros l’any 2018; Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals; adjudicar l’esmentat 
contracte a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, amb NIF núm. R-5800637-J, per un 
preu de 10.186.087,51 euros, exempt d’IVA, a partir de l’1 de novembre de 2013 
o del següent al de la formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2018; 
disposar a favor de l’esmentada entitat la despesa de 10.186.087,51 euros, 
exempt d’IVA, que anirà a càrrec de la partida 227.31 231.41 0201 dels 
pressupostos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d’aquest 
contracte en l’exercici corresponent; retenir del preu del contracte la quantitat de 
509.304,38 €, en concepte de garantia definitiva, atesa la declaració del 
contractista d’acollir-se a aquesta modalitat contemplada a la clàusula 10 del plec 
regulador del contracte i prevista a l’article 96.2 del TRLCSP; requerir l’adjudicatari 
perquè dins del termini màxim de quinze dies hàbils des del següent al de la 
notificació d’aquesta adjudicació es personi a les dependències del Departament de 
Serveis Jurídics de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (Passeig de Sant 
Joan, 75) per a la formalització del contracte; publicar l’adjudicació del contracte i 
la seva formalització en el perfil de contractant i aquesta última, a més a més, al 
BOP en un termini no superior a 48 dies a comptar des de la data en què hagi 
estat acordada. 

 
Districte de Sant Martí 

 
20. Iniciar l'expedient per a la contractació de la gestió i explotació del Complex 

Esportiu Municipal Olímpia, amb núm. de contracte 13C00003. Aprovar les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i els annexos que l'acompanyen, i el plec de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte. Convocar la licitació per a la seva adjudicació, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert en atenció 
a les prescripcions de l'article 157 del TRLCSP, i publicar-la al Butlletí Oficial de la 
Província i al perfil del contractant. 

 
COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

 
21. Ratificar l’acord del Consell General del Consorci Museu d’Art Contemporani 

de Barcelona aprovat en la sessió de 23 de juliol de 2013, en el sentit d’aprovar 
inicialment la proposta de la modificació dels seus estatuts, d’acord amb el text 
adjunt a aquest expedient; sotmetre aquest acord, juntament amb els Estatuts, als 
tràmits d’informació pública i audiència als eventuals interessats, durant el termini 
de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
b) Proposicions 
 
Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que 

seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la 
Comissió de Govern els dóna la seva conformitat amb les modificacions següents: 

 
S’afegeixen: 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 

privatiu de domini públic municipal dels quioscos situats a la via pública per a la 
venda de diaris, revistes, llibres i altres publicacions periòdiques i que es troben 
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relacionats en el document annex; sotmetre’l a informació pública durant el termini 
de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; convocar la 
concurrència pública per a adjudicar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 
Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 

tècniques reguladores del contracte per a la conservació i explotació publicitària 
dels quioscs de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat els situats a la 
Rambla; i convocar procediment obert per a la seva adjudicació. 

 
Modificar el contracte administratiu especial subscrit el 31 de març de 2006 i 

modificat el 15 de desembre de 2010 amb la societat El MobiliarioUrbano SLU 
relatiu a la concessió per a la conservació, instal·lació i explotació del mobiliari 
urbà a la Ciutat, en aplicació de l’article 59 del Text Refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, aplicable en virtut de la disposició transitòria 
primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, atès el seu caràcter transaccional per l’afectació 
que comporta en els ingressos derivats del cànon, en el sentit de:a) Ajornar el 
pagament d’una part del cànon equivalent a 2 milions d’euros per a l’any 2015 i 
d’1 milió d’euros per a l’exercici de 2016, fins el dia 29 de juny de 2016, moment 
en que es podrà revisar el pagament d’aquestes quanties d’acord amb la previsió 
continguda a la clàusula sisena de la modificació contractual de 15 de desembre de 
2010. b) Acceptar la reducció d’una part del cànon per import de 4 milions d’euros 
corresponents als exercicis de 2013 i 2014 respectivament cadascun, i de 2 milions 
d’euros per a l’exercici de 2015. c) Assumpció per la concessionària del pagament 
del consum elèctrics aplicables als elements del mobiliari urbà. Mantenir inalterable 
la resta d’obligacions subscrites al contracte de 31 de març de 2006 i llur 
modificació de 15 de desembre de 2010 i formalitzar la nova modificació del 
contracte en document administratiu. 

 
 
D) Part d'impuls i control 

 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
 

E) Mocions 
 
 

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
 

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Informes 
 
 

C) Part Decisòria 
 
 



4464 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT I MOBILITAT 
 

Districte de Sant Andreu 
 
1. Adjudicar el contracte núm. 13C00014, que té per objecte la gestió del Sant 

Andreu Teatre, per un import de 720.000,00 euros, exempt d'IVA, de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a N54 
Produccions, amb NIF B64693294, i d'acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència 
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a 
favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. Fixar en 36.000,00 
euros l'import de la garantia definitiva i retenir-lo del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de 
garantia. Excloure de la licitació a l'Associació Cultural SA RIBA per no haver 
acreditat els requisits de capacitat i solvència exigits en les clàusules 6 i 7 del plec 
de clàusules administratives particulars. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de quinze dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències d'aquest 
Districte. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Cultura, Coneixement, 
Creativitat i Innovació. 

 
2. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 13C00014 que 

té per objecte la gestió del Sant Andreu Teatre per un import de 40.180,60 euros 
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; 
Adjudicat a N54 Produccions, NIF b-64693294. 

 
 

ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
3. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 2 d’octubre de 2013. 
 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-146/2013 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 69.975,75 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 13091991. 

 
5. Aprovar inicialment la modificació dels articles 6 i 11.1 de les Bases 

reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a empreses 
per al foment de la contractació estable aprovades per la Comissió de Govern en 
sessió de 20 de març de 2013, segons el redactat que consta a l’annex del present 
acord, restant inalterables la resta d’articles de les presents Bases. Ordenar la 
publicació de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona, així com la inserció d’una referència de 
l’anunci en la Gaseta municipal. Sotmetre-les a informació pública per un termini 
de 20 dies a partir del següent al de la publicació en el BOP. Aprovar 
definitivament les modificacions esmentades, sempre i quan no s’hagin formulat 
al·legacions durant el període d’informació pública que facin necessària la seva 
rectificació. 

 
6. Modificar l’acord de la Comissió de Govern d'11 de gener de 2012 en virtut 

del qual es va vendre directament a la cooperativa Llar Unió Catalònia SCCL la 
finca de propietat municipal situada en el carrer de Les Torres, núms. 5-7 - carrer 
dels Nou Barris, núm. 1, per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en 
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règim general destinats a la venda als cooperativistes, en el sentit d’ajornar els 
dos terminis de pagament de part del preu ajornat a fer efectiu el 17 de juny i 17 
de desembre de 2013, per import de 899.972,29 euros cadascú, fins tot el dia 17 
de juny de 2014 i 17 de desembre de 2014, respectivament, atès l’endarreriment 
en l’atorgament de la llicència d’obres, generant el preu ajornat els interessos 
previstos en l’escriptura de compravenda formalitzada davant el Notari de 
Barcelona, Sr. Mario Romeo García, el 17 de desembre de 2012, núm. de protocol 
1.646, fins a la data de pagament efectiu del principal; i mantenir inalterable la 
resta de les condicions de venda previstes en l’acord de la Comissió de Govern 
d'11 de gener de 2012. 

 
7. Cedir a la Fundació Salut i Comunitat l’ús dels habitatges quart primera i 

quart sisena de l’escala 2 de la finca del carrer Escolapi Càncer, núms. 1-7, amb la 
finalitat de destinar-los al desenvolupament de projectes d’acollida a persones amb 
risc d’exclusió social, com a habitatges d’inclusió, concretament per a dones 
víctimes de violència amb addiccions, d’acord amb les condicions del document 
annex, que s’aprova; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini 
de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió 
de l’ús; i formalitzar la cessió en document administratiu. 

 
8. Cedir a la Fundació Privada Mambré l’ús dels habitatges cinquè primera i 

cinquè sisena de l’escala 2 i segon quarta de l’escala 3 de la finca del carrer 
Escolapi Càncer, núms. 1-7, amb la finalitat de destinar-los al desenvolupament de 
projectes d’acollida a persones amb risc d’exclusió social, com a habitatges 
d’inclusió, d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; sotmetre 
l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i formalitzar la cessió en 
document administratiu. 

 
9. Cedir a l’Associació Prohabitatge l’ús de l’habitatge tercer sisena de l’escala 2 

de la finca del carrer Escolapi Càncer, núms. 1-7, amb la finalitat de destinar-lo al 
desenvolupament de projectes d’acollida a persones amb risc d’exclusió social, com 
a habitatge d’inclusió, d’acord amb les condicions del document annex, que 
s’aprova; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies 
i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; i 
formalitzar la cessió en document administratiu. 

 
10. Cedir a Càritas Diocesana de Barcelona l’ús de l’habitatge tercer primera de 

l’escala 2 de la finca del carrer Escolapi Càncer, núms. 1-7, amb la finalitat de 
destinar-lo al desenvolupament de projectes d’acollida a persones amb risc 
d’exclusió social, com a habitatge d’inclusió, d’acord amb les condicions del 
document annex, que s’aprova; sotmetre l'expedient a informació pública durant 
un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a 
la cessió de l’ús; i formalitzar la cessió en document administratiu. 

 
 

ÀREA D'HÀBITAT URBÀ 
 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte d'Horta-Guinardó 
 
11. Aprovar el Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats 

mercantils "Josel, SL" i “Peromoinver, SL” que té per objecte, mitjançant 
modificació puntual del Pla General Metropolità i corresponent projecte de 
reparcel·lació per a la seva execució, d’una banda, que l’Ajuntament de Barcelona 
adquireixi per adjudicació la titularitat de la finca situada al carrer d’Alfons, XII, 
núms. 49-51 per ser destinada a equipament públic i la titularitat de la finca 
situada al carrer Xiprer, núms. 40-46 per a garantir la conservació de la Masia Can 
Garcini i jardins adjacents, i, d’altra banda, que les societats mercantils abans 
esmentades adquireixin per adjudicació la finca de resultat edificable situada al 
carrer Montevideo, núms. 33-53, per les raons que justificadament i motivada 
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consten en l’informe de la Direcció de Serveis de Coordinació de Planejament i 
Gestió Urbanística, obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. 
Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, de conformitat amb els 
articles 11 del Text refós de la Llei de sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, i l’article 104.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació als articles 25 i 26 
del Decret 305/206, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
12. Declarar caducat l’expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al 

carrer Mare de Déu de Port, núm. 10, de 1.184,84 m2 de superfície, qualificada de 
xarxa viària bàsica (clau 5) i de zona de renovació urbana en transformació de l’ús 
a sistema de parc urbà (clau 17/6) pel Pla General Metropolità aprovat el 14 de 
juliol de 1976, atès que no s’han dut a terme més tràmits amb posterioritat al 12 
de desembre de 1994, de conformitat amb l’article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i amb l’informe del Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística, de 5 d’agost de 2013, obrant en l’expedient i que es té per 
íntegrament reproduït, i en aquest sentit, arxivar l’expedient d’expropiació forçosa 
de referència amb els efectes que preveu l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i notificar-ho als interessats. 

 
13. Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t lletra d) de 

l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del 
propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. 
Antoni Bertran Folque, en nom i representació de la Sra. M. Rosa Subarroca Erill, 
en data 27 de juliol de 2011, en relació a la finca núm. 18 del carrer Burgos, 
qualificada de parcs i jardins urbans (clau 6a), i zona d’ordenació volumètrica 
específica en règim de protecció pública (clau 18), per la Modificació del Pla 
General Metropolità a l’estació de Sants i els seus entorns, aprovada definitivament 
el 20 d’octubre de 2003, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció 
d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA de 18 de setembre de 
2013, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament 
reproduït. 

 
14. Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t lletra d) de 

l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del 
propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat pel Sr. 
Antoni Bertran Folque, en nom i representació de la Sra. M. Rosa Subarroca Erill, el 
27 de juliol de 2011, en relació a la finca núm. 39 del carrer Riera de Tena, 
qualificada de parcs i jardins urbans (clau 6a), i zona d’ordenació volumètrica 
específica en règim de protecció pública (clau 18), per la Modificació del Pla 
General Metropolità a l’estació de Sants i els seus entorns, aprovada definitivament 
el 20 d’octubre de 2003, pels motius que figuren a l’informe de la Direcció 
d’Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA, de 18 de setembre de 
2013, que a efectes de motivació s’acompanya al present i es té per íntegrament 
reproduït. 

 
Districte de Nou Barris 

 
15. Declarar improcedent, d’acord amb l’establert a l’apartat 4t lletra d) de 

l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’advertiment del 
propòsit d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei formulat per la Sra. 
Isabel Sopena Espuña, el 2 de juny de 2008, en relació a la finca núm. 26 del 
carrer Florida, qualificada d'equipament comunitari de nova creació de caràcter 
local (clau 7b), pel Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 
14 de juliol de 1976, pels motius que figuren a l'informe de la Direcció 
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d'Expropiacions de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA, de 19 de setembre de 
2013, que a efectes de motivació s'acompanya al present i es té per íntegrament 
reproduït. 

 
Districte de Sant Martí 

 
16. Incoar la revisió d’ofici de l’acord de la Comissió de Govern adoptat en 

sessió de 4 de juliol de 2012 en virtut del qual es va autoritzar el pagament de la 
quantitat d’1.049.360,86 euros per l’expropiació de la finca situada als carrers 
Sant Joan de Malta, núm. 1 - Verneda, núm. 14, d’aquesta ciutat, es va acordar 
aplicar l’esmentada quantitat a la partida 60654/15102 del pressupost del Districte 
de Sant Martí per a l’any 2012 (PGC 23220654, Projecte núm. I.24152.003) i es va 
disposar i reconèixer l’obligació de pagament en favor de la Sra. Maria Rosa de 
Martí Martínez de Huete i del Sr. Eduardo Ferrer Oliveras, així com la revisió d’ofici 
de les actes d’expropiació i pagament de l’esmentada finca signades el 19 de 
setembre de 2012, per concórrer les causes de nul·litat de ple dret establertes a 
les lletres e) i f) de l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
d’acord amb l’informe jurídic de 2 de setembre de 2013 que es dóna per reproduït 
a efectes de motivació; donar trasllat del present acord als interessats, atorgant-
los el termini de deu dies hàbils perquè puguin consultar l’expedient i presentar les 
al·legacions i documentació que considerin convenients per a la defensa dels seus 
drets i interessos. 

Es retira la proposta precedent. 
 
 

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 
 
17. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, i l’entitat Plataforma 

per la Llengua, amb núm. d’identificació G 60417631, per a l’execució del projecte 
“El català Suma: drets lingüístics per a tothom”, que instrumenta l’atorgament 
d’una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les 
subvencions, per un import de 12.000,00 euros; declarar la no-inclusió en 
convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els informes que 
consten en l’expedient; autoritzar i disposar la despesa de 12.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 0201 4890323252, equivalent al 28,55% del cost total del 
projecte corresponent a 42.033,00 euros; requerir l’entitat beneficiària per tal que 
en un termini no superior als tres mesos, a comptar des de la finalització de 
l’activitat realitzada, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte setè del conveni; facultar la Ima. Sra. Francina Vila i 
Valls, regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
18. Aprovar, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, l’expedient per a la contractació de la gestió integral i 
de l’administració de la residència i apartaments tutelats municipals Josep Miracle, 
durant el termini comprés entre l’1 de gener de 2014 o el dia següent a la 
formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2015, vist l’informe emès 
conjuntament pel director de Serveis de Família i Serveis Socials i per la cap del 
Departament de Gent Gran que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la 
necessitat del contracte; autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import de 
2.540.095,86 euros, dels quals 2.309.178,06 euros són pressupost net i 
230.917,80 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, 
amb càrrec al pressupost i partida indicats al document comptable. L’any 2014 per 
import d'1.270.047,93 euros, dels quals 1.154.589,03 euros són pressupost net i 
115.458,90 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, 
i l’any 2015 per import d'1.270.047,93 euros, dels quals 1.154.589,03 euros són 
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pressupost net i 115.458,90 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
al tipus del 10%. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals. Atès que el contracte es 
formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a 
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent; aprovar el plec 
de clàusules administratives particulars que regirà l’adjudicació d’aquest contracte i 
el plec de prescripcions tècniques de l’esmentat contracte, en compliment dels 
articles 115 i 116 del referit text legal; disposar l’obertura del procediment 
d’adjudicació amb utilització del procediment obert, d’acord amb els articles 138.2 i 
157 i ss. del TRLCSP; declarar la improcedència de revisió de preus durant la 
vigència inicial del contracte, a l’empara de l’article 89 del TRLCSP, ateses les 
circumstàncies excepcionals i socials de la ciutat, originades en el marc de la 
realitat econòmica actual; donar-ne compte a la Comissió de Qualitat de Vida, 
Igualtat, Joventut i Esports. 

 
b) Mocions 
 
 

ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
Única. Informar favorablement el projecte de Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014, de conformitat amb l’article 16, 
apartat a) de la Carta Municipal. 

S'aprova, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per 
unanimitat, la urgència. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

onze hores i trenta minuts. 
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Acords 
 

Acords de la sessió del dia 9 d’octubre de 2013 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 2 d’octubre de 2013. 
 
 

ACORDS DECISORIS 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT I MOBILITAT 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en matèria de Prevenció de l’accidentalitat 
de trànsit a la ciutat de Barcelona a l'any 2013. Autoritzar i disposar la despesa 
vinculada a aquest conveni a favor de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb 
NIF P5890009C, per la quantitat de 27.534,99 euros, amb càrrec al pressupost i 
partida indicats a la relació comptable. Designar el Primer Tinent d’Alcalde, l’lm. Sr. 
Joaquim Forn i Chiariello, per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de 
tots els documents que se'n derivin. 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 37.600,00 euros amb càrrec 

al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
Intendencia Municipal de Rosario, amb NIF 30-999003, per a Conveni amb 
Intendencia Municipal del Rosario. Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona i Intendencia Municipal de Rosario, amb NIF 30-999003, 
per dur a terme iniciatives destinades a l'enfortiment de la institucionalitat pública 
municipal, de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril 
de 2011. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis 
mesos a partir del pagament de la subvenció, presenti el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Donar compte 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
3. Atorgar la subvenció a SETEM (Servei Tercer Mon), amb DNI/NIF G59523910, 

per un import de 34.000,00 euros, per a La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
2013, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora 
de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. 
Declarar la no inclusió en convocatòria pública donada l'excepcionalitat que 
concorre en el projecte. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa 
per un import de 34.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 
indicats en aquest mateix document, a favor de SETEM (Servei Tercer Mon), amb 
NIF G59523910, per a La Festa del Comerç Just i La Banca Ètica 2013. Requerir a 
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des 
del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 

 
4. Atorgar la subvenció a Of. Historiador Ciudad de La Habana, amb DNI/NIF 

306.0.073, per un import de 60.000,00 euros, per a Ponts culturals. 
Desenvolupament de la proposta museogràfica de la sala d'arquitectura i 
urbanisme del Palacio Segundo Cabo, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la 
Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 
17 de desembre de 2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada 
l'excepcionalitat que concorre en el projecte. Autoritzar, disposar i reconèixer 
l'obligació de la despesa per un import de 60.000,00 euros, amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de Of. 
Historiador Ciudad de La Habana, amb NIF 306.0.073, per a Ponts Culturals. 
Desenvolupament de la proposta museogràfica de la sala d'arquitectura i 
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urbanisme del Palacio Segundo Cabo. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en 
el termini màxim de sis mesos a comptar des del pagament de la subvenció, 
presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria 
de funcionament de l'activitat subvencionada. Facultar el Director de Serveis de 
Solidaritat i Cooperació Internacional per a la signatura dels documents (termes de 
referència i altres acords tècnics) vinculats al seguiment i justificació amb les 
autoritats cubanes (Oficina del Historiador i MINCEX, Ministerio de comercio y la 
Inversión Extranjera) responsables de l'execució del projecte. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
5. Aprovar Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Fundació Blanquerna per la realització d'actuació urbanística als Jardins Torres i 
Clavé. Facultar la Regidora del Districte de Ciutat Vella per a la firma del present 
conveni. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
6. Adjudicar el contracte núm. 13C00013, que té per objecte la gestió dels 

serveis de gent gran del Districte de Sant Andreu, per un import de 921.348,72 
euros, exempt d'IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Fundació Pia Aut. Inst. Pere Tarres amb NIF R-
5800395E, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Disposar a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 
pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document. Rebutjar les ofertes 
presentades per Iniciatives i programes SL i Merchanservis, SA a l'empara del que 
preveu l'article 84 del Reglament General de la LCAP, per quant la formulació de 
les seves ofertes no s'adapten al model dels plecs i no és possible valorar-ho. 
Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar 
el contracte a les dependències d'aquest Districte. Donar compte d'aquest acord a 
la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports. 

 
7. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte núm. 13C00013 que té 

per objecte la gestió dels serveis de gent gran del Districte de Sant Andreu per un 
import de 102.372,08 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en 
aquest mateix document, adjudicat a Fundació Pia Aut. Inst. Pere Tarres, NIF R-
5800395E. El motiu de l'anul·lació és la diferència entre l'import de l'autorització i 
el de l'adjudicació. 

 
8. Adjudicar el contracte núm. 13002705, per un import màxim de 836.370,90 

euros, IVA inclòs, i en funció dels preus unitaris oferts, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient, així com el sorteig 
de desempat, a Integración Social de Minusválidos, amb NIF B-61098638, i d'acord 
amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: import adjudicació 691.215,64 euros; 
tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 145.155,26 euros. Excloure de 
la licitació a Consorcio de Servicios, SA, per no haver acreditat la seva capacitat i 
solvència, de conformitat amb allò previst a les clàusules 6a i 7a del plec de 
clàusules administratives particulars. Formalitzar el contracte en el termini màxim 
de cinc dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de 
l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin 
transcorregut quinze dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació 
i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de 
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la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Donar compte 
d'aquest acord a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
9. Aprovar l’acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte de 

Sant Andreu), l’escola Can Fabra i el Club Esportiu Fabra i Coats per a la utilització 
de les instal·lacions del centre; facultar el regidor del Districte de Sant Andreu per 
a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
Districte de Sant Martí 

 
11. 1r) Aprovar el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona-

Districte de Sant Martí i O3 BCN Packagers, SL (Edicions Saragossa) per a la 
convocatòria de la sisena edició del certamen literari “Paraules a Icària”. 2n) 
Aprovar inicialment les bases particulars de la sisena edició del certamen literari 
“Paraules a Icària” i sotmetre a informació pública les esmentades bases 
particulars per un termini de vint dies hàbils mitjançant publicació d’anuncis en el 
BOP de Barcelona i en el DOGC, d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 3r) Tenir per aprovades definitivament les bases particulars en cas que 
transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, 
convocar el certamen literari mitjançant la publicació d’anunci en el BOP de 
Barcelona. 4t) Facultar l’Im. Sr. Eduard Freixedes i Plans, regidor del Districte de 
Sant Martí, per a la signatura del conveni i per a l’atorgament dels premis. 

 
 

ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
12. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 9 d’octubre de 2013, i la Taula d’equivalències. Estructura Programa 
d’Inversions Municipals 2012-2015. 

 
13. Aprovar l’expedient núm. 3-148/2013 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 7.716,51 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 13092491. 

 
14. Aprovar l’expedient núm. 3-149/2013 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 12.267,64 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 13092591. 

 
15. Aprovar l’expedient núm. 3-150/2013 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 3.557.850,37 euros, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 13100291. 

 
 

ÀREA D'HÀBITAT URBÀ 
 
16. Atorgar una subvenció extraordinària al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 

amb NIF Q0875010A, per un import de 6.000,00 euros per al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya per al desenvolupament del XXXVIè Curset. Jornades Internacionals 
sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Valors Patrimonials i Eficiència 
Energètica. Conflictes i Solucions, d'acord amb allò previst en l'article 6.2 de la 
Normativa General Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 
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aprovada pel Consell Plenari 17 de desembre de 2010; declarar la no-inclusió en 
convocatòria pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; aprovar 
el conveni en què s’articula aquesta subvenció de conformitat amb la Normativa 
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis 
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 
decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; delegar en el Gerent d’Hàbitat Urbà de 
l'Ajuntament de Barcelona la seva signatura; autoritzar i disposar la despesa per 
import de 6.000,00 euros amb càrrec al/s Pressupost/os i partida/es indicats en 
aquest mateix document a favor del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb NIF 
Q0875010A, per fer front a l’esmentat Conveni; requerir a l'entitat beneficiària per 
tal que, en el termini no superior als sis mesos a comptar des de la data de 
transferència rebuda, o tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat 
realitzada, presenti el compte justificatiu dels fons rebuts de conformitat amb la 
normativa vigent. 

 
Districte de l'Eixample 

 
17. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat al carrer de Calàbria, núms. 66-78, d’iniciativa municipal (BIMSA); exposar-
lo al públic pel termini d'un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
18. Aprovar el projecte complementari del projecte d’urbanització de la fase 1A 

del Pla Especial d’Infraestructures del barri Marina de la Zona Franca aprovat 
definitivament el 6 de juny de 2012 per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona referent a la xarxa de climatització centralitzada soterrada de l’àmbit, 
d’acord amb el sentit i determinacions tècniques de l’informe de la Direcció de 
Serveis de Projectes i Obres de Bagursa de 3 d’octubre de 2013 que es dóna per 
reproduït i s’uneix a l’expedient, amb un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 296.631,50 Euros, amb el 21% d’IVA exclòs, que suposa un 
increment del 4,6% respecte el projecte d’urbanització esmentat; publicar aquest 
acord en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i a la Gaseta Municipal; notificar-lo als interessats i donar-ne compte a 
la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
19. Aprovar definitivament el projecte executiu de la plaça Assemblea de 

Catalunya, al Districte de Sant Andreu a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu, i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost d'1.447.353,80 euros, 
el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar aquest Acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i encarregar a la societat 
municipal BIM/SA la gestió de l’actuació. 

 
 

ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 
 
20. Aprovar l’Annex 2013 al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona que té per objecte la 
gestió del Fons de lloguer social, signat en data 20 de juliol de 2012; autoritzar i 
disposar, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, amb NIF P-
5801915-I, la despesa de 500.000 euros amb càrrec a la partida 0201 44320 
23145 del pressupost de despeses de 2013 per a finançar les obligacions derivades 
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d’aquest conveni en l’esmentat exercici; prorrogar fins al 31 de desembre de 2015 
de conformitat amb l’acord setè de l’esmentat Conveni entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona formalitzat el dia 20 
de juliol de 2012; facultar el Gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, la 
signatura de l’esmentat Annex i la formalització de la pròrroga, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

 
21. Autoritzar la despesa de 27.704,10 euros, amb càrrec a la partida 0201 

48903 23111 del pressupost de 2013, en concepte d’aportació municipal establerta 
en el conveni transaccional signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
Casa de la Misericòrdia de Barcelona, d'1 de novembre de 1993, donant 
compliment a les sentències del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 1983 i del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de juliol de 1992; disposar i 
reconèixer l'obligació a favor de Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona amb 
NIF núm. G08291650. 

 
22. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona l’entitat Metges del Món 

amb CIF G-79408852, per al desenvolupament del projecte “Píndoles 
sociosanitàries: generant hàbits saludables a persones en situació de prostitució”, 
vigent des de l'1 de juliol 2013 fins al 31 de desembre de 2014, prorrogable al seu 
venciment per un any i mig més, mitjançant el corresponent acord previ a la seva 
finalització; facultar en la Regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila i Valls, la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n 
derivin, i si s’escau, la pròrroga del mateix. 

 
23. Acceptar la renúncia unilateral del contractista a la revisió de preus que 

afecta a partir de l’1 de gener de 2013, i que suposa un estalvi per a l’Ajuntament 
de Barcelona de 42.950,30 euros, manifestada mitjançant compareixença de 19 de 
setembre de 2013, respecte a l’import corresponent a la revisió de preus de 
50.943,46 euros; aprovar la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 8 del plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte 11003188, que té per 
objecte la gestió del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, per 
l’import de 8.792,48 euros, IVA inclòs, d’acord amb l’informe del Director de 
Serveis de Família i Serveis Socials juntament amb la Cap Adjunta del 
Departament d’Urgències i Emergències Socials, de 9 de setembre de 2012; 
prorrogar, a l’empara dels articles 23 i 254 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, el contracte de gestió de serveis públics que té per objecte gestió del 
Centre d’Urgències i Emergències Socials, de conformitat amb les motivacions de 
l’informe emès conjuntament pel Director de Serveis de Família i Serveis Socials i 
la Cap Adjunta del Departament d’Urgències i Emergències Socials, adjudicat a 
Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, per al període comprès entre l’1 
de gener de 2014 i el 30 de juny de 2014 i per un import de 964.141,71 euros, 
IVA inclòs dels quals 876.492,46 euros corresponen al preu net i els restants 
87.649,25 euros a l’IVA al tipus del 10 %; autoritzar i disposar, a favor de Progess, 
Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B-59960526, la despesa 
per un import total de 972.934,19 euros, IVA inclòs (dels quals 884.485,62 euros 
corresponen al preu net i els restants 88.448,57 euros a l'IVA al tipus del 10 %), a 
càrrec a la partida 0201.23191.22731 dels pressupostos del 2014 condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient; requerir l’adjudicatari per que dins el 
termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la notificació 
d’aquesta resolució, es personi a les dependències del Departament de Serveis 
Jurídics de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (passeig de Sant Joan, 75) 
per a la formalització del contracte. 
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COMISSIONS CONSELL MUNICIPAL 

Actes 
 

Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
 
 

Acta de la sessió del dia 16 de juliol de 2013, aprovada el dia 8 d’octubre 
de 2013 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 16 de juliol de 

2013, s’hi reuneix la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, 
sota la presidència de l’Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete. Hi assisteixen les Imes. 
Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Francina 
Vila i Valls, Joan Puigdollers i Fargas, Carmen Andrés Añón, Gabriel Colomé i 
Garcia, Guillem Espriu i Avendaño, Sra. Pilar Díaz López, Belén Pajares Ribas, 
Ángeles Esteller Ruedas, Ricard Gomà Carmona i Isabel Ribas Seix, assistits per la 
tècnica jurídica, Sra. Mª Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del 
secretari general de la Corporació, Im. Sr. Jordi Cases i Pallarès, i que certifica. 

També hi és present el Sr. Antoni Soler, comissari per part de l’Ajuntament de 
Barcelona dels actes del Tricentenari de 1714. 

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, i els Ims. Srs.: 
Joan Trullén Thomàs, i Xavier Mulleras Vinzia. 

S’obre la sessió a les 9.05 h. 
 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Districte d’Horta-Guinardó 
Del gerent municipal, de 13 de juny de 2013, que adjudica a QSL Serveis 

Culturals, SL el contracte relatiu a la direcció, gestió i animació del Centre Cívic 
Taxonera, per als exercicis 2013-2015, i per un import de 318.233,94 euros. 

 
2. Districte de les Corts 
Del gerent municipal, de 17 de juny de 2013, que adjudica a l’entitat Club 

Lleuresport de Barcelona el contracte relatiu a la gestió i explotació del Centre 
Cívic Joan Oliver "Pere Quart", per als exercicis 2013-2015, i per un import de 
36.120,14 euros. 

 
b) Mesures de govern 
 
A la Comissió:  
 
1. Posada en funcionament d’una nova Fàbrica de creació de dansa i arts del 

moviment a Les Corts. 
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El Sr. Ciurana manifesta que aquesta mesura de govern permet resoldre dues 
qüestions amb una sola actuació:l’extensió del programa «Fàbriques de creació» a 
un districte on fins ara no hi havia cap fàbrica de creació i, alhora, donar un nou ús 
a l’espai que havien ocupat els Cinemes Renoir a les Corts, que des de l’1 de gener 
del 2013 havia quedat sense ús per renúncia dels gestors anteriors. Explica que, a 
aquestes dues circumstàncies, s’hi ha d’afegir els problemes que tenia l’actual 
centre de creació de dansa que hi ha ubicat al districte de Gràcia, La Caldera, on 
tant la propietat com la iniciativa són privades i que es veia abocat a una situació 
precària per problemes del Pla d’usos de Gràcia, de llicència de l’edifici i de 
denúncies d’alguns veïns, i més tenint en compte que la propietat havia manifestat 
el seu dret d’alienar l’edifici. Assenyala que, com a conseqüència d’aquests 
problemes, l’Institut de Cultura va començar a treballar per trobar una ubicació 
alternativa a l’espai. Explica que les primeres opcions passaven per continuar a 
Gràcia, però que no ha estat possible trobar un espai en aquest districte on els 
gestors de La Caldera se sentissin còmodes i que disposés de l’espai necessari. 
Afirma que per això es van plantejar la possibilitat de traslladar l’espai als antics 
Cinemes Renoir. 

Destaca que la fàbrica de creació de les Corts serà la desena que es posarà en 
marxa a la ciutat. Recorda que n’hi ha dues dedicades al món del circ, la Central 
del Circ i l’Ateneu Popular de Nou Barris; dues consagrades a les arts visuals, 
l’Hangar i l’Escocesa; dues que se centraran en el món de la dansa, el Graner de 
l’Illa Philips i la de les Corts; tres dedicades a les arts escèniques, la Nau Ivanow, 
La Seca i l’Obrador de la Sala Beckett; i una que fa de capçalera i és 
multidisciplinària, que és la Fabra i Coats. Assenyala que la fàbrica de creació de 
dansa ubicada a l’Illa Philips estarà més vinculada al Mercat de les Flors i a la 
capacitat de generar producció, mentre que la de les Corts estarà més orientada a 
donar suport i serveis a les companyies.  

Explica que es farà una inversió inicial de prop de 500.000 euros en l’edifici, que 
és de titularitat municipal, per tal d’adequar i transformar els espais 
cinematogràfics actuals en espais aptes per a la dansa, i que es crearà un consell 
general en què l’Ajuntament sempre tindrà la meitat més un dels seus membres, 
ja sigui a través de l’ICUB o ja sigui a través del Districte de les Corts o 
conjuntament. Afegeix que també hi haurà representants de l’Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya i de l’Associació de Companyies 
Professionals de Dansa de Catalunya, així com dos representants dels antics equips 
gestors de La Caldera, per tal de garantir la continuïtat i el know-howdel 
funcionament d’aquesta fàbrica.  

Explica que preveuen que hi hagi una primera etapa de transició en què es 
reconeguin els drets històrics, el know-howi les formes de funcionament del 
conjunt de companyies i professionals que estan vinculats a La Caldera. Afirma 
que, per tant, durant els primers tres anys es garantirà que un 50% dels espais de 
la fàbrica estiguin destinats a aquests professionals, mentre que l’altre 50% sortirà 
a concurrència pública. Assenyala que, un cop transcorreguts aquests tres anys, el 
100% de l’espai sortirà a concurrència pública. Explica que consideren que aquesta 
és la millor manera de garantir l’esperit del projecte inicial i, alhora, d’obrir-lo a les 
noves necessitats de les companyies de dansa.  

Manifesta que tant ell com el Sr. Llucià Homs, que és el responsable del 
programa, estan a la disposició dels grups per aclarir o ampliar la informació, tot i 
que els grups tenen la mesura de govern per escrit, així com el calendari de 
posada en marxa d’aquest projecte. Pel que fa a això, afirma que, tot i que 
preveuen l’entrada en funcionament d’aquest espai a finals de la primavera de 
l’any vinent, la gestió de les obres ja serà iniciativa dels gestors. Remarca que la 
feina de l’Ajuntament s’acabarà en el moment en què finalitzin les obres i es deixi 
l’espai habilitat com a desena fàbrica de creació de la ciutat, i que la relació 
posterior amb el teixit del districte ja dependrà del mateix equip de La Caldera. 

El Sr. Espriu manifesta que està satisfet que es pugui salvar La Caldera i es 
traslladi al districte de les Corts, i que, a més,es doni resposta a la demanda 
d’aquest districte que els antics Cinemes Renoir siguin un equipament cultural. 
Explica que, tot i això, també li sap greu que la fàbrica abandoni el districte de 
Gràcia, on Experimentem amb l’ART, La Caldera i el projecte Nodes representaven 
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un nucli de creació alternativa que s’havia vertebrat al mateix territori. En aquest 
sentit, opina que tots plegats han d’aprendre molt pel que fa a la capacitat de 
l’Administració d’integrar i fer-se seu allò que es genera des de la ciutadania. 
Assenyala que la filosofia del Districte en el mandat anterior va ser intentar com 
fos mantenir aquest projecte, tot i les dificultats que ha apuntat el tinent d’alcalde.  

Felicita el Govern per la mesura i per la rapidesa amb què l’ha presentat, ja que 
el mes de juny ell va preguntar per aquesta mesura i el Govern li va contestar que 
hi estava treballant. Opina que, per tant, segurament el Govern hi estava 
treballant més del que li va voler dir aquell dia. D’altra banda, manifesta que el 
preocupa que el projecte s’inauguri el 2014, ja que La Caldera genera servei a les 
companyies i haurien d’haver estat capaços de trobar una transició que permetés 
el manteniment d’aquesta tasca, que opina que és clau per generar un efecte 
multiplicador.  

Assenyala que La Caldera té un projecte de 18 anys i que, per tant, li suscita 
dubtes el fet que la mesura parli de la revisió del projecte a tres anys. Explica que 
ha llegit algunes coses que no formaven part del projecte i que, en aquest sentit, li 
agradaria que s’expliqués exactament quins objectius s’haurien d’assolir d’aquí a 
tres anys, ja que això no queda gaire clar en la mesura. Així mateix, demana que 
se’ls aclareixi com s’establirà la col·laboració amb les altres fàbriques, 
especialment amb el Graner.  

A més, destaca que La Caldera era una entitat arrelada al territori i que en els 
darrers dos o tres anys havia fet una aposta per reforçar aquest procés 
d’arrelament. Pel que fa a això, manifesta que el preocupa que a les Corts el 
projecte no estigui acompanyat de manera adequada, atès que no és un projecte 
estrictament nascut del territori. En aquest sentit, opina que l’estructura i el 
pensament del col·lectiu de La Caldera és clau, i que cal aconseguir que el territori 
l’accepti i que aquesta se senti integrada al territori. Demana que, per tant, des del 
Districte i des de l’ICUB es faci el procés d’acompanyament necessari per garantir 
que La Caldera passi a ser un projecte més del territori.  

La Sra. Esteller manifesta que el seu grup valora la mesura de govern que s’ha 
presentat. Destaca que un dels motius pels quals La Caldera no pot continuar a 
Gràcia és el Pla d’usos d’aquest districte i, en aquest sentit, opina que a vegades 
cal replantejar els plans d’usos molt restrictius que dificulten que es continuïn 
desenvolupant activitats tan arrelades com aquesta.  

Manifesta que voldrien saber els motius pels quals el Govern va apostar 
finalment per traslladar La Caldera a les Corts,quin és el cost de fer-ho,com ha 
acollit la dansa aquest trasllat i quina és la receptivitat que ha tingut això per part 
de les entitats i els veïns de les Corts. Així mateix, pregunta quin serà el cost de 
funcionament de l’equipament i si el Govern ha previst altres alternatives per al 
districte de Gràcia que puguin suplir la marxa de La Caldera.  

La Sra. Ribas explica que el seu grup es va quedar preocupat en assabentar-se 
que La Caldera es donava per vençuda en la seva disputa amb un veí de Torrent 
d’en Vidalet i buscava un altre local on poder continuar l’activitat, ja que opinen 
que la tasca que ha fet La Caldera en el món de la dansa en els últims 18 anys és 
un orgull, no només per a Gràcia, sinó per a tot Barcelona, a part de ser un 
exemple de feina molt ben feta. Afirma que, davant l’amenaça de la possible 
desaparició d’un conjunt d’activitat creativa, formativa i de difusió com La Caldera, 
els alegra constatar que el Govern municipal hagi sabut evitar-ho amb la posada 
en marxa d’aquesta nova fàbrica de creació dedicada a la dansa i a les arts en 
moviment als antics Cinemes Renoir de les Corts.  

Manifesta que el seu grup considera que les fàbriques de creació són una 
iniciativa molt interessant per donar suport a la creació cultural que molts grups i 
entitats duen a terme a la ciutat i que, en aquest sentit, són una riquesa pública 
que mereix el suport específic de l’Ajuntament. A més, assenyala que en aquest 
cas es resol un problema d’espai d’un col·lectiu amb una nova fàbrica de creació 
dins del mapa existent i planificat. Assenyala que, tanmateix, es mantenen algunes 
incògnites pressupostàries respecte al projecte de fàbriques de creació en general i 
respecte a la ubicació d’aquesta fàbrica dins del conjunt.  

Explica que van estar parlant amb els membres de La Caldera la setmana 
passada, just després de la presentació pública del projecte, i que els van veure 
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molt il·lusionats i amb ganes d’iniciar una nova etapa, tot i la tristesa de deixar 
Gràcia. Manifesta que al seu grup també li sap greu que no s’hagi pogut consolidar 
el projecte a Gràcia, entre altres coses perquè era un projecte interrelacionat amb 
altres centres. A més, remarca que no només se’n va de Gràcia La Caldera, sinó 
que la Sala Beckett també es veu obligada a marxar del districte. Pel que fa a això, 
explica que els preocupa com pot quedar aquest nucli cultural a Gràcia i opina que, 
com a Ajuntament, hauran d’estar a l’aguait i veure com es pot revitalitzar el 
districte.  

Opina que, tanmateix, la potencialitat que té La Caldera la fa perfectament 
capaç d’ubicar-se i integrar-se en qualsevol barri. Explica que aquest col·lectiu ja 
té pensat com desenvoluparà a les Corts aquest projecte, en el qual la vinculació 
territorial és essencial, ja que, més enllà del projecte de creació en dansa, és un 
projecte social i educatiu que no té sentit sense l’entorn. Manifesta que això ho 
han demostrat a Gràcia i que està segura que també ho faran a les Corts, tot i que 
a priori aquest territori pugui ser més complicat.  

Explica que el seu grup demana que el Govern continuï amb l’esforç i el 
compromís envers la dansa, i que des de les polítiques públiques culturals de la 
ciutat s’estigui amatent als primers anys de desenvolupament del projecte a les 
Corts, abans que el projecte passi totalment a concurs públic. Finalment, manifesta 
que espera que les Corts sàpiga aprofitar la gran oportunitat que representa 
aquest projecte i que en aquest districte es pugui crear un nou pol cultural de la 
ciutat.  

El Sr. Portabella afirma que el seu grup també valora positivament aquesta 
mesura de govern, tot i que es produeixi a partir de dues situacions desgraciades: 
la no continuïtat de La Caldera a Gràcia i el tancament d’unes sales de cinema que 
projectaven pel·lícules en versió original. Destaca que La Caldera ha tingut la gran 
capacitat de convertir-se en un equipament de caràcter cultural divers i de crear 
moltes coses de bell nou. Explica que el fet que es traslladi a un altre districte 
planteja una preocupació per la disminució dels equipaments culturals i creatius a 
Gràcia, fet que els obligarà a fer una reflexió entorn de com es vertebra tota la 
capacitat d’innovació i de creativitat que té aquest districte. Opina que darrere 
d’aquests dos tancaments hi ha una certa crisi de la cultura i el gran increment de 
l’IVA cultural, que ha acabat convertint la cultura en un luxe i els ciutadans en 
mers consumidors. Assenyala que, per tant, aquesta mesura de govern també ha 
de suscitar una reflexió sobre els motius pels quals succeeixen fets com aquests, 
encara que en el cas de La Caldera hi hagués un litigi històric amb els veïns.  

Recorda que fa pocs dies una de les persones més destacades de la història de 
la dansa a Catalunya, Cesc Gelabert, anunciava a la televisió que s’havia de vendre 
el vestuari que havia guardat en les seves últimes actuacions com a única 
possibilitat per tal de poder sobreviure. Assenyala que això i els recursos que 
l’Ajuntament posa a disposició de la dansa, que són 238.000 euros i representen el 
6% de les subvencions, són també motiu de reflexió. Explica que aquests darrers 
anys, a través del Mercat de les Flors, Barcelona s’ha convertit en un referent de la 
dansa a escala europea, i que la crisi que també té aquest equipament és 
preocupant i els ha de fer pensar com s’aborda aquesta situació per tal que quan 
es pugui tornar a una certa normalitat socioeconòmica hi hagi les estructures 
suficients perquè no s’hagi de començar pràcticament de zero.  

Pel que fa a la mesura de govern, manifesta que celebren que creixi la xarxa de 
fàbriques de creació i que ho faci al costat Llobregat de la ciutat, ja que gairebé 
totes les fàbriques de creació de la ciutat són a la banda Besòs, probablement per 
la necessitat d’espais més aviat grans. Afirma que per això valoren positivament 
que hi hagi una certa distribució territorial d’aquests espais a la ciutat. Així mateix, 
destaca la importància que té aquesta mesura de govern com a projecte per 
reforçar la idea de Barcelona com a capital cultural del país també des de la base. 
Pel que fa a això, opina que els grans esdeveniments i els grans actes culturals no 
han de fer oblidar la necessitat que hi hagi laboratoris d’idees i, per tant, que la 
base tingui espais de trobada. En aquest sentit, afirma que aquest és un exemple 
d’equipament de proximitat que pot fer créixer el nivell cultural de la ciutat. 

D’altra banda, manifesta que tenen dubtes respecte al calendari, que preveu 
l’anàlisi del barri i les reunions amb els agents del territori i del sector durant 
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l’execució de les obres. Explica que al seu grup li semblaria més lògic que el diàleg 
amb els agents implicats ja es fes en la redacció del projecte executiu i que, per 
tant, demanen que el govern reconsideri aquest aspecte. Opina que anticipar el 
diàleg amb els agents implicats permetria que aquest projecte fos compartit des 
del principi entre aquelles persones que rebran els efectes positius de la creació 
d’aquesta nova fàbrica de creació i l’Ajuntament de Barcelona.  

El Sr. Ciurana agraeix les aportacions dels grups a aquesta iniciativa. Així 
mateix, manifesta que vol reconèixer la feina que s’ha fet des de l’ICUB i 
personalitzar-ho en el Sr. Llucià Homs, ja que no era fàcil resoldre un tema com el 
de La Caldera. 

Diu al Sr. Espriu que, efectivament,al mes de juny no li van explicar tot el que 
tenien previst, entre altres coses per motius de prudència. Assenyala que, malgrat 
la filosofia del govern anterior de mantenir aquest espai com fos, hi havia un Pla 
d’usos a Gràcia que impedia fer-ho, a part de les denúncies i de la voluntat de la 
propietat de vendre l’edifici. Manifesta que entén que al Sr. Espriu li sàpiga greu 
que La Caldera deixi Gràcia, però que aquest districte és prou ric per generar 
noves iniciatives.  

Assenyala que en la seva intervenció anterior no s’ha referit al contracte 
programa, que és el que precisament treballen actualment i on s’han de reflectir 
els objectius del centre. Pel que fa a la coordinació amb el Graner, afirma que és 
absoluta. En aquest sentit, recorda que,en la roda de premsa de presentació del 
projecte, el Sr. Cesc Casadesús, que és el director del Mercat de les Flors i, per 
extensió, del Graner, va destacar aquesta necessària coordinació per lligar la feina 
que fan les companyies, que en principi són els destinataris preferents de les 
Corts, amb la feina que es fa des del Graner.  

Respecte a la pregunta de la Sra. Esteller sobre els motius pels quals s’ha 
apostat per les Corts, explica que aquest era un districte on no hi havia cap fàbrica 
de creació i que, a més, el Centre Cívic de les Corts, que es troba al costat mateix 
dels antics Cinemes Renoir, està precisament especialitzat en dansa. D’altra 
banda, assenyala que és cert que els plans d’usos no discriminen aquelles 
activitats que la ciutat considera que són positives i que, en aquest sentit, no hi ha 
dubte que el Pla d’usos de Gràcia ha condicionat el futur d’aquest equipament al 
districte, al marge de les denúncies dels veïns i la voluntat de la propietat de 
vendre l’edifici.  

Manifesta que coincideix amb la Sra. Ribas que tot l’equip de La Caldera té 
il·lusió, ganes i voluntat d’emprendre aquesta nova etapa i de connectar com més 
aviat millor amb el teixit cultural del districte i el territori. Afirma que, coneixent 
l’experiència que han tingut a Gràcia, està segur que ho aconseguiran.  

Diu al Sr. Portabella que és evident que no esperaran que s’executin les obres 
perquè els responsables de La Caldera interactuïn amb els agents i el territori, tot i 
que és cert que això no queda prou ben reflectit en el calendari. Manifesta que li 
consta que l’equip de La Caldera, el Districte i el mateix ICUB ja treballen en 
aquesta tasca.  

Explica que coincideix amb el portaveu del Grup d’UpB que la mesura de govern 
neix de dos fets desgraciats: el tancament dels Cinemes Renoir i els problemes de 
La Caldera. Afirma que, de tota manera, sovint la ciutat ha sabut fer de la 
necessitat virtut, i que en aquest cas s’ha ajuntat la necessitat de donar un nou ús 
als Cinemes Renoir amb la necessitat de buscar una sortida per a La Caldera. 
D’altra banda, assenyala que els Cinemes Renoir van anunciar que tancaven abans 
que entrés en vigor l’increment de l’IVA. 

Precisa que el Mercat de les Flors no està en crisi ni artística ni econòmica, sinó 
que simplement ha necessitat un ajut de gairebé 900.000 euros de l’ICUB per 
adequar les seves instal·lacions a fi d’obtenir la llicència necessària per poder 
acollir activitats musicals. Pel que fa a això, explica que es van adonar que no 
s’havia tramitat mai aquesta llicència quan, arran del tancament de l’Apolo, van 
pensar a fer actuacions del Primavera Sound al Mercat de les Flors.  

El Sr. Espriu manifesta que no comparteix que els plans d’usos no s’adaptin a les 
realitats. Explica que en el Pla d’usos de Gràcia es van detectar les entitats 
històriques del districte i es va fer una moratòria perquè s’adaptessin a les 
necessitats que hi havia. A més, assenyala que moltes de les normes no venen 
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determinades pel Pla d’usos, sinó que són de caràcter general de la ciutat, com ara 
la normativa de Bombers. En aquest sentit, opina que hi ha dificultats per encaixar 
algunes tipologies de serveis o d’espais de creació en alguns territoris 
independentment del concepte de pla d’usos que es tingui. 

Assenyala que tant el Sr. Ciurana com la Sra. Esteller han al·ludit al pla d’usos 
com un element restrictiu del territori. Pel que fa això, opina que sí que pot ser 
restrictiu en alguns aspectes, però que també permet reconduir les deficiències o 
les desviacions del mercat. Conclou que la proposta d’obrir el pla d’usos no 
significa la solució dels projectes culturals, sempre que la intel·ligència de qui el 
redacti garanteixi la supervivència d’aquests projectes.  

La Sra. Esteller explica que el seu grup considera que cada territori té les seves 
singularitats, però que troba inacceptable que La Caldera no es pugui reubicar en 
cap altre lloc del districte de Gràcia per culpa del Pla d’usos, que opina que és 
excessivament restrictiu en moltes activitats. 

D’altra banda, afirma que s’ha de donar tota la força i totes les facilitats a La 
Caldera perquè les activitats que desenvolupa són molt necessàries, i que amb 
aquest trasllat s’ha de veure la incardinació de La Caldera a les Corts i fer que hi 
hagi la complicitat necessària amb els veïns i les entitats d’aquest districte, sense 
que Gràcia perdi la relació amb La Caldera pel fet de no tenir-la al seu districte.  

La Sra. Ribas remarca que sí que era possible traslladar La Caldera a un altre 
local de Gràcia, però que no es va arribar a un acord amb els propietaris.  

D’altra banda, explica que els membres de La Caldera els van dir que el dia 16 
d’agost faran una festa de comiat de Gràcia i que els convidaven a tots a assistir-
hi. 

Es dóna per tractada. 
 
c) Informes 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
2. Que comparegui el responsable municipal de cultura per tal de donar compte 

dels actes i activitats previstos per a la commemoració del Tricentenari de 1714, 
així com les despeses que generarà. 

 
El Sr. Portabella proposa ajuntar aquesta compareixença sobre la 

commemoració del tricentenari de 1714 amb una proposició del Grup del PP (punt 
9) i un prec presentat pel Grup d’UpB (punt 15), que també fan referència al 
tricentenari.  

D’altra banda, constata que el Grup del PSC dóna la compareixença per 
presentada. 

El Sr. Ciurana manifesta que agraeix tenir una oportunitat més per explicar els 
actes previstos per a la commemoració del tricentenari del 1714, que remarca que 
s’iniciarà el proper 9 de setembre amb la inauguració del Born Centre Cultural. 
Recorda que les activitats del tricentenari del 1714 es van presentar en roda de 
premsa al començament del mes de juliol, i que el proper 25 de juliol es 
presentarà la programació del Born Centre Cultural. A més, assenyala que 
l’acompanya el Sr. Toni Soler, comissari dels actes del tricentenari, per tal de 
complementar la informació.  

Destaca que, de tots els anys temàtics que s’han organitzat, aquest és 
probablement el que està més documentat pel que fa, no només al seu significat, 
sinó a la seva gènesi i al seu coneixement acadèmic. Recorda que entre el 25 de 
juliol del 1713 i l’11 de setembre del 1714 Barcelona va ser una ciutat assetjada 
pels exèrcits borbònics espanyol i francès, i que això va suposar la destrucció del 
20% de la ciutat. Explica que es plantegen fer la commemoració d’un fet que va 
marcar la història de la ciutat de manera participativa i inclusiva i allunyada d’un 
academicisme excessiu i de les conjuntures polítiques del país. Afirma que es 
tracta d’una gran proposta cultural i, també, d’un exercici de normalitat 
democràtica. En aquest sentit, manifesta que els agrada commemorar aquells fets 
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històrics que consideren que han marcat les generacions anteriors, tal com fan 
altres ciutats o països de l’entorn.  

Respecte a les despeses, explica que ja van dir en roda de premsa que el 
pressupost és de 2,5 milions d’euros entre els exercicis del 2013 i del 2014, amb la 
voluntat de fer una commemoració com cal i que Barcelona exerceixi el rol de 
capitalitat que li pertany.  

El Sr. Espriu manifesta que el seu grup comparteix la commemoració i la 
recuperació de la memòria històrica sobre uns fets que van marcar la història del 
país i, sobretot, de la ciutat. En aquest sentit, recorda que van ser anteriors equips 
de govern de l’Ajuntament els que van impulsar la recuperació del Born, no 
sempre amb el suport de tothom. Explica que també comparteixen part dels 
objectius que es presenten en el programa, com ara la recuperació de la Barcelona 
del 1700, una ciutat que remarca que no era decrèpita, com sovint s’ha fet creure, 
sinó que era dinàmica i motor del seu entorn i la seva zona d’influència. Pel que fa 
a això, opina que cal recuperar aquesta idea de potència de la Barcelona del segle 
XVIII. Així mateix, afirma que també els sembla molt rellevant entendre i recordar 
el conflicte en clau europea.  

Per contra, manifesta que no estan d’acord que l’Ajuntament destini2,5 milions 
d’euros a aquesta celebració, ja que és quasi tres vegades la quantitat que dedica 
el Govern de la Generalitat als actes del tricentenari. Opina que si la Generalitat no 
vol o no pot destinar més recursos a la commemoració, no té gaire sentit que 
Barcelona es faci càrrec de la totalitat de les despeses del projecte. En aquest 
sentit, demana que la commemoració tingui Barcelona com a eix vertebrador i que 
la ciutat no faci allò que no li correspon.  

Afirma que tampoc no comparteixen el lema del tricentenari, «Viure lliure». 
Opina que, tot i que té a veure amb el que cridaven els combatents a Cardona, 
aquest lema no és casual ni gratuït, i que se n’haurien pogut triar molts d’altres 
amb una connotació més integradora i més aglutinadora de les diferents 
sensibilitats.  

Explica que un altre aspecte amb el qual no estan d’acord és la falta de consens 
amb els grups municipals. Opina que, tenint en compte que l’Ajuntament dedicarà 
tot un any a la commemoració del tricentenari del 1714, s’hauria de buscar el 
màxim consens amb els grups respecte a aquesta celebració. Pel que fa a això, 
reconeix la tasca del comissari en les converses amb els grups, però manifesta que 
creu que el tinent d’alcalde hauria pogut impulsar una feina més profunda en 
aquest sentit.  

D’altra banda, assenyala que alguna de les propostes del programa els han 
semblat una mica estranyes, com ara l’exposició d’Ai Weiwei. Afirma que no 
qüestionen la persona, però que no acaben de trobar quina relació té amb la 
commemoració.  

Així mateix, manifesta que hi ha el risc que la commemoració del tricentenari es 
pensi des del punt de vista de la conjuntura actual i no pas en clau històrica. 
Explica que aquest és un dels riscos que els continuen preocupant, i opina que si la 
situació política actual i la batalla partidista ofeguen l’interès cultural i històric de la 
celebració, es podrà dir que el tricentenari no ha funcionat. Afirma que depèn del 
Govern municipal fer que aquesta commemoració estigui dedicada a la recuperació 
de la memòria històrica i que els ciutadans i ciutadanes de Barcelona coneguin 
millor com era la seva ciutat fa 300 anys. Opina que tothom s’ha de sentir 
interpel·lat per aquesta celebració i que cal evitar el partidisme i que el 1714 sigui 
un símbol per al present en comptes d’un moment clau per a la interpretació del 
passat.  

La Sra. Esteller manifesta que el seu grup creu que un dels defectes de la 
commemoració del tricentenari del 1714 és que la Generalitat quasi no participa en 
el finançament dels actes i les activitats. Explica que per això la proposició del seu 
grup demana al Govern que insti la Generalitat a finançar el Born com a centre 
cultural, tant pel que fa a les inversions realitzades com pel que fa a les activitats 
que s’han de realitzar en la commemoració del tricentenari, ja que fruit d’aquestes 
activitats es farà un projecte museogràfic que té un cost de 9 milions d’euros, i que 
també contribueixi al seu manteniment i funcionament, que suposa 5 milions 
d’euros l’any.  
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Recorda que el Born Centre Cultural ha tingut un cost de 84 milions d’euros, 
dels quals 46 corresponen al Govern municipal. Explica que per al seu grup aquest 
centre no era una prioritat, però que, ja que s’ha fet, pensen que la Generalitat 
també ha de contribuir al seu finançament, tenint en compte que participarà en les 
activitats i el projecte.  

Remarca que el seu grup ja fa molt temps que diu que la commemoració dels 
fets del 1714 ha de ser neutral i tenir rigor històric. Opina que, en canvi, el Govern 
vol utilitzar la història al servei d’una reivindicació política, com ho demostren les 
paraules del Sr. Quim Torra, que va dir públicament que el Born Centre Cultural 
era la «zona zero» de l’independentisme. Explica que el seu grup ha demanat que 
es defugi d’aquesta voluntat de barrejar els fets, tal com creu que acaba de fer el 
Sr. Ciurana en parlar de l’assetjament dels exèrcits espanyol i francès. Afirma que 
els fets del 1714 formen part d’una guerra de successió a la corona d’Espanya, i 
opina que el Govern, en comptes de voler aprofundir en la història i la realitat de la 
Barcelona d’aquell moment, vol donar a la commemoració un caràcter de 
reivindicació nacionalista.  

Demana que es reconsideri el lema «Viure lliure», amb el qual discrepen. 
Destaca que a Barcelona, a Catalunya i a Espanya es viu amb llibertat des de fa 
molts anys, ja que hi ha un sistema democràtic en què tothom s’expressa. A més, 
afirma que moltes de les activitats que s’han presentat estan vinculades a la 
voluntat de donar una visió de la història esbiaixada, que es vol vincular a una 
conjuntura que no comparteixen.  

Explica que donen l’oportunitat al Grup del PSC, que s’ha queixat de la falta de 
finançament de la Generalitat en aquest projecte, perquè reclami que el Govern 
català no només participi en totes aquelles activitats vinculades al Born Centre 
Cultural, sinó que també en financi el manteniment, les inversions fetes i el 
projecte museogràfic. Pel que fa a això, opina que la Generalitat ha de pagar la 
part que li correspon en comptes de repenjar-se en l’Ajuntament per endur-se el 
protagonisme.  

El Sr. Portabella manifesta que el prec del seu grup demana que es faci un 
simposi sobre el patrimoni de l’arquitectura del període històric que és objecte de 
commemoració. Assenyala que tant l’Ajuntament de Barcelona com el comissari 
del tricentenari van indicar des d’un bon principi que la programació prevista era 
susceptible de ser ampliada, i que és per això que el prec vol que es tingui en 
compte el suggeriment que guanyi una mica més de protagonisme un aspecte que 
està previst en dues activitats, però que té prou importància per donar-li la 
rellevància que proposen.  

Opina que el descobriment arqueològic que es va fer al Born ha fet que hagi 
passat una mica desapercebuda la importància de l’arquitectura setcentista, que 
ha quedat una mica al marge dels esdeveniments del tricentenari. Destaca que 
Barcelona té un patrimoni inigualable en arquitectura d’aquest període, com es pot 
constatar al carrer Milans, a bona part del carrer Ferran i als esgrafiats, alguns 
d’ells no prou coneguts. Manifesta que, per tant, creuen que seria una bona 
aportació que a la ciutat es produís una reflexió d’àmbit acadèmic sobre aquest 
tema, aprofitant el fons documental, l’Arxiu Notarial i l’Arxiu Històric de la ciutat. 
En aquest sentit, remarca que la ciutat té fonts d’informació sòlides i una bona 
tasca de recerca feta ja amb anterioritat, i que l’únic que cal és difondre i 
compartir amb la ciutadania menys especialitzada el valor que té l’arquitectura 
setcentista a la ciutat.  

Amb relació a la compareixença del Grup del PSC i a la proposició del Grup del 
PP, opina que estan davant l’exemple «clàssic» d’intentar minar una 
commemoració que no acaba de fer el pes pel contingut polític que té,recorrent a 
aspectes relatius al finançament o a altres elements puntuals. Afirma que el lema 
de «Viure lliure» els sembla absolutament adequat perquè no és ni una abstracció 
intel·lectual, ni està desvinculat de les banderes negres amb aquesta inscripció que 
hi havia en molts dels darrers territoris del Principat de Catalunya que van resistir. 
Assenyala que, per tant, aquest lema reflecteix una part de la realitat de la Guerra 
de Successió en aquelles ciutats i comunitats que es van prendre més a pit la 
defensa austriacista enfront dels Borbons. A més, remarca que hi ha una 
quarantena de municipis de Catalunya que han aprovat penjar la bandera negra 



4482 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

amb el lema «Viure lliure» per l’11 de setembre, i opina que això també s’hauria 
de fer a la ciutat de Barcelona de manera permanent durant les celebracions del 
tricentenari.  

Pel que fa al finançament, assenyala que cal establir una certa diferència entre 
les despeses i els recursos que s’inverteixen en la celebració dels actes, ja que els 
recursos econòmics i humans que s’hi inverteixen no necessàriament s’han de 
comptabilitzar com a despesa, ja que creen estructura, divulgació, debat i actes 
lúdics i participatius sobre aspectes fonamentals de la història de la ciutat i del 
país. D’altra banda, afirma que és evident que la Generalitat hauria de participar 
en el Born Centre Cultural, però que hi ha una asfíxia premeditada i sistemàtica de 
les finances de la Generalitat de Catalunya que ho dificulta. En relació amb això, 
assenyala que ahir, quan es va parlar de l’estació de la Sagrera en la Comissió 
d’Hàbitat Urbà, el seu grup va recordar que el Ministeri de Foment havia d’aportar-
hi 161 milions d’euros i no ho havia fet, i que el Govern de l’Estat només hi havia 
invertit 50 milions en compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut 
d’autonomia, quan aquesta suma era de 255 milions. D’altra banda, remarca que 
l’Estat tampoc no ha aportat els 40 milions d’euros de la biblioteca provincial de 
Barcelona, que és l’única ciutat de les capitals de província de l’Estat espanyol que 
encara no té una biblioteca provincial.  

Opina que els 3,5 milions d’euros que valdran els actes del 1714 són 
relativament poc si es compara amb el que s’ha gastat en actes de 
commemoracions més o menys similars. Assenyala que, per exemple, aquest 
import és exactament una vuitena part del que es va gastar la Sra. Esperanza 
Aguirre a Madrid per a la celebració dels actes del bicentenari de la revolta del 2 de 
maig de 1808, que van costar 28 milions d’euros. Així mateix, observa que els 
actes de la celebració del bicentenari de la Constitució Liberal de Cadis de 1812 
van costar 21 milions d’euros, i que des del 2010 es porten invertits 8,3 milions a 
Granada per al mil·lenari de la fundació del reialme musulmà del 1013. Conclou 
que hi ha una diferència tan abismal entre els costos de celebracions i 
commemoracions que poden considerar-se semblants que li fa l’efecte que es 
busquen arguments per intentar minar una celebració que a alguns els molesta.  

La Sra. Ribas manifesta que el Grup Municipal d’ICV-EUiA està d’acord que la 
ciutat de Barcelona ha de commemorar degudament els 300 anys dels fets del 
1714, perquè aquest any Catalunya va perdre les institucions nacionals de govern i 
es va iniciar un procés de repressió de les llibertats nacionals i de persecució del 
català que avui encara perdura. Destaca que, a més a més, Barcelona va perdre el 
seu govern propi, el Consell de Cent, i va patir una forta destrucció. Així mateix, 
afirma que la ciutat va ser militaritzada, no per defensar-la d’un perill exterior, 
sinó per aïllar la seva capacitat transformadora des d’una visió pròpia. 

Explica que també creuen que aquesta celebració ha de suposar el fet que els 
barcelonins i barcelonines puguin conèixer com era la ciutat del 1700 i, sobretot, 
com era la gent i quines preocupacions i ocupacions tenia, cosa que els sembla que 
s’ha recollit. Afirma que cal oferir una visió de quotidianitat que s’ha de vincular 
amb les preocupacions, ocupacions i inquietuds dels barcelonins del segle XXI. 
Opina que aquesta quotidianitat lliga el present amb el passat i, també, la trama 
urbana de dins del Born amb la de fora del Born. En relació amb això, remarca que 
per al seu grup el Born Centre Cultural ha de ser un centre de proximitat que 
parteixi de totes aquelles activitats ciutadanes que fan els veïns i veïnes i les 
entitats de la Ribera i de la ciutat. Afirma que el perill que hi veuen és que es 
prioritzi el «teatre» per sobre del rigor i del consens. Explica que per això ja han 
dit que no volen que ni una senyera de grans proporcions ni el penó de Santa 
Eulàlia puguin eclipsar la visió d’aquesta realitat del moment actual i del passat 
que s’ha de centrar en la gent. Opina que, per tant, s’ha de prioritzar tot el que 
sigui pedagogia, veracitat, relat i història, però sempre lligant-ho amb el present i 
les propostes i activitats que es fan avui i que es puguin fer també en la Barcelona 
del futur.  

Manifesta que estan d’acord amb el Sr. Espriu que calia consensuar amb els 
grups municipals aquestes celebracions. Explica que agraeixen les visites que els 
ha fet el Sr. Soler, però que per part del Govern, i en concret de la Tinència 
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d’Alcaldia de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, no hi ha hagut una 
voluntat de compartir i consensuar criteris i concrecions sobre la commemoració. 

Es refereix a les duplicitats que hi ha en la commemoració que protagonitza 
l’Ajuntament i la que organitza la Generalitat des del punt de vista de les despeses 
i, sobretot, des del punt de vista de les diferències de criteris. En aquest sentit, 
opina que els criteris de la Generalitat a vegades s’acaben concretant en uns actes 
que, al seu entendre, s’acosten al ridícul. Explica que, atès que el pressupost de la 
Generalitat de Catalunya és molt inferior al de l’Ajuntament, es pregunten si no 
hauria estat millor que la Generalitat hagués dedicat els seus recursos a allò que 
també es va produir durant aquests anys a la resta de Catalunya i hagués deixat 
que l’Ajuntament s’ocupés tot sol de la ciutat de Barcelona.  

En relació amb la proposició del Grup del PP, reitera que per al seu grup el Born 
ha de ser sobretot un centre cultural de proximitat. Afirma que, per tant, si els 
centres culturals de la ciutat són 100% municipals, no veuen per què aquest no ho 
ha de ser també. Opina que, si no fos així, es donaria un pes exagerat a l’aspecte 
més simbòlic i «teatral»dels fets del 1714 i això es podria acabar convertint en una 
amenaça per a aquest centre cultural que fa tant de temps que esperen. Conclou 
que no estan d’acord amb la idea d’aquest centre com a parc temàtic i que, per 
tant, votaran en contra de la proposició. 

El Sr. Ciurana explica que Barcelona celebra aquesta commemoració al marge 
del que faci la Generalitat i que, per tant, no és que substitueixi o complementi els 
actes previstos per la Generalitat, sinó que commemora la caiguda de Barcelona 
l’11 de setembre. Recorda que Lleida ja havia caigut anys abans i que moltes 
localitats de Catalunya ja ho havien fet més anys enrere. Afirma que, per tant, 
Barcelona és la protagonista d’aquests fets i per això el Govern municipal ha 
decidit destinar a la commemoració els recursos humans i econòmics que ha 
considerat oportuns.  

Respecte ala falta de contacte amb els grups municipals, afirma que potser ha 
pecat d’un excés de prudència per la voluntat de despartiditzar i despolititzar la 
commemoració. Explica que el comissari és testimoni de la seva insistència perquè 
fos ell qui tingués la interlocució amb els grups precisament per això, i demana 
disculpes si als grups els ha sabut greu aquest excés de prudència per la seva part. 

En relació amb l’exposició d’Ai Weiwei, opina que té una relació evident amb el 
tricentenari tant pel tema dels drets humans com per l’arrest domiciliari a què està 
sotmès aquest artista, que afirma que no deixa de ser un setge. En aquest sentit, 
manifesta que els sembla que és oportú i interessant explicar en clau 
contemporània algun dels sentiments o dels valors que hi havia en el moment dels 
fets que es commemoren. 

Pregunta a la Sra. Esteller si volia que el Govern municipal deixés empantanegat 
el Born Centre Cultural, ja que els retreu que hi hagin destinat 46 milions d’euros 
per acabar-lo. Li diu que, si és així, convoqui una assemblea oberta a tots els veïns 
de la Ribera per dir-los que la posició del Grup del PP era deixar encallat aquest 
espai durant deu o quinze anys més. A més, remarca que han aconseguit acabar el 
centre amb 10 milions menys del pressupostat i que, per tant, en comptes de 84 
milions d’euros, n’hauran gastat 74. Així mateix, subratlla que la Generalitat 
finança el seu programa, de la mateixa manera que l’Ajuntament no finança el que 
fan el Museu d’Història de Catalunya o el Teatre Nacional de Catalunya amb motiu 
de la commemoració. Demana que se’ls jutgi pel que fa o no fa el Govern 
municipal i no pas pel que fan o no fan els altres.  

A més, recorda que, en la conferència que va fer el Sr. Toni Soler l’11 de 
setembre, una de les primeres coses que va dir va ser que el que passava el 1714 
era una guerra de successió a la corona espanyola. Afirma que, tanmateix, això no 
es contradiu amb el fet que els exèrcits assetjants fossin francesos i espanyols, i 
diu a la Sra. Esteller que si té una altra tesi els l’expliqui. D’altra banda, li 
recomana que, si és contrària a la idea de la «zona zero», no la vagi repetint més 
perquè acabarà popularitzant-la, igual com va succeir amb el nom del Big Bang, 
que se’l van inventar els detractors de la teoria del Big Bang però que va fer 
fortuna perquè es tracta d’una manera molt gràfica i ben trobada d’explicar el que 
va passar.  
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Pel que fa a la proposició del Grup Municipal del PP, opina que la Generalitat no 
ha de participar ni en les obres ni en el finançament de les activitats ordinàries del 
Born Centre Cultural, tal com ha argumentat la Sra. Isabel Ribas. Afirma que, de la 
mateixa manera que la Generalitat no participa en el castell de Montjuïc o en el 
Museu d’Història, tampoc no ha de fer-ho en el cas d’aquest equipament, que és 
de propietat municipal. Manifesta que, per tant, votaran en contra de la proposició. 

Respecte al prec del Grup d’UpB, explica que es farà bona part del que demana 
però no pas en forma de simposi. Explica que la mateixa programació del Born 
Centre Cultural preveu una part de ponències i conferències amb relació al que va 
suposar la destrucció de tota aquella zona de la ciutat, sobretot del barri de 
Vilanova del Mar, i la construcció del barri de la Barceloneta. A més, assenyala que 
les últimes vitrines de l’exposició permanent del centre estan precisament 
dedicades a això. D’altra banda, explica que han programat també una espècie 
d’openhouse extra, o jornada en què s’obren els edificis a la ciutat, amb nou 
itineraris més una gimcana, i que en aquests nou itineraris s’expliquen precisament 
els canvis arquitectònics i urbanístics que va comportar la desfeta del 1714, així 
com la remodelació de la ciutat. Pel que fa a això, subratlla que es van enderrocar 
un 20% de les cases de la ciutat de Barcelona per construir-hi la Ciutadella. Així 
mateix, recorda que una de les intervencions que es faran és la mostra 
d’arquitectura efímera, que té com a comissària l’arquitecta Benedetta Tagliabue. 

En relació amb aquesta qüestió, explica que divendres passat l’alcalde de 
Barcelona va signar un conveni amb l’Ajuntament d’Almacelles per fer una 
col·laboració amb el Museu d’Urbanisme de Josep Mas i Dordal per tal de donar 
relleu a la feina feta per aquest arquitecte en l’arquitectura i l’urbanisme de la 
ciutat de Barcelona durant el segle XVIII. Recorda que Mas i Dordal és l’autor de 
l’església de la Mercè i que va ser probablement l’arquitecte principal del segle 
XVIII. A més, destaca que la vila d’Almacelles té una quadrícula que, des del punt 
de vista urbanístic, és precursora fins i tot de l’urbanisme de Cerdà.  

Manifesta que coincideix amb la Sra. Ribas que el Born Centre Cultural ha de 
tenir una doble funció d’equipament cultural de proximitat i, alhora, de centre 
d’interpretació de la Barcelona a cavall del segle XVII i XVIII i dels fets del 1714. 
Assenyala que,per tant, més enllà de la sala d’exposició permanent i de la sala 
d’exposició temporal, hi ha la Sala Moragues, en què es preveu una activitat 
constant i permanent. Explica que, per exemple, ja s’han fet acords amb diverses 
entitats i associacions, com ara l’ESMUC, per fer música oberta per als ciutadans, i 
que també es preveuen activitats a l’espai gastronòmic. 

D’altra banda, afirma que tindran l’immens goig de poder presentar la 
restauració del penó de Santa Eulàlia el proper dia 25,amb motiu del 300 
aniversari de l’inici del setge i de la presentació del programa cultural del Born 
Centre Cultural. Destaca que la bandera de Santa Eulàlia data del segle XVI i que, 
per tant, ja hi era en el moment en què van tenir lloc els fets del 1714. Explica que 
no poden saber del cert si és la que enarborava Rafael de Casanova, però que es 
va trobar al mateix Ajuntament i que estava guardada al magatzem del Museu 
d’Història de Barcelona. Assenyala que la Sra. Ribas ha caricaturitzat en certa 
manera aquesta bandera, i opina que, més enllà del valor que li vulgui donar 
cadascú, és evident que recuperar una bandera del segle XVI per a la ciutat és un 
fet positiu.  

El Sr. Espriu precisa que ell no ha dit si eren poc o molt els 2,5 milions d’euros 
de pressupost de la commemoració, sinó que voldrien que es dediquessin a 
l’explicació del procés que va viure la ciutat i, sobretot, a canviar algunes 
percepcions de la Barcelona del segle XVII i el segle XVIII. Afirma que també ha 
demanat que l’Ajuntament no fes una funció substitutòria de la Generalitat, i 
agraeix que el tinent d’alcalde hagi dit que això no serà així.  

Respecte a la proposició del Grup del PP, opina que, d’entrada, caldria definir 
exactament què és el Born Centre Cultural per a l’Ajuntament de Barcelona. 
Explica que ell personalment també el veu com un equipament de proximitat, però 
que creu que això forma part del debat del Pacte cultural. Assenyala que aquest és 
un dels equipaments sobre els quals no han parlat i que caldria fer-ho per 
consensuar la seva definició exacta com a model d’equipament, cosa que 
determinarà quina relació han de tenir-hi la ciutat de Barcelona i la Generalitat de 
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Catalunya, en cas que es consideri com un centre que va més enllà d’un 
equipament de territori. Conclou que la reflexió sobre si la Generalitat ha 
d’aportar-hi recursos s’ha de parlar en el tancament del Pacte cultural, i que per 
això el seu grup s’abstindrà. 

La Sra. Esteller opina que al Sr. Ciurana el traeix el subconscient, ja que els fets 
del 1714 van ser una guerra de successió però d’espanyols contra espanyols. 
Assenyala que, per exemple, Rafael de Casanova lluitava per la corona. Remarca 
que en més de tres ocasions han demanat en la Comissió que es commemorin els 
fets de 1714 amb rigor i objectivitat, i no amb una interpretació de la història que 
estigui al servei de les tesis nacionalistes i independentistes. D’altra banda, 
manifesta que celebren que es recuperi el penó de Santa Eulàlia, tal com es va 
comprometre a fer-ho el Sr. Ciurana en resposta a un prec del seu grup. 

Afirma que la Generalitat està liderant el tricentenari del 1714 i que 
l’Ajuntament de Barcelona es limita a obeir i pagar. En aquest sentit, pregunta per 
què va participar el Sr. Miquel Calzada en la presentació dels actes del tricentenari, 
si és Barcelona la que commemora aquests fets. Explica que és justament perquè 
la Generalitat s’aprofita de l’epicentre dels actes commemoratius que es faran al 
Born que el seu grup demana que també hi participi aportant-hi recursos.  

Diu al Sr. Portabella que el seu grup sempre culpa de tot Espanya i mai no 
assumeix la responsabilitat de res. En aquest sentit, afirma que ERC va contribuir a 
deixar la Generalitat en situació de fallida, tal com va dir el mateix president de la 
Generalitat. A més, explica que l’Estat havia assignat diners a la biblioteca 
provincial de Barcelona, però que el descobriment de les restes arqueològiques del 
Born i les decisions adoptades perla Generalitat i l’Ajuntament van aturar aquesta 
inversió. Així mateix, remarca que els actes del bicentenari de la revolta del 2 de 
maig de 1808 els va pagar justament la comunitat autònoma, mentre que a 
Barcelona qui paga és l’Ajuntament.  

Manifesta que ells no discuteixen si el que es dedica a una commemoració són 
molts o pocs diners, sinó que diuen que Barcelona, en una època complicada de 
crisi, es gasta 2,5 milions d’euros en el tricentenari del 1714, mentre que la 
Generalitat, que participa en les activitats i les lidera, no hi aporta res. A més, 
afirma que no entén que els grups d’ICV-EUiA i del PSC, que sempre estan 
reivindicant aquestes inversions, ara perdin l’oportunitat de demanar a la 
Generalitat que financi com a mínim la part del benefici que en treu.  

Finalment, torna a reclamar mesura i rigor, i manifesta que esperen que, com a 
mínim, les activitats adreçades al món escolar sí que tinguin el rigor històric que 
mereixen els nens.  

El Sr. Portabella afirma que és una decepció i una contradicció que el Govern no 
vulgui acceptar el prec que ha presentat el seu grup. Explica que és una decepció 
perquè el seu grup ha donat suport a tots els actes del tricentenari perquè creu 
que és una data realment molt rellevant en la història dels catalans i catalanes, i 
que és una contradicció perquè s’ha dit de manera reiterada que la programació 
prevista era susceptible de ser ampliada i complementada. Opina que el fet que el 
Govern deixi passar la importància de l’arquitectura setcentista perquè 
senzillament no havia decidit incloure-la amb anterioritat afecta el mateix nom de 
la tinència d’alcaldia, ja que això forma part del coneixement de la ciutat i és un 
element que pot distingir la ciutat d’altres ciutats. D’altra banda, afirma que el Sr. 
Ciurana no consensua res i va a la seva, cosa que opina que sempre és 
desaconsellable, però encara més quan el Govern està en minoria i quan es tracta 
d’actes del conjunt de la ciutat.  

Respecte a la situació econòmica de la Generalitat i de l’Ajuntament, afirma que 
la diferència entre ell i la Sra. Esteller és que ell descriu i ella opina. Explica que ell 
descriu que l’Estat no ha aportat 411 milions a l’estació de la Sagrera, no ha 
invertit els 40 milions de la biblioteca provincial i no ha liquidat el fons de 
capitalitat per a la ciutat de Barcelona, amb repercussions a l’àrea metropolitana. 
Assenyala que tot això suma més de 460 milions d’euros, que és una quantitat que 
s’acosta al triple de l’import del deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de 
Barcelona. A més, demana més rigor a la Sra. Esteller quan diu que l’Ajuntament 
de Madrid no va destinar cap recurs als actes del bicentenari de la revolta del 2 de 
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maig de 1808, ja que va aportar 2,4 milions a la Fundación Dos de Mayo, Nación y 
Libertad, que dirigia l’historiador Fernando García de Cortázar.  

D’altra banda, assenyala que el deute de la Generalitat, d’uns 40.000 milions 
d’euros, representa el 20% del PIB de Catalunya, mentre que el deute d’Espanya, 
d’un bilió d’euros, suposa el 100% del PIB de l’Estat. Afirma que, per tant, qui té 
un deute realment inviable és l’Estat espanyol.  

La Sra. Ribas manifesta que no vol entrar en un debat sobre el tema de si el 
1714 Espanya era o no era un estat pròpiament, segons la concepció moderna 
d’estat, però que no hi ha dubte que el resultat d’aquesta guerra va ser la pèrdua 
dels òrgans de govern propis de Catalunya i de la ciutat, així com la persecució del 
català.  

Assenyala que abans ha fet broma sobre el penó de Santa Eulàlia, però que és 
evident que s’havia de recuperar. Afirma que també creu que hi ha d’haver una 
bandera catalana al Born Centre Cultural, però que cal no exagerar aquests 
aspectes, perquè al final acaben projectant més la idea del «teatre» i de la 
simbologia que el treball històric real i la tasca que ha de fer aquest centre.  

Respecte al vot en contra a la proposició del PP, manifesta que no pot afegir 
més arguments dels que ja ha donat, en el sentit que el Born Centre Cultural és un 
equipament 100% municipal. A més, opina que el fet que hi intervingués la 
Generalitat encara complicaria més les coses. 

El Sr. Ciurana diu al Sr. Espriu que dubta que el Born Centre Cultural formi part 
del conjunt d’equipaments de què han de parlar amb relació al Pacte cultural. 
Explica que la feina que precisament fan en aquest marc és aclarir el lideratge de 
les institucions culturals que comparteixen amb altres administracions, mentre que 
el Born Centre Cultural és un equipament municipal situat en terreny municipal, 
que havia estat un mercat municipal i en el qual la inversió ha estat municipal. 
Reitera que, per tant, el destí natural d’aquest equipament és continuar sent 
municipal, com ho és el castell de Montjuïc o el Museu d’Història de la Ciutat.  

Diu a la Sra. Esteller que no pot dir alegrament, sense pensar que ofèn moltes 
persones que treballen en la preparació dels actes i les activitats, i concretament el 
comissari, que l’Ajuntament obeeix i paga. Manifesta que es veu amb l’obligació de 
desmentir-ho, i destaca que el programa que ha generat Barcelona prové de 
l’esforç intel·lectual i de moltes hores de treball de l’equip encapçalat pel Sr. Toni 
Soler.  

Afirma que és evident que la Generalitat també fa el seu programa i que es 
coordina amb l’Ajuntament. D’altra banda, explica que a la inauguració del Born 
Centre Cultural, a més de l’alcalde de Barcelona, també hi haurà el president de 
Catalunya, de la mateixa manera que va ser present en la inauguració de les 
Drassanes, tot i que la Generalitat no hi hagués destinat cap recurs. En aquest 
sentit, remarca que quan a Catalunya hi ha un acte important, ja sigui a Barcelona 
o a Riudellots de la Selva, el que volen els alcaldes i el conjunt de la població és 
donar-li el màxim relleu amb la presència de la màxima autoritat del país.  

Es dóna per tractada. 
 

 
III) Propostes a dictaminar 

 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
3. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona a la 

Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu per la seva extraordinària labor filantròpica 
amb l’objectiu de fomentar les ciències, i en especial en l’àmbit de la investigació 
biomèdica a la nostra ciutat. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC i PP i amb la reserva 
de vot d’ICV-EUiA i UpB.  

 
4. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona a títol 

pòstum al Sr. Martí Gasull i Roig per la seva tasca cívica en la defensa de la cultura 
i la llengua catalana. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 
la reserva de vot del PP.  

 
5. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona al Sr. 

Jordi Clos i Llombart per la seva important contribució a la difusió de la cultura i 
l’art de l’antiguitat, especialment de l’antic Egipte i promoció del turisme cultural a 
Barcelona. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, PP i UpB i amb la 
reserva de vot d’ICV-EUiA.  

 
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
6. Aprovar inicialment la renúncia al càrrec de patró que ostenta l’Ajuntament de 

Barcelona a la Fundació Maria Aurèlia Capmany, deixar sense efecte els 
nomenaments dels patrons d’aquesta Fundació que s’hagin pogut designar en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona; notificar al Patronat de la Fundació 
Maria Aurèlia Capmany aquest acord i instar-lo a procedir a la modificació del seus 
estatuts en el sentit d’anul·lar aquells articles on consti la participació d’aquest 
Ajuntament, així com que faci tots els tràmits necessaris davant del Protectorat de 
la Generalitat de Catalunya per a la baixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 
patró a la Fundació. sotmetre aquest acord i l’expedient als tràmits d’informació 
pública i d’audiència als interessats, durant el termini de trenta dies hàbils a 
comptar des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. Notificar al Protectorat de la Generalitat de Catalunya el 
present acord; facultar l’Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a cinquè Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
El Sr. Espriu demana que els punts 6 i 7 es retirin. Explica que creuen que el 

tema de les fundacions mereix que tots els grups municipals facin una reflexió 
col·lectiva, que es creï una comissió de seguiment i que es decideixi de quines 
fundacions s’ha de donar de baixa l’Ajuntament, ja que això té conseqüències, tal 
com es va explicar en el Consell d’Administració de l’ICUB. Opina que val la pena 
fer això d’una manera endreçada i no pas portant un reguitzell de casos a la 
Comissió. Afirma que, en cas que no es retirin aquests punts, votaran en contra de 
tots dos.  

La Sra. Esteller manifesta que la sorprèn que el Sr. Ciurana no hagi defensat els 
punts 6 i 7. Recorda que fa més d’un any el seu grup va demanar en la Comissió 
de Presidència que es fes un inventari de les fundacions, les associacions i els 
organismes dels quals forma part l’Ajuntament de Barcelona, a fi d’estudiar si era 
convenient o no mantenir-hi la presència, quin cost suposava això per a 
l’Ajuntament i quin era el balanç d’aquesta permanència. Assenyala que sembla 
que s’està ultimant aquest balanç i que, arran d’això,es proposa donar-se de baixa 
d’aquestes dues fundacions perquè a l’Ajuntament no li compensa formar-ne 
part,segons consta en els expedients.  

Explica que, com que el seu grup vol que l’Ajuntament vagi reduint la seva 
participació en aquest tipus d’organismes i vagi valorant on és convenient ser-hi, 
votaran a favor dels dos punts. Manifesta que, tanmateix, els hauria agradat que 
primer s’hagués fet tot l’estat de situació i després se’ls hagués dit on era o no era 
necessari mantenir la presència de l’Ajuntament. 

La Sra. Ribas afirma que el seu grup fa reserva de vot i se suma a la petició del 
Grup del PSC que es retirin aquests punts de l’ordre del dia fins a conèixer quines 
són les fundacions on l’Ajuntament hi és present i quins són els criteris per 
continuar pertanyent-hi o no, i discutir globalment quines s’abandonen. Assenyala 
que l’única raó esgrimida en els expedients per deixar de formar part d’aquestes 
fundacions és que s’ha de reduir la presència en aquest tipus d’entitats i que en 
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aquests casos es prefereix fer convenis per regular aspectes concrets de la 
col·laboració. Explica que, al seu entendre, no es tracta només d’una qüestió de 
ser-hi o donar-hi suport, sinó també del que això significa pel que fa a l’expressió 
d’un compromís i d’una voluntat de treball comú i compartit amb altres 
institucions. A més, remarca que en moltes d’elles això no suposa cap cost afegit i, 
en canvi, permet tenir-hi capacitat d’incidència i ser-ne un agent actiu.  

El Sr. Portabella explica que el seu grup pensava fer reserva de vot, però que 
s’afegeix a la sol·licitud del Grup del PSC de demanar la retirada d’aquests dos 
punts. Afirma que l’argument que es dóna en la documentació és molt feble, i 
opina que caldria seguir un procediment menys arbitrari per donar-se de baixa 
d’aquestes entitats i parlar amb més profunditat amb tots els grups sobre aquesta 
qüestió. 

El Sr. Ciurana explica que, tal com ha dit la Sra. Esteller, aquestes propostes 
obeeixen a un estudi del conjunt de fundacions i òrgans en els quals participa 
l’Ajuntament. Remarca que al llarg dels anys s’ha anat formant un extens teixit 
d’entitats, associacions, fundacions i organismes d’índole diversa, i que 
l’Ajuntament, per raons històriques, hi ha acabat figurant com a patró. A més, 
assenyala que hi ha hagut una reforma recent de la llei de fundacions, vinculada 
també a la responsabilitat individual dels patrons, cosa que ha portat a fer una 
anàlisi per àrees de la pertinença de l’Ajuntament a algunes d’aquestes fundacions, 
d’acord amb una resolució aprovada en la Comissió de Presidència fa uns mesos. 

Manifesta que, fruit d’aquesta anàlisi, almenys per part de la tinència que ell 
presideix, s’ha arribat a un seguit de conclusions. Explica que aquestes són les 
dues primeres fundacions en què s’ha considerat que el rol que hi feia l’Ajuntament 
es pot assegurar a través d’un conveni bilateral sense necessitat de formar part 
dels òrgans del patronat, o fins i tot a través de la presentació d’algunes 
d’aquestes entitats a la convocatòria pública de subvencions. Afirma que entenen 
que el fet de ser membres d’un patronat no garanteix ni una major aportació ni un 
major compromís.  

Assenyala que, si convé, en el període d’informació pública poden ampliar les 
explicacions i aclarir el que calgui als grups que han demanat la retirada d’aquests 
dos punts. Finalment, agraeix el vot favorable del Grup del PP.  

El Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Espriu expressa el vot 
contrari del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot contrari 
d’UpB. S’aprova. 

 
7. Aprovar inicialment la renúncia al càrrec de patró que ostenta l’Ajuntament de 

Barcelona a la Fundació Institut d’Humanitats de Barcelona; deixar sense efecte els 
nomenaments dels patrons d’aquesta Fundació que s’hagin pogut designar en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona; notificar al Patronat de la Fundació 
Institut d’Humanitats de Barcelona aquest acord i instar-lo a procedir a la 
modificació del seus estatuts en el sentit d’anul·lar aquells articles on consti la 
participació d’aquest Ajuntament, així com que faci tots els tràmits necessaris 
davant del Protectorat de la Generalitat de Catalunya per a la baixa de 
l’Ajuntament de Barcelona com a patró a la Fundació, sotmetre aquest acord i 
l’expedient als tràmits d’informació pública i d’audiència als interessats, durant el 
termini de trenta dies hàbils a comptar des de la publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Notificar al Protectorat de 
la Generalitat de Catalunya el present acord; facultar l’Im. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot, com a cinquè Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

El Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Espriu expressa el vot 
contrari del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot contrari 
d’UpB. S’aprova. 

 
c) Proposicions 
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V) Part d’impuls i control 

 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
8. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda que el 

Govern municipal presenti, en un termini màxim de 3 mesos, un informe que 
analitzi l’oferta i la demanda que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona per a 
educació secundària per al curs 2013-2014, tant a centres públics com privats 
concertats, i les necessitats que es preveuen per als propers cursos així com les 
propostes d’actuacions per tal de fer-hi front. 

 
La Sra. Andrés explica que el seu grup municipal presenta aquesta proposició 

perquè han pogut detectar un increment progressiu del nombre d’alumnes d’ESO al 
llarg dels últims cursos. Així, assenyala que entre el curs 2011-2012 i el curs 
actual hi ha hagut un augment de 319sol·licituds. Afirma que la demanda ha 
crescut perquè s’ha produït un increment de la població en aquesta franja d’edat i 
que això, juntament amb altres circumstàncies, ha fet que en l’últim curs s’hagi 
produït una variació de la ràtio dels centres públics. Remarca que hi ha bastants 
centres a la ciutat, sobretot en determinats districtes, on la ràtio puja a 31 
alumnes, que coincideix amb un decrement de grups, fins i tot als mateixos 
districtes on també s’han experimentat creixements. Precisa que, en concret, es 
van perdre grups als instituts Rambla Prim, Picasso, Bosch i Gimpera i Joan 
Coromines. 

D’altra banda, assenyala que, en aquest curs, alguns instituts han demanat 
introduir cicles formatius més adients per a l’alumnat que tenen. Explica que, per 
exemple, l’IES Consell de Cent planteja nous cicles formatius per a les noies 
nouvingudes per tal que puguin accedir després al món laboral amb normalitat, ja 
que l’oferta de cicles formatius per a aquestes alumnes no té èxit per qüestions 
culturals. Així mateix, indica que l’IES Roger de Flor també diu que amb un cicle 
formatiu més adequat al seu alumnat podria tenir més èxit en la matrícula.  

La Sra. Pajares manifesta que el seu grup donarà suport a la proposició, que el 
que demana, al seu parer, és una ampliació i un major detall de l’informe 
d’escolarització que es presenta cada setembre, amb una valoració de les dades 
per saber d’on es parteix i cap a on s’ha d’anar. Assenyala que segurament quan el 
Govern presenti aquest informe, ja haurà presentat l’informe d’escolarització. En 
aquest sentit, opina que potser es podria oferir en una mateixa sessió de la 
Comissió un informe més ampli i més detallat que el que presenta preceptivament 
el Govern. A més, afirma que en el tema de l’educació secundària s’han de tenir en 
compte altres qüestions, com ara la trajectòria educativa dels escolars i la voluntat 
dels pares,així com el seu entorn, els seus companys i el model educatiu.  

Opina que és important incloure en aquest informe les futures decisions sobre 
els centres d’educació secundària, ja que la planificació i els estudis a mitjà i a llarg 
termini els serviran per conèixer la realitat de cada barri i per evitar que s’arribi a 
problemes com la manca de places en un centre o l’existència d’aules buides en un 
altre centre de la mateixa zona.  

El Sr. Gomà manifesta que el seu grup també donarà suport a la proposició 
perquè creuen que és important disposar d’un informe al més detallat possible 
sobre l’evolució de l’oferta i la demanda a la secundària, que el conjunt de grups 
polítics puguin fer-ne una anàlisi amb profunditat, i que el Govern, juntament amb 
les aportacions dels grups, pugui plantejar un conjunt de propostes per fer front a 
alguns problemes específics d’aquest tram educatiu que s’arrosseguen des de fa un 
cert temps. En aquest sentit, opina que avui hi ha un conjunt de desequilibris a la 
ciutat pel que fa a la secundària des del punt de vista territorial, des del punt de 
vista de l’oferta pública i concertada i des del punt de vista de la tipologia de 
formació i de projectes educatius de centre que requereixen una anàlisi amb 
tranquil·litat. Afirma que probablement hi ha alguns centres que avui haurien 
desaparegut si no fos per la seva capacitat de reinventar-se i d’empènyer el 



4490 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

Consorci d’Educació a donar-los suport, com ara l’institut Moisès Broggi. A més, 
assenyala que hi ha centres que podrien tenir un gran potencial de futur amb cicles 
formatius vinculats al món industrial i del treball, com l’Escola del Treball, i que 
podria posar altres exemples de com una oferta diversificada, amb projectes 
educatius potents i ben acompanyats, podria fer que Barcelona enfortís la seva 
oferta pública de secundària. D’altra banda, opina que cal retornar a les ràtios de 
30 alumnes per classe, ja que li sembla inacceptable que avui el 30% de les aules 
de primer d’ESO tinguin ràtios superiors a 30.  

Finalment, afirma que encara hi ha molt camí per recórrer per fer una educació 
secundària inclusiva a la ciutat, ja que avui encara no queda garantida la 
continuació de l’escolarització en l’escola ordinària en l’etapa educativa de 
secundària de molts nens i nenes amb diversitat funcional. Assenyala que 
segurament aquesta i moltes altres coses van més enllà de la proposició del Grup 
del PSC, però opina que és una iniciativa que pot oferir-los l’oportunitat de parlar 
de tot això.  

El Sr. Portabella manifesta que al seu grup li sembla bé que es presenti un 
informe com el que sol·licita la proposició. Observa que l’educació secundària 
obligatòria té en centres públics més de 19.000 alumnes;en centres concertats, 
uns 33.000, i en centres estrictament privats, 893, amb una xifra total de 53.000 
alumnes, segons les dades de l’informe editat pel Consorci d’Educació el mes de 
maig sobre el curs 2012-2013. Explica que creuen que seria positiu poder discutir 
entorn de diferents coses que des del Consorci ja es van comentar, com 
l’increment de la ràtio fins a 32 alumnes en alguns centres de Sarrià-Sant Gervasi, 
la Zona Franca, Montbau, Sant Martí i Nou Barris, l’augment fins a 33 alumnes a la 
dreta de l’Eixample, a la zona del Poble-sec i al districte de Sants-Montjuïc, 
l’increment de grups extraordinaris proposats als instituts Front Marítim, Menéndez 
y Pelayo, Consell de Cent i Balmes, i el tancament de grup de primer d’ESO de 
l’Institut Bosch i Gimpera. Opina que tot això justifica que hi hagi un debat sobre 
com afecta l’oferta i la demanda en l’educació secundària a la ciutat de Barcelona.  

El Sr. Ardanuy manifesta que el Govern votarà a favor de la presentació 
d’aquest informe, i que, com a molt tard, el presentarà en la sessió de la Comissió 
d’octubre.  

Afirma que està d’acord amb els plantejaments de tots els regidors. Destaca que 
la importància de la planificació en la secundària rau en la idea que cal intentar 
resoldre els problemes uns anys abans que es produeixin. Assenyala que fa uns 
quants anys no es planificava, sobretot la construcció de nous edificis, i que ara 
comença a haver-hi problemes. Recorda que el 2008 el Govern d’aleshores va 
presentar un acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, 
signat per l’alcalde Jordi Hereu i pel conseller Ernest Maragall, en el qual tots dos 
governs es comprometien a invertir 411 milions per posar al dia el parc d’escoles i 
instituts de la ciutat amb uns compromisos molt concrets de calendari i pressupost, 
per tal d’intentar donar respostes a la demanda amb una oferta adequada. 
Remarca que això no va ser possible,ja que el compromís del Govern municipal i 
de la Generalitat de Catalunya d’aquell moment era construir set instituts del 2008 
al 2011.  

Manifesta que ell és dels que pensa que s’ha de planificar amb temps i que, per 
tant, el Govern actual sí que té vocació de planificar, de mirar quines són les 
disponibilitats pressupostàries i d’intentar donar resposta a una situació prou 
complexa. Assenyala que els anys 2005, 2006 i 2007 eren un bon moment per 
planificar el creixement poblacional perquè estava molt definit i s’havia discutit en 
la Comissió algunes vegades. Pel que fa a això, recorda que el 2007 s’havia parlat 
algunes vegades de l’onada poblacional que estava a primària i que s’acostava a la 
secundària. Afirma que ara ja ha arribat i que, malauradament, la manca de 
planificació dels governs anteriors fa que ara hagin de gestionar sobre la marxa. 
Opina que això no satisfà a ningú i que, per tant, han d’intentar buscar la 
sostenibilitat del sistema.  

La Sra. Andrés agraeix el suport de tots els grups a la proposició. D’altra banda, 
remarca que el conveni que es va signar el 2008demostrava que hi havia una gran 
voluntat política de fer de l’educació una prioritat, mentre que avui tant el Govern 
municipal com el Govern de la Generalitat excusen la falta d’ambició política en 
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temes educatius amb raons estrictament econòmiques. En aquest sentit, assenyala 
que ara es diu que algunes coses d’aquest conveni no es faran, com l’institut 
previst a Sant Martí, cosa que opina que reflecteix una voluntat molt diferent.  

Afirma que les fórmules que avui s’apliquen i defensen són retrògrades. Pel que 
fa a això, manifesta que l’increment de ràtio està desestimada pedagògicament 
perquè se sap que no és positiva per a l’educació integral de les persones, i opina 
que el Govern anterior tenia una fórmula bastant millor, que era incrementar les 
places i, a més, fer-ho amb un mapa escolar. Destaca que l’educació secundària té 
una gran importància perquè és el pas previ a altres estudis superiors o al món 
laboral i que, per tant, no poden deixar-la així. Conclou que es tracta d’anar 
superant entre tots, amb un projecte col·lectiu, les deficiències que té el sistema. 

El Sr. Ardanuy remarca que el que es va presentar el 2008 era un conveni 
formal entre les dues administracions amb un compromís de pressupost i de 
calendari molt definits, però que no es va complir. Remarca que s’havien de 
dedicar 45 milions a fer els instituts pendents i que no se’n va fer cap. A més, 
recorda que el Govern actual va haver de pagar 43 milions per les escoles bressol 
previstes pel Govern anterior. Conclou que en aquest tema no es va complir el 
lema electoral de l’alcalde anterior d’honorar els compromisos.  

El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
9. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda que el 

Govern municipal insti al Govern de la Generalitat de Catalunya a participar del 
finançament del Born Centre Cultural, tant pel que fa a les inversions realitzades i 
les activitats, com en el seu manteniment i funcionament. 

El Sr. Ciurana expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Espriu expressa l’abstenció 
del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas expressa el 
vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot contrari d’UpB. Es 
rebutja. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
10. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar al 

Govern municipal a que en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona: 1) Es 
mantingui, al llarg del curs 2013-2014, el transport gratuït a tot l’alumnat de les 
escoles d’educació especial amb pluridiscapacitat, tal com s’ha fet aquest curs 
passat. 2) Es preservi el model de rutes i la recollida porta a porta que es 
realitzava durant el curs 2012-2013. 3) Fer efectiu el compromís de crear un grup 
de treball entre el Consorci d’Educació de Barcelona i DINCAT per estudiar i 
acordar les condicions de prestació d’aquest servei a partir del curs 2014-2015. 

 
El Sr. Gomà assenyala que aquesta proposició té com a objecte el servei de 

transport escolar dels nens i nenes amb pluridiscapacitat que estan escolaritzats en 
els centres d’educació especial de la ciutat. Destaca que es tracta d’un servei 
rellevant, ja que afecta una quinzena de centres d’educació especial, més de 70 
rutes i prop de 700 usuaris. 

Manifesta que el seu grup ha presentat aquesta proposició perquè recentment el 
Consorci d’Educació de Barcelona ha informat els centres i les famílies que hi ha la 
voluntat de desmantellar aquest servei. Assenyala que actualment els nens i nenes 
que tenen reconeguda una discapacitat intel·lectual i disposen d’un certificat de 
mobilitat reduïda tenen la possibilitat d’accedir a aquest servei de manera gratuïta, 
amb una sèrie de rutes que inclouen el trasllat porta a porta. Explica que, segons 
tenen entès, el que planteja el Consorci d’Educació de Barcelona per al curs 2013-
2014 és una doble retallada:d’una banda, la gratuïtat només per a aquells infants 
que tinguin reconegut més d’un 60% de discapacitat amb mobilitat reduïda, de 
manera que per a aquells alumnes que estiguin per sota d’aquest nivell de 
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discapacitat s’introduiria un sistema de copagament a raó de dos euros al dia, i, de 
l’altra, la supressió de la recollida porta a porta. Afirma que aquesta doble 
retallada afebleix el servei, el fa més injust, el fractura i no aporta cap element de 
millora a aquest col·lectiu vulnerable de la ciutat. Assenyala que, a més, de cara al 
curs 2014-2015 es planteja la supressió del servei com a tal i que cada escola se 
l’organitzi pel seu compte amb les ajudes i subvencions que pugui atorgar el 
Ministeri d’Educació, que afirma que presenten un grau d’incertesa molt elevat. 

Manifesta que, davant d’això, el seu grup demana que el curs 2013-2014 es 
preservi el servei en les condicions actuals i no s’hi introdueixi cap modificació 
sense fer-ne cap anàlisi a fons, i que durant el curs 2013-2014 s’estudiï quines són 
les perspectives de millora i de modificació del servei de cara al curs 2014-2015a 
través de la comissió que ja s’ha posat en marxa entre el Consorci d’Educació, els 
centres i DINCAT.  

La Sra. Díaz manifesta que el seu grup donarà suport a la proposició, ja que 
consideren que avui, en una situació de crisi com l’actual, és prioritari donar 
resposta ales demandes i les necessitats d’aquells col·lectius que més ho 
necessiten. Afirma que, una vegada més, poden constatar que les retallades 
s’apliquen a aquells col·lectius que més pateixen la crisi. En aquest sentit, recorda 
que el 2007 l’Ajuntament va fer un informe sobre el greuge econòmic comparatiu 
de les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona, que el xifrava en 27.000 
euros a l’any de mitjana. Assenyala que avui, en un escenari de crisi com el que es 
viu, la nova mesura que vol implantar el Consorci d’Educació no parla en cap 
moment del nivell de renda de les famílies i l’únic que demana és tenir més del 
60% de discapacitat i mobilitat reduïda per gaudir de la gratuïtat d’aquest servei 
de transport, quan precisament el col·lectiu de persones amb discapacitat és molt 
vulnerable en la gran majoria de casos. D’altra banda, afirma que no s’estan 
utilitzant les beques del Ministeri d’Educació i que cal fer-ho. 

Destaca que sobretot s’ha de preservar el dret a l’educació dels alumnes amb 
pluridiscapacitat. Remarca que el servei de transport gratuït representa menys de 
300.000 euros, que és el 0,2% del pressupost del Consorci d’Educació, mentre que 
per als pares i mares d’aquests alumnes dos euros al dia suposen una quantitat 
important, ja que poden ser els diners destinats a l’àpat del migdia. Opina que cal 
tenir en compte criteris de caràcter econòmic a l’hora d’introduir modificacions en 
el sistema i que, en aquest sentit, només es pot demanar la coresponsabilitat en el 
pagament a aquelles famílies amb més poder adquisitiu, mentre que cal preservar 
el dret a l’escola d’aquelles que no puguin assumir aquesta despesa. 

Afirma que el que cal és, en primer lloc, garantir el transport dels alumnes i, en 
segon lloc, acompanyar les famílies per tal que puguin accedir al sistema de 
beques. Assenyala que, en cas que no compleixen els requisits per accedir a les 
beques i tinguin necessitats econòmiques, cal atorgar-los ajudes a través dels 
Serveis Socials, igual que es fa en altres àmbits de l’educació, com ara les 
activitats de lleure o les beques de menjador.  

Finalment, recorda que el programa electoral de CiU deia: «Creiem fermament 
en el valor i en les capacitats de les persones, i és per això que treballarem per 
proporcionar una igualtat d’oportunitats per a tothom». Demana que aquesta 
igualtat d’oportunitats per a tothom sigui real i que es demostri amb fets i no amb 
paraules.  

La Sra. Pajares manifesta que el seu grup donarà suport a la proposició. Explica 
que pensen que encara són a temps de demanar que es replantegi la mesura que 
es vol posar en marxa, i que avui més que mai és molt important deixar de banda 
despeses supèrflues i prioritzar allò que realment cal, que és afavorir els col·lectius 
que en aquests moments són més vulnerables. Afirma que creuen que els recursos 
destinats a aquests col·lectius sempre haurien de ser superiors, però que en 
aquest cas només es demana que es mantingui el que ja existia. A més, destaca 
que cal tenir en compte que per a les famílies que tenen fills que necessiten una 
educació especial l’educació ja té un cost afegit i, per tant, s’ha d’evitar afegir-n’hi 
un altre.  

Explica que no han trobat ni en la pàgina web del Consorci d’Educació de 
Barcelona ni en la del Departament d’Ensenyament de la Generalitat cap 
informació sobre les novetats que es volen introduir en relació amb aquesta 
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qüestió. A més, assenyala que pròximament es convocaran les beques del Ministeri 
d’Educació, que any rere any han estat molt ben explicades en la pàgina web 
d’aquest organisme. Finalment, pregunta si ja s’ha informat les famílies de les 
modificacions que es volen tirar endavant i quan i com s’ha fet.  

El Sr. Portabella manifesta que el seu grup també votarà a favor de la 
proposició, ja que, d’una banda, estan parlant de la disminució d’un servei que és 
rellevant per al conjunt de la societat en la mesura que afecta com s’organitza la 
societat i com la societat percep que es tracta aquelles persones que tenen més 
dificultats, i, de l’altra, té un efecte directe molt clar sobre les persones que en són 
beneficiàries. Opina que el plantejament que es fa hauria d’haver tingut en compte 
les qüestions de caràcter econòmic de manera determinant i que, a més,s’hauria 
de fer un esforç per mantenir les coses com estaven, tal com diu el primer punt de 
la proposició.  

Explica que el Consorci d’Educació ha comunicat als centres d’educació especial 
que el proper curs els alumnes amb menys del 60% de discapacitat, o sense 
problemes greus de mobilitat, perdran la gratuïtat del transport escolar i que el 
Consorci cobrarà dos euros diaris per aquest servei. Afirma que, tenint en compte 
que aquest curs han disposat de transport escolar gratuït 670 persones, del total 
dels 2.159 nens i nenes que hi ha matriculats en escoles d’educació especial, no 
saben veure ni el benefici econòmic ni el motiu pel qual és necessari prendre 
aquesta decisió. Opina que aquests dos euros diaris tenen una escassa repercussió 
en les finances de la ciutat, mentre que poden representar un canvi rellevant per a 
les famílies afectades per la mesura.  

Manifesta que restaran atents al fet que el Consorci digui que demanarà que les 
famílies sol·licitin l’ajut al transport escolar de discapacitats que concedeix el 
Ministeri d’Educació, però que en cap cas això ha de ser l’excusa perquè es 
produeixi la reducció de l’aportació de l’Ajuntament. Explica que pensen que, en 
que s’obtinguin aquestes beques, seria correcte descomptar-les de les aportacions 
de l’Ajuntament, sense que això signifiqui eliminar la subvenció que es donava fins 
ara tot confiant que el Ministeri d’Educació concedeixi les beques. 

Afirma que tampoc estan d’acord que s’alterin algunes de les rutes que es fan 
per recollir els alumnes i es posi fi a la recollida porta a porta. En relació amb això, 
remarca que el seu grup va ser l’únic que no va votar a favor de la proposta de 
disminuir les hores i la recollida porta a porta que es va presentar fa poc a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Recorda que el 2014 Barcelona acollirà el XIII Congrés de Ciutats Educadores 
amb el lema «Barcelona, una ciutat educadora és una ciutat que inclou», i opina 
que seria una paradoxa que s’eliminés un dels elements inclusius més importants 
que hi ha per facilitar la vida de les persones amb més dificultats l’any que se 
celebra el congrés en què Barcelona es vol tornar a presentar a escala mundial 
com una ciutat educadora i que inclou.  

El Sr. Ardanuy manifesta que el Govern votarà a favor de la proposició, que 
afirma que gairebé es pot donar per complida.  

Explica que el Consorci mantindrà exactament les mateixes condicions d’aquest 
servei de transport el proper curs 2013-2014, amb les mateixes 73 rutes que 
donaven servei el curs anterior als 689 nens i nenes que n’eren usuaris. Afirma 
que, per tant, el compliment del primer i el segon punt de la proposició està 
garantit. Respecte al tercer punt, destaca que, no només s’ha creat un grup de 
treball, sinó que ja ha començat a treballar. Explica que el 14 de juny es va produir 
la primera reunió d’aquesta comissió, en la qual es va arribar a una sèrie d’acords, 
es van exposar objectius de treball i es va plantejar com acompanyar les famílies 
en el procés de sol·licitud de les beques del Ministeri d’Educació i com atendre tota 
la demanda dels centres i les famílies. 

Conclou que estan en disposició de dir que pràcticament s’està donant 
compliment a la totalitat de la proposició.  

El Sr. Gomà agraeix el suport del conjunt de grups i del Govern a la proposició. 
Destaca que parlen d’un servei que no implica un gran volum de finançament ni de 
població, però que qualitativament és molt important perquè simbolitza la voluntat 
de Barcelona de ser una ciutat inclusiva en l’àmbit educatiu i en el terreny dels 
nens i nenes amb pluridiscapacitat. Afirma que, per tant, creien que posar en risc 
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aquest servei era emetre el missatge que la ciutat renunciava a mantenir el màxim 
de garanties pel que fa a la inclusió educativa dels nens i nenes amb discapacitat.  

Explica que avui saben que la discapacitat continua sent un dels factors clau de 
desigualtat social, tal com ha dit la Sra. Díaz, i que per això cal que hi hagi serveis 
públics que lluitin contra aquest factor de desigualtat. Opina que no tenia cap 
sentit, des del punt de vista de la justícia, que una família amb pocs recursos i que 
ha de fer front al conjunt de despeses econòmiques extraordinàries que implica un 
infant amb discapacitat hagués d’assumir un copagament d’entre 40 i 45 euros al 
mes per exercir el dret a l’educació d’aquell infant. Afirma que, per tant, s’alegra 
molt sincerament que es retiri el plantejament de copagament que havia fet el 
Consorci.  

D’altra banda, opina que és important fer compatible el servei amb el fet 
d’aprofitar les subvencions disponibles del Ministeri d’Educació, ja que d’aquesta 
manera es disposarà d’una altra font de finançament. Assenyala que, a més, 
aquesta font de finançament podria acabar d’ajustar els diners que el Consorci 
d’Educació destina al servei. Afirma que, tanmateix, es tracta d’estudiar com 
articular les diferents fonts de finançament en un escenari de tranquil·litat per tal 
que el servei quedi plenament garantit.  

Conclou que consideren que s’ha retirat el plantejament que va presentar el 
Consorci d’Educació en la reunió del 16 de maig, en què va donar per fet que hi 
hauria un copagament, se suprimiria el porta a porta i el 2014-2015 deixaria 
d’existir aquest servei i cada escola s’hauria d’organitzar, i que el punt de partida 
és l’acord del 14 de juny per preservar les condicions de prestació i les rutes del 
porta a porta en el curs 2013-2014.  

El Sr. Ardanuy assenyala que tampoc no s’ha de demonitzar la data del 16 de 
maig, en què es va constituir una comissió amb la voluntat de diàleg i de treball 
amb els centres i les famílies. Precisa que no és que aleshores s’anés en una 
direcció diferent, sinó que el 16 de maig es van fer una sèrie de reflexions i es va 
decidir arribar a un acord amb les famílies per constituir un grup de treball per 
veure com es podia avançar en positiu. Afirma que precisament aquesta decisió els 
va portar a fer la primera reunió de la comissió el 14 de juny i a una sèrie de 
compromisos per part del Consorci d’Educació.  

El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Díaz expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
11. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda, en el 

marc de constitució d’un Clúster Nàutic a Barcelona, instar a la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya que activin els estudis 
d’Enginyeria Naval a la Facultat de Nàutica de Barcelona. 

 
El Sr. Portabella assenyala que van cometre un error en la transcripció del quart 

punt de l’exposició de motius de la proposició, que diu: «Actualment a Barcelona 
no s’ofereix la possibilitat de cursar estudis universitaris d’Enginyeria Naval», quan 
el que volien dir era «estudis postuniversitaris».  

Manifesta que el seu grup ja ha expressat en altres comissions el seu desig que 
el clúster de nàutica de Barcelona tingui una estructura de triple hèlix, amb una 
bona representació pública, amb la Generalitat i l’Ajuntament entre altres 
administracions; una bona representació privada, amb les empreses que actuen en 
el front marítim, i una millor representació de l’àmbit universitari. Assenyala que 
aquesta tercera pota de la triple hèlix és la que consideren que no està prou 
representada. Explica que en algunes ocasions han parlat de la necessitat de 
potenciar la formació professional vinculada al terreny de les ciències del mar i les 
enginyeries nàutiques i navals, però que avui volen fer èmfasi en els estudis de 
postgrau, ja que consideren que això potenciaria enormement l’economia i la 
generació de llocs de treball a la ciutat.  
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Destaca que, de fet, els estudis sobre aquest àmbit conclouen que el sector del 
mar genera un fort impacte en l’economia, sobretot pel seu efecte multiplicador, 
que és de 2,8 vegades per a l’ocupació i de 2,5 vegades per a la producció. Afirma 
que, per tant, es tracta d’un sector amb una certa rellevància en l’àmbit econòmic i 
en la creació de llocs de treball, que a més té possibilitats d’implementar-se amb 
molta força a la ciutat de Barcelona a partir de facetes fins ara poc 
desenvolupades. Assenyala que, per exemple, a deu minuts de la Facultat 
d’Enginyeria de la Facultat de Nàutica hi ha la seu central d’Alstom Wind, que és 
l’empresa capdavantera a Europa en l’obtenció d’energia en mars i oceans, i que 
ha recaptat 150.000 milions d’euros d’inversió a Europa durant aquests darrers 
anys amb un programa específic.  

El Sr. Colomé agraeix l’aclariment que ha fet el Sr. Portabella, i manifesta que 
estan totalment d’acord que calen estudis de postgrau en aquesta disciplina.  

Assenyala que l’esperit de Bolonya busca la interrelació entre les diferents 
universitats, no només espanyoles sinó també europees, i que, per tant, aprofiten 
aquest matís per demanar que els màsters que es puguin impartir entorn dels 
temes navals, marins i nàutics siguin màsters de titulació internacional.  

La Sra. Esteller manifesta que el seu grup considera que el clúster nàutic és una 
gran oportunitat per a Barcelona, tant per enfortir la indústria com la formació, 
tenint en compte les dades que ha donat el Sr. Portabella quan ha defensat la 
proposta. Destaca que el sector de la nàutica té un gran impacte econòmic a la 
ciutat actualment i que aquest impacte es pot multiplicar quan el clúster estigui 
operatiu. Afirma que, des d’aquesta perspectiva, sempre han donat suport a les 
accions que s’iniciaran una vegada es constitueixi el clúster. 

D’altra banda, opina que la formació és molt important. Recorda que fa poc, 
quan van tractar el tema de la formació professional en la Comissió, van parlar 
sobre el fet que a Barcelona no hi ha uns estudis de formació professional 
adequats per a la necessitat de mà d’obra existent. En aquest sentit, remarca que 
avui dia hi ha empreses que han d’importar la mà d’obra de fora perquè a la ciutat 
no hi ha gent prou qualificada.  

Manifesta que donen suport a la proposició, tot i que tenen el dubte que les 
comissions hagin de dir a les universitats què han de fer, ja que aquestes han de 
tenir la capacitat de poder decidir els màsters que consideren adequats. 

El Sr. Gomà afirma que el seu grup votarà a favor de la proposició.  
Recorda que, en relació amb el clúster nàutic, el seu grup ha expressat en el 

Plenari i en altres debats el seu desacord no tant amb la idea en abstracte sinó 
amb el clúster nàutic realment existent que s’ha anat configurant. Afirma que, 
tanmateix, creuen que avui això és accessori i que el nucli de la proposta és la 
necessitat de fer una aposta d’enfortiment de la Facultat de Nàutica de Barcelona a 
través de l’oferta d’estudis de postgrau. Explica que responsables de la Facultat de 
Nàutica els han dit que, per posicionar aquesta facultat, és molt important que el 
conjunt dels professionals tinguin l’assignació principal de la seva docència a la 
facultat, cosa que avui passa en molts pocs casos; que hi hagi molta més recerca, i 
que hi hagi una oferta de postgrau que sigui també un motor amb capacitat de 
sostenir la recerca, la docència i la formació, de manera que incrementi la 
competitivitat dels estudis públics d’enginyeria naval i de nàutica a Barcelona. 

El Sr. Ardanuy manifesta que el Govern s’abstindrà. Afirma que comparteixen la 
necessitat d’enfortir el clúster nàutic i la seva visualització, i recorda que en la 
Comissió han parlat de tot allò que fa referència a la formació professional i de 
com l’Ajuntament està articulant mecanismes de col·laboració i relació amb les 
empreses que presten serveis a l’entorn d’aquest clúster. Afirma que, per tant, 
aquest és un compromís de la ciutat. 

Així mateix, explica que estan d’acord amb la necessitat de fer estudis de 
postgrau, així com recerca i doctorats, ja que això permet tancar el cercle del 
clúster i projectar un seguit d’elements de valor afegit. Assenyala que, tanmateix, 
cal ser curosos amb el concepte d’autonomia universitària i amb la situació que viu 
actualment la Universitat Politècnica, i que, per tant, l’Ajuntament només pot 
suggerir. Explica que, de fet, l’Ajuntament ha tingut diversos contactes amb 
diferents responsables d’aquest àmbit, com ara el degà de la Facultat de Nàutica, 
el rector i diversos vicerectors de la Universitat Politècnica i la gerència d’aquesta 
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universitat, i ha manifestat l’interès que té l’Ajuntament de Barcelona per mantenir 
la formació de grau universitari en nàutica, així com la necessitat que hi hagi 
estudis de postgrau. Afirma que també han parlat amb la Secretaria d’Universitats 
i Recerca i amb la Direcció General d’Universitats sobre la possibilitat que la 
Facultat de Nàutica pugui entrar dins alguns programes de postgrau d’excel·lència 
internacional. Explica que l’Ajuntament també ha transmès el seu interès en la 
cerca d’un espai per a la facultat dins l’àrea de Barcelona, i Hàbitat Urbà s’ha posat 
a disposició de la Universitat Politècnica de Catalunya per facilitar-ho. 

Assenyala que, no obstant tot això, més enllà de fer una reflexió fonamentada 
en la Comissió i traslladar-la al rectorat de la universitat, el màxim que pot fer 
l’Ajuntament en aquest cas és instar els responsables de la Universitat Politècnica i 
de la Facultat de Nàutica a tenir en consideració que l’Ajuntament aposta per 
aquest projecte. Conclou que han de ser molt escrupolosos amb les decisions de 
caràcter acadèmic i de gestió pressupostària que la Universitat Politècnica de 
Catalunya ha de prendre en funció de les seves competències.  

El Sr. Portabella agraeix el vot favorable de totes les formacions polítiques, 
llevat del Govern. Explica que no ha entès gaire bé perquè el Govern s’abstenia, ja 
que ha dit que podria acceptar el fet d’«instar», que és el que fa la proposició. 
Precisa que ells no plantegen un canvi en el pla d’estudis de la Universitat 
Politècnica o de la Facultat de Nàutica, que és la primera a defensar i promoure 
que la facultat tingui capacitat de fer més recerca i postgraus, tal com ha apuntat 
el Sr. Gomà.  

Reitera que el seu grup ha enfocat la proposició des de la voluntat que el clúster 
nàutic sigui realment un clúster que es pugui desenvolupar des de la triple hèlix,i 
que és evident que la part feble d’aquest clúster és la formació. Assenyala que ja 
han intervingut en altres ocasions sobre la formació professional d’aquest àmbit i 
que la diferència és que ara fan èmfasi en el postgrau, per tal que es dissenyi un 
clúster amb possibilitats reals de competir internacionalment, amb capacitat de 
tenir influència i un efecte multiplicador sobre el coneixement i sobre els llocs de 
treball, i amb una repercussió econòmica notable. A més, recorda que ahir mateix 
el Govern va manifestar en la Comissió d’Hàbitat Urbà que un dels eixos 
estratègics de la ciutat era potenciar la part universitària. En aquest sentit, opina 
que el Govern tenia l’oportunitat d’actuar per fer això possible d’una manera 
especialment coherent pel vincle d’aquests estudis amb un projecte de més abast, 
i que la seva abstenció es contradiu amb el seu relat.  

El Sr. Ardanuy afirma que l’abstenció del Govern respon justament a raons de 
coherència. Manifesta que, des de l’àmbit de la seva competència com a regidor 
d’Educació i Universitats, pot assegurar que el Govern col·labora amb les 
universitats i que ha mantingut contactes amb la Universitat Politècnica. Remarca 
que la Universitat Politècnica no delega les seves competències en les facultats, 
sinó que les facultats formen part de la unitat d’acció d’aquesta universitat. 
Assenyala que, en aquest sentit, el que planteja aquesta iniciativa és instar a fer 
una cosa en l’àmbit purament formatiu, que és competència de la universitat, com 
també ho és el trasllat de la Facultat de Nàutica.  

Conclou que si la Universitat Politècnica considera que ha de desenvolupar 
màsters d’excel·lència internacional, postgraus i recerca bàsica i aplicada en 
l’àmbit de la nàutica, sap que l’Ajuntament li farà costat, però que l’Ajuntament no 
pot dir a la Universitat Politècnica el que ha de fer amb els seus estudis.  

El Sr. Ardanuy expressa l’abstenció de CIU, el Sr. Colomé expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
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12. Que el Govern municipal insti al Consorci d’Educació de Barcelona a posar 
els mitjans humans i materials necessaris al Centre d’Educació Especial Pont del 
Dragó per tal de poder atendre la demanda de PQPI que ha tingut. 

 
La Sra. Díaz manifesta que el seu grup presenta aquest prec atès que el Centre 

d’Educació Especial Pont del Dragó és un centre d’educació municipal i ha tingut un 
nombre de sol·licituds que excedeix les places disponibles de PQPI i que són 
suficients per crear un nou grup. Assenyala que, en concret, el grup de PQPI de 
disseny gràfic que té consolidat és de 20 places, mentre que aquest any ha tingut 
39 sol·licituds. Explica que, a més, els pares i mares del centre demanen 
incrementar l’oferta formativa i el centre disposa de les infraestructures suficients 
per poder ampliar-la. 

El Sr. Ardanuy afirma que, arran del treball recent del Consorci d’Educació amb 
els responsables del centre i les famílies, s’ha creat un nou grup que cobrirà la 
demanda. Assenyala que aquest nou grup representarà un increment de 
professorat d’una dotació i mitja, així com la inclusió de les despeses de transport 
d’aquest grup. Manifesta que, per tant, donen per acceptat el prec.  

La Sra. Díaz agraeix l’acceptació del prec. Explica que van anar a visitar l’escola 
i van ser atesos per l’Associació de Pares i Mares, que els van dir que la direcció 
del centre estava negociant per evitar denegar places d’aquest PQPI a les famílies 
que l’havien sol·licitat. Destaca que aquesta escola fa una bona tasca i que, per 
tant, cal fer-li costat i fomentar fins i tot que hi hagi les places i els cursos que 
siguin necessaris per tot el que això significa per al col·lectiu i per a la mateixa 
escola. 

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
13. Presentar, en el període de 3 mesos, un informe sobre la inclusió educativa i 

el mapa de les escoles d’educació especial de la ciutat de Barcelona que inclogui la 
diagnosi de la situació actual i les propostes de futur per tal de poder conèixer els 
avenços i determinar les prioritats. 

 
La Sra. Pajares assenyala que, de fet, aquest prec ja es va debatre d’una 

manera molt breu en la sessió de la Comissió del mes de novembre del 2011, en 
què el seu grup va presentar una proposta d’acord que va ser aprovada per 
unanimitat per tots els grups. Recorda que uns mesos més tard, el maig del 2012, 
el Govern va presentar un informe i que, a més, el seu grup va presentar en 
aquella sessió un seguiment de la proposta. Afirma que, tanmateix, l’informe 
presentat no incloïa la diagnosi actual ni les propostes de futur, tal com ja van 
expressar en aquell moment, i que és per això que tornen a presentar aquesta 
iniciativa en forma de prec.  

El Sr. Ardanuy recorda que en el mandat anterior ell mateix va presentar 
exactament el mateix prec. Explica que, un cop estigui en marxa el curs, 
aproximadament el novembre del 2013, podran tenir aquest informe i establir el 
debat corresponent, en compliment d’aquesta demanda.  

La Sra. Pajares pregunta si s’accepta el prec. 
El Sr. Ardanuy respon que s’accepta íntegrament i que només demana una mica 

més de temps. 
La Sra. Pajares manifesta que hi està d’acord i que agraeix l’acceptació del prec. 

Explica que pensen que és molt important donar la màxima informació als pares 
dels nens amb necessitats educatives especials, ja sigui per discapacitat o per 
trastorn de conducta, perquè puguin escollir el model d’educació que volen per als 
seus fills. Assenyala que no volen entrar en el debat de quin és el millor model per 
a aquest col·lectiu, però que cal fer èmfasi en el fet que hi ha alumnes que per les 
seves necessitats han de ser escolaritzats en centres d’educació especial. En 
aquest sentit, afirma que la inclusió en centres ordinaris no és adequada en tots 
els casos.  

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal UpB: 
 
14. Que el Govern municipal incorpori un punt a l’ordre del dia de les reunions 

del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per tal de donar 
compte de les actuacions i decisions adoptades al Consorci d’Educació de 
Barcelona. 

 
El Sr. Portabella presenta el prec. Assenyala que el Consell de Direcció del 

Consorci d’Educació de Barcelona té, en representació de l’Ajuntament de 
Barcelona, el Sr. Ardanuy com a vicepresident i el Sr. Ciurana, la Sra. Marta Clari i 
el Sr. Manel Madeiros com a vocals, tot els quals són alhora membres del Consell 
Rector de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). Explica que, tanmateix, sovint 
s’han trobat que en el Consorci d’Educació de Barcelona es prenen decisions que 
després no arriben als membres del Consell Rector de l’IMEB. Afirma que en els 
darrers mesos han pogut veure diferents exemples d’això, com ara la pèrdua de 
gratuïtat del transport escolar per a discapacitats, tot i que després s’hagi 
descartat, l’augment de ràtios a les escoles o el tancament de línies. Explica que 
consideren que aquestes informacions són vitals perquè els membres del Consell 
Rector puguin desenvolupar la seva tasca de seguiment i de control de la vida 
educativa de la ciutat i el conjunt de polítiques educatives que afecten els centres i 
els infants de la ciutat.  

El Sr. Ardanuy manifesta que no podran acceptar el prec, entre altres coses 
perquè l’IMEB té una sèrie de competències que estan regulades pels seus 
estatuts, i moltes de les coses que el Grup d’UpB ha plantejat en l’exposició de 
motius no són competència de l’IMEB. Afirma que, de tota manera, hi ha una sèrie 
de competències que l’IMEB té delegades en el Consorci d’Educació i que ell 
mateix, com a president de l’IMEB, explica els temes que puguin ser competència 
de l’IMEB i que hagin tingut algun tipus de relació amb el Consorci en l’informe de 
Presidència i en cada Consell Rector. D’altra banda, assenyala que en diversos 
moments de l’any s’han tractat i debatut en la Comissió les diverses accions que 
du a terme el Consorci, com s’ha fet avui mateix.  

Finalment, manifesta que ell no té cap inconvenient per posar-se a disposició de 
tots els membres del Consell Rector de l’IMEB per donar totes les informacions que 
li demanin respecte al marc de competències de l’IMEB.  

El Sr. Portabella afirma que no hi ha cap estatut que limiti posar un punt de 
l’ordre del dia en els plenaris per informar i que, per tant, aquest argument és molt 
poc consistent. A més, precisa que el seu grup demana que es posi un punt a 
l’ordre del dia per donar compte de les actuacions i les decisions que ja s’han pres 
en el Consorci d’Educació de Barcelona, i no pas que s’adoptin les decisions en el 
Consell Rector de l’IMEB, que és una cosa que sí que afectaria els estatuts. Opina 
que el problema és que el Sr. Ardanuy no vol donar compte en el Consell Rector de 
les decisions que es prenen en el Consorci. Conclou que es tracta d’una qüestió de 
transparència i de comunicació entre organismes per tal de fer que les coses siguin 
més entenedores per a tothom, i que negar-se a això significa practicar 
l’obstaculització de la fluïdesa informativa dins del món educatiu.  

El Sr. Ardanuy afirma que ell sistemàticament dóna comptes a cada una de les 
sessions de la Comissió, ja sigui a través d’informes que ell proposa o a través de 
les iniciatives que presenten els grups. En aquest sentit, opina que és molt 
agosarat dir que intenta limitar el dret a la informació. Assenyala que és com si en 
qualsevol consell d’administració, com ara el de BSM, es parlés de coses que no 
tenen a veure directament amb BSM, o de les activitats culturals en general 
perquè BSM té espais on es fan activitats culturals.  

Destaca que disposen dels mecanismes per poder ser transparents, i que els 
grups municipals estan totalment capacitats per demanar-li compareixences o 
plantejar els temes que considerin oportuns respecte a l’activitat del Consorci 
d’Educació, no només en comissió sinó també en plenari. Afirma que potser el lloc 
més transparent per fer-ho és la Comissió, atesa la presència de mitjans de 
comunicació, i que no entén per què s’ha de parlar, per exemple, de planificació 
educativa en el Consell Rector de l’IMEB, que no té competències en aquest àmbit. 
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A més, manifesta que no recorda gaires sol·licituds dels representants dels grups 
municipals per substanciar un tema determinat en el Consell Rector de l’IMEB.  

Es dóna per tractat. 
 
15. Que, en el marc de la commemoració del Tricentenari del 1714, el govern 

municipal promogui l’organització d’un simposi sobre la construcció de la ciutat el 
S. XVIII i les implicacions socials d’aquest canvi arquitectònic. 

Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
16. Per quines raons aquest any no se celebrarà la sisena edició de Montjuïc de 

Nit? 
 
El Sr. Portabella assenyala que hi ha una pregunta del Grup d’ICV-EUiA (punt 

19) que presenta nombroses coincidències amb aquesta, i proposa ajuntar-les si 
els grups hi estan d’acord. 

 
La Sra. Ribas s’hi mostra d’acord. 
El Sr. Espriu pregunta per quines raons aquest any no se celebrarà la sisena 

edició de Montjuïc de Nit, tenint en compte que les darreres edicions van tenir un 
gran èxit. 

La Sra. Ribas assenyala que el seu grup no vol preguntar pels motius, sinó pels 
criteris pels quals no es farà aquest esdeveniment aquest any.  

El Sr. Ciurana afirma que s’ha deixat de fer per motius pressupostaris.  
El Sr. Espriu recorda que l’any passat va haver-hi una sèrie de patrocinadors i, 

en aquest sentit, opina que la qualitat d’aquest esdeveniment permet buscar 
patrocinis. Explica que l’any passat va poder comprovar personalment la quantitat 
de gent i de propostes de gran qualitat que hi havia al conjunt de la muntanya, i 
que per això ha pensat que trencar aquesta dinàmica significa perdre un producte 
de primer nivell, tot i que pressupostàriament no sigui viable en aquests moments. 

Pregunta si s’han buscat patrocinadors i si es creu que l’any que ve es podrà 
tornar a realitzar aquest esdeveniment, que creuen que és una activitat de molt 
èxit que val la pena recuperar per a la ciutat.  

La Sra. Ribas explica que ha parlat de criteris perquè ja s’han assabentat per la 
premsa dels motius pels quals no es farà aquest esdeveniment, i fins i tot han 
llegit que es té molt ben lligat de cara a l’any vinent. Afirma que els sembla molt 
trist que l’Ajuntament de Barcelona deixi de fer aquesta activitat cultural d’èxit 
creixent, amb una trajectòria de sis anys i una mitjana de 10.000 visitants cada 
any. Opina que el fet que no s’hagin trobat patrocinadors no pot ser un criteri per 
deixar de fer una activitat cultural important de la ciutat, i més quan fa molt poc es 
parlava d’una mesura per potenciar la muntanya de Montjuïc com a pol cultural, 
tot i que aquesta mesura estigui mancada de concreció i de pressupost.  

Explica que darrere d’aquesta decisió veuen un missatge de CiU que els 
preocupa, que és el de la cultura com a negoci i com a luxe, i sense compromís 
públic. A més, remarca que aquest missatge s’inscriu en el context d’un 
Ajuntament que ha tingut superàvit i d’un Govern municipal que no dubta a suplir 
econòmicament les carències de la Generalitat en el manteniment de grans 
equipaments culturals de la ciutat.  

Finalment, pregunta si el que el Govern entén per col·laboració publicoprivada 
és que si no hi ha un privat que aporti diners es deixa de fer una activitat, encara 
que sigui beneficiosa per a la ciutat. 

El Sr. Ciurana precisa que tant l’any passat com en les altres edicions 
l’esdeveniment no es va finançar a través de patrocinis, sinó a través de l’aportació 
de l’Ajuntament de Barcelona, que va destinar-hi 600.000 euros. Explica que 
l’Ajuntament demanava als diferents festivals de la ciutat que programessin 
actuacions d’acord amb la seva línea artística,però que l’Ajuntament ho posava tot: 
la logística, la infraestructura, la comunicació, etc. Afirma que l’únic que feien els 
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festivals era seleccionar les persones que actuaven, i que cada un d’ells tenia el 
seu propi patrocinador. Assenyala que, per tant, la dificultat de trobar un 
patrocinador comú i que tots els festivals es posessin d’acord en pro d’una aposta 
com aquesta era considerable.  

A més, afirma que hi havia interessos contradictoris entre els festivals. Explica 
que als festivals que ja tenien el programa tancat de la seva propera edició, i per 
tant les entrades a la venda, aquest esdeveniment els anava bé com a espai de 
promoció, mentre que, per exemple, hi havia un festival que se celebrava la 
setmana després de la celebració de la Nit de Montjuïc, amb la qual cosa, si 
programava gratuïtament, es feia autocompetència. Assenyala que de tot això se’n 
van adonar en una reunió que va convocar ell mateix el dia 19 de febrer 
d’enguany, a la qual es va convocar tots els festivals de la ciutat que hi havien 
participat. Explica que en la reunió van exposar quina era la situació econòmica i 
què podia aportar l’Ajuntament, i van quedar que tots es donaven un mes per 
mirar si hi podia haver un major compromís dels patrocinadors per tal de sumar 
esforços. Afirma que, tanmateix, no es va aconseguir cap sobreaportació dels 
patrocinadors dels festivals. Explica que el pas següent va ser plantejar als 
festivals si preferien els ajuts directes als festivals o treure una part d’aquests 
ajuts directes per finançar la Nit de Montjuïc, i que la posició va ser pràcticament 
unànime en el sentit de preferir que es fessin els ajuts directes o via subvenció.  

Pel que fa a l’edició del 2014, afirma que encara no hi ha res tancat, tot i que 
mantenen converses amb alguns operadors. Manifesta que la intenció del Govern 
és poder celebrar-la Nit de Montjuïc el 2014, però que això dependrà del 
compromís dels festivals i de si es pot trobar algun tipus de patrocini.  

D’altra banda, assenyala que, arran d’aquesta situació, van concebre la 
inauguració del Grec a Montjuïc, tot aprofitant els deu anys de la Sala Montjuïc i 
els 40 anys de Comediants, amb la idea de tornar a recuperar la muntanya de 
Montjuïc com a seu d’activitat cultural.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
17. Té previst el Govern municipal convocar als grups municipals per clarificar 

els termes del Fons de Capitalitat Cultural així com els canvis en la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona en els diferents equipaments culturals de la ciutat? 

 
La Sra. Esteller explica que el Govern els va dir que destinaria 5 milions d’euros 

al fons de capitalitat cultural, en resposta a una pregunta que van fer en el Ple de 
l’Ajuntament de Barcelona, i que s’han assabentat de com quedaria la participació 
de l’Ajuntament perquè el Govern ha anat fent declaracions als mitjans de 
comunicació i els va donar una informació parcial quan van preguntar-ho en el Ple 
municipal de fa dos mesos. En aquest sentit, opina que el normal seria que el 
Govern convoqués els grups i els donés una explicació de quina és la previsió de 
participació i de finançament de l’Ajuntament pel que fa al fons de capitalitat 
cultural.  

El Sr. Ciurana afirma que aquesta informació s’ha donat a tots els grups i s’ha 
fet pública en roda de premsa, però que no té inconvenient a tornar a donar-la. 
Explica que pensava que la pregunta aniria més aviat en la línia d’una pregunta 
que va fer el Sr. Espriu en una de les darreres sessions de la Comissió sobre com 
acabaria tot aquest procés. Recorda que es va comprometre a donar aquesta 
informació vinculant-la al contracte programa dels equipaments on l’Ajuntament té 
o tindrà una posició predominant amb relació a la modificació dels estatuts, cosa 
que creu que podrà fer cap a l’octubre. Assenyala que, en la resposta que va donar 
al Sr. Espriu, ell va parlar en concret de les fundacions Miró i Tàpies i del Teatre 
Lliure. Així mateix, explica que també va dir que estaven en procés de modificació 
dels estatuts del MACBA i del Mercat de les Flors, i que va oferir als grups que li 
fessin arribar els suggeriments pertinents.  

Conclou que si els grups no tenen l’explicació sobre el repartiment del fons de 
capitalitat cultural els la faran arribar, que estan oberts als suggeriments dels 
grups sobre la modificació dels estatuts del MACBA i el Mercat de les Flors, i que a 
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l’octubre poden parlar dels contractes programes que s’hauran de fer amb les 
fundacions Tàpies i Miró i el Teatre Lliure. 

La Sra. Esteller remarca que el Sr. Ciurana els va parlar de la proposta de 
l’Ajuntament, que era passar del 40% al 52% al MACBA, del 50% al 64% a 
l’Auditori, del 50% al 65%al Mercat de les Flors, del 39% al 53%al Teatre Lliure, 
del 52% al 56% a la Fundació Miró, del 47% al 62%a la Fundació Tàpies i del 27% 
al 27,50%al Palau, però que no els ha informat del que accepta la Generalitat i 
dels termes en què ho fa, ja que tots aquests equipaments són consorcis. En 
aquest sentit, pregunta si les altres administracions accepten els percentatges del 
punt de partida del Govern municipal i com evoluciona aquest procés, tenint en 
compte que aquests percentatges determinaran les aportacions del pressupost del 
2014.  

D’altra banda, assenyala que, dels 5 milions d’euros del fons de capitalitat 
cultural, el Sr. Ciurana els va dir només que un milió procediria del capítol 7,de la 
resta de reserves de contingències corrents i dels acords de gestió d’optimització 
de les despeses. Pel que fa a això, pregunta d’on sortiran els quatre milions 
restants.  

Conclou que, al marge que el Sr. Ciurana els va donar una informació parcial, el 
que li demanen és si té previst fer una reunió amb tots els grups per explicar-los si 
la previsió del Govern municipal és acceptada per les altres administracions i quins 
percentatges de participació quedaran finalment. 

El Sr. Ciurana aclareix que va dir que la totalitat dels 5 milions d’euros del fons 
de capitalitat cultural sortirien de les partides que ha esmentat la Sra. Esteller.  

D’altra banda, afirma que han parlat amb les altres administracions sobre la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en els diferents equipaments culturals, 
però que no pot assegurar que els pressupostos del Ministeri de Cultura o de la 
Generalitat de l’any vinent respectaran els percentatges que els corresponen. 
Explica que amb la Generalitat hi ha ple acord, i que el Ministeri de Cultura els ha 
insistit molt perquè s’apressin a fer els canvis estatutaris del MACBA, perquè en el 
moment que consolidi amb l’Ajuntament i no amb la Generalitat es podrà alliberar 
això. Assenyala que la resta d’equipaments en què el Ministeri hi és present, el 
Liceu i el MNAC, són precisament les dues institucions en què el lideratge no és de 
l’Ajuntament, sinó de la Generalitat. A més, precisa que en aquestes dues 
institucions no es modifica el percentatge de participació de l’Ajuntament, que en 
el cas del Liceu és del 10% i en el cas del MACBA del 20%, sinó que es fa una 
sobre aportació del 24% al MACBA i del 14%al Liceu. Observa que, no obstant 
això, si les altres administracions disminueixen els recursos, l’Ajuntament encara 
podria, per dret a llei, cenyir-se al percentatge que estatutàriament li pertoca. 

Manifesta que, en qualsevol cas, poden facilitar o aclarir tota la informació que 
se’ls demani. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
18. Quin és el capteniment del Govern municipal sobre l’estat actual i les 

perspectives de futur dels plans educatius d’entorn a la ciutat de Barcelona? 
 
El Sr. Gomà explica que, segons els web del Consorci d’Educació,hi ha quatre 

plans educatius d’entorn vigents a Barcelona: els del Raval, Sant Martí, Nou Barris 
i la Vila de Gràcia. Afirma que, tanmateix, fa temps que s’està sotmetent aquests 
plans educatius a una asfíxia financera a través de les retallades de diferents 
programes que n’havien format part, o fins i tot amb la supressió de les 
convocatòries vinculades a programes que tenien sentit en el marc d’aquests plans 
educatius. Tot seguit formula la pregunta. 

El Sr. Ardanuy manifesta que el juny del 2012 el Departament d’Ensenyament 
va comunicar que per al curs 2012-2013 no podria continuar l’assignació 
econòmica dels plans d’entorn, atès que hi havia una part important d’aquest 
finançament que procedia del Ministeri d’Educació i aquesta aportació financera 
havia quedat en suspens. Explica que, no obstant això, el Departament 
d’Ensenyament es va comprometre a donar continuïtat als plans d’entorn des de la 
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perspectiva del foment del treball en xarxa i a assegurar la supervisió de l’evolució 
dels programes per part de la Inspecció.  

Afirma que a Ciutat Vella i Nou Barris el Consorci d’Educació està desenvolupant 
conjuntament amb els districtes polítiques per donar suport a l’activitat d’aquests 
plans, però que a Gràcia el pla està en situació d’inactivitat i que al Besòs continua 
amb els sis anys de vigència previstos. Assenyala que, tanmateix, en el cas del 
Besòs l’Ajuntament ha fet una aportació pressupostària per assegurar la continuïtat 
del que s’està fent mitjançant un conveni d’activitats extraescolars i 
complementàries i de material escolar.  

Explica que creu que han d’aprofundir en el fet de fer confluir els plans educatius 
d’entorn amb les estratègies educatives vinculades al territori del Consorci i de 
l’Ajuntament. Explica que quan per exemple es plantegen la incardinació de 
polítiques del Consorci amb polítiques del Districte a Nou Barris, això significa una 
voluntat dels dos ens per desenvolupar projectes conjunts amb la comunitat 
educativa. En aquest sentit, opina que aquesta és una bona línia de treball de futur 
i que és possiblement la direcció en la qual hauran de continuar avançant, fins que 
les aportacions econòmiques de les diferents administracions puguin enfortir 
aquesta línia política.  

Conclou que, de moment, es mantenen aquests plans educatius d’entorn en 
complicitat amb els districtes i amb la implicació del Consorci d’Educació de 
Barcelona per desenvolupar aquestes polítiques al territori.  

El Sr. Gomà assenyala que aquest és un cas similar al del transport escolar dels 
infants amb pluridiscapacitat, en el sentit que l’assignació pressupostària 
representa una part molt petita amb relació al pressupost del Consorci d’Educació 
de Barcelona, però, en canvi, és molt qualitativa. Destaca que els plans educatius 
d’entorn són un instrument que fa efectiu el principi de Barcelona d’una educació 
vinculada al territori i, per tant, d’una ciutat que educa més enllà de l’escola en el 
seu entorn quotidià de barri. Afirma que estan d’acord amb una millor confluència i 
un millor treball en xarxa entre instruments preexistents del Consorci i instruments 
que avui té l’Ajuntament de Barcelona, però que tot això ha d’estar ben dotat a 
través d’un compromís pressupostari. Opina que el que és molt contradictori és 
que, d’una banda, es faci un discurs sobre la importància que té el territori en 
l’educació, i, de l’altra, els plans educatius d’entorn estiguin en una situació 
d’inanició des del juny del 2012. En aquest sentit, assenyala que el que queda 
d’aquests plans educatius d’entorn són algunes coses que venien d’abans però en 
les quals no s’han tornat a injectar recursos. D’altra banda, pregunta quina és 
l’aportació econòmica que l’Ajuntament de Barcelona fa al Pla educatiu d’entorn del 
Besòs. 

Conclou que estan d’acord amb el discurs, però que avui els fets no acompanyen 
aquest discurs. Afirma que cal que el pressupost del proper curs torni a preveure 
una injecció de recursos que permeti revitalitzar els plans educatius d’entorn de 
Ciutat Vella, Nou Barris i Gràcia, i mantenir en plena vigència el Pla educatiu 
d’entorn del Besòs.  

El Sr. Ardanuy manifesta que el es plantegen és coordinar les polítiques que 
l’Ajuntament i la Generalitat desenvolupen i el Consorci d’Educació fa efectives. 
Afirma que, per tant, estan parlant d’una visió d’estratègia educativa territorial en 
la qual els recursos del Consorci, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
s’alineen. Destaca que l’objectiu és alinear objectius comuns a través del Consorci 
per desenvolupar i enfortir la capacitat del territori d’influir en la millora educativa, 
i que fins i tot avui hi ha polítiques que no es feien abans, tant en l’àmbit municipal 
com en l’àmbit del Consorci.  

Es dóna per tractada. 
 
19. Quins són els criteris pels quals l’Institut de Cultura de Barcelona ha 

anunciat que enguany no es portarà a terme la Nit Blanca a Montjuïc? 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
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Del Grup Municipal PSC: 
 
20. Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió 

de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, en data 11 de desembre de 
2012, amb el contingut següent: La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat 
i Innovació acorda: Instar al Govern Municipal a presentar a aquesta comissió, en 
el termini màxim de 3 mesos, un informe detallat en què s’avaluï els efectes que 
va tenir a les escoles públiques de la ciutat la implantació i supressió de la sisena 
hora així com el funcionament del Servei Educatiu Personalitzat i que inclogui un 
estudi de la viabilitat de poder implantar-lo a tots els centres públics de la ciutat. 

 
La Sra. Andrés assenyala que ja han passat bastants mesos des que es va 

aprovar aquesta proposició i que ja van demanar-ne el seguiment, però que la 
resposta que van tenir per part del Govern va ser que la sisena hora no era una 
matèria de competència de l’Ajuntament. Recorda que el seu grup va dir en aquell 
moment que, tot i ser així, el Consorci d’Educació, l’Ajuntament i la Comissió són 
també un espai d’informació de les polítiques educatives que afecten la ciutat i que 
la Comissió podia estar oberta al fet que l’autoritat educativa pogués facilitar 
aquesta informació. 

El Sr. Ardanuy manifesta que lamenta no poder facilitar el compliment d’aquesta 
proposició, entre altres coses perquè el Consorci d’Educació no disposa d’aquestes 
dades en aquests moments. Explica que, en el moment que tinguin aquesta 
informació i la puguin analitzar, es compromet a presentar-la i debatre-la de 
manera tranquil·la, oberta i transparenten el marc de la Comissió, del Plenari, o 
d’on consideri oportú la Sra. Andrés. Assenyala que han d’esperar que la 
Generalitat desenvolupi, avaluï i plantegi aquesta informació per a tot Catalunya, i 
els faci arribar la part desagregada de Barcelona a través del Consorci, ja que ni el 
mateix Consorci té la capacitat d’avaluar aquesta acció. 

La Sra. Andrés explica que aquesta resposta la deixa una mica preocupada, 
perquè la sorprèn que el Departament d’Ensenyament no disposi d’aquestes dades 
i que prengués la decisió d’eliminar la sisena hora i establir el suport educatiu 
personalitzat sense saber per quina raó ho feia i si això era més efectiu que la 
sisena hora. Manifesta que està segura que la consellera d’Ensenyament deu 
prendre decisions a partir de criteris argumentats i de la bondat de les mesures 
educatives que impulsa, i que, per tant, vol demanar al regidor que sol·liciti 
aquestes dades. 

El Sr. Ardanuy afirma que és evident que, quan el Departament d’Ensenyament 
pren decisions, ho fa de manera fonamentada a partir d’una anàlisi del sistema 
educatiu. Reitera que l’únic que pot dir és que el Departament d’Ensenyament és 
l’administració competent en l’avaluació d’aquestes polítiques i que el Govern 
municipal transmetrà aquesta informació en el moment que la tingui.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
21. Que el Govern municipal informi de les actuacions realitzades en relació a la 

proposició aprovada en la sessió de 16 d’abril de 2013 amb el contingut següent: 
La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar al 
govern municipal a impulsar, en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona, un 
calendari de construcció i posada en marxa (projecte executiu, execució d’obres i 
projecte educatiu en continuïtat amb les escoles afectades) dels dos instituts 
planificats pendents a Poblenou, garantint que l’Institut Fluvià començarà a 
funcionar el curs 2016-17 i l’altre el curs 2017-18. 

 
El Sr. Gomà explica que aquesta proposició es va aprovar per unanimitat i que, 

un cop transcorreguts tres mesos, creuen que hi ha hagut temps suficient perquè 
el Govern i el Consorci d’Educació hagin fet passos significatius per garantir que 
l’Institut Fluvià ja estarà ja plenament operatiu el curs 2016-2017 i que el 2017-
2018 començarà a funcionar el segon institut del Poblenou.  
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El Sr. Ardanuy explica que, a través del Consorci d’Educació, han tingut reunions 
amb les famílies de les escoles d’aquest àmbit d’influència sobre la construcció dels 
dos instituts i que hi ha el compromís de fer-ho. Assenyala que van parlar sobretot 
del que feia referència a l’Institut Fluvià perquè era el que tenia una solució més 
imminent, i que van trobar molta receptivitat i comprensió per part de les AMPA. 
Explica que, en el cas de l’Institut Fluvià, es va tractar la ubicació del futur 
equipament, així com la possibilitat de començar a treballar el projecte educatiu. 
Pel que fa a això, remarca que el Consorci es va comprometre a implicar-se en les 
bases del predisseny del projecte educatiu d’aquest centre. Manifesta que, un cop 
hagin solucionat la viabilitat i la construcció de l’Institut Fluvià, abordaran el tema 
del segon institut. Finalment, assenyala que també es va arribar a la conclusió que 
s’havia de tenir una reunió tècnica amb les direccions de les escoles de l’entorn, 
més enllà de la comunicació constant i fluida amb les famílies.  

El Sr. Gomà explica que la comunitat educativa del Poblenou, amb la qual han 
estat en contacte, valora la reunió que s’ha produït, però que hi ha alguns 
elements que cal concretar amb la màxima rapidesa possible. Afirma que, en 
primer lloc, cal precisar el calendari. Pel que fa a això, assenyala que, si bé ja ha 
començat el tràmit de redacció del projecte executiu, és important que després del 
projecte executiu hi hagi també un calendari i una assignació pressupostària 
garantida i tancada perquè es pugui tirar endavant la construcció. 

Explica que un altre gran motiu de preocupació és que encara no queda clar que 
la construcció sigui definitiva, ja que els mateixos representants del Consorci 
d’Educació van dir que preveien la possibilitat que hi hagués mòduls en funció de la 
situació econòmica. Opina que aquesta possibilitat s’hauria de descartar per 
complet i que no es tracta d’una qüestió de millora de la situació econòmica, sinó 
d’una prioritat política que s’ha de traduir en una decisió pressupostària. Afirma 
que les famílies de l’Institut Fluvià han patit mòduls a primària durant molt de 
temps, i que la qualitat del projecte educatiu i el temps que ha de transcórrer fins 
al 2016 és suficient per garantir a les famílies que es farà una construcció 
definitiva. A més, assenyala que també cal treballar la continuïtat del projecte 
educatiu de primària a secundària des d’ara i no pas tres o quatre mesos abans.  

D’altra banda, afirma que no es pot deixar de banda el segon institut, perquè les 
previsions des del punt de vista d’arribada d’alumnes apunten el 2017-2018. En 
aquest sentit, opina que seria un error començar a treballar la planificació del 
segon institut quan s’hagi resolt la construcció de l’Institut Fluvià, i que cal que es 
facin totes dues feines en paral·lel. Assenyala que, tot i que es disposi d’una mica 
més de temps per al segon institut, per al curs 2013-2014 hi ha més alumnes a 
sisè de primària amb relació al curs passat i, per tant, això crea una pressió. 
Conclou que calen garanties i concreció de cara al 2013-2014 per poder complir el 
calendari. 

El Sr. Ardanuy afirma que no poden donar plenes garanties i que van ser molt 
sincers i diàfans pel que fa a això en la conversa que van mantenir amb les 
famílies. Opina que cometrien un error si garantissin al 100% la construcció d’un 
edifici definitiu, i que la manera de treballar ha de ser parlar de fets concrets, 
constatables i fefaents. Afirma que el Consorci d’Educació farà tot el possible per 
fer-ho viable, però que això dependrà de bastants elements, com la inversió de la 
Generalitat. En aquest sentit, explica que no s’atreveix a garantir una inversió 
definitiva i executada, però que això no vol dir que deixin de treballar en el 
projecte educatiu i que no es comprometin amb la posada en funcionament de 
l’Institut Fluvià el 2016-2017 i amb la continuïtat del projecte del segon institut el 
2017-2108. 

Es dóna per tractada. 
 
 

VI) Mocions 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

13.00 h. 
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Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 
 
 

Acta de la sessió del dia 16 de juliol de 2013, aprovada el dia 8 d’octubre 
de 2013 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 16 de juliol de 

2013, es reuneix la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports, sota 
la presidència de l’Im. Sr. Ricard Gomà Carmona. Hi assisteixen les Imes. Sres. i 
els Ims. Srs.: Maite Fandos i Payà, Raimond Blasi i Navarro, Francina Vila i Valls, 
Immaculada Moraleda i Pérez, David Escudé i Rodríguez, Pilar Díaz López, Sara 
Jaurrieta Guarner, Glòria Martín Vivas, Belén Pajares Ribas, Isabel Ribas Seix i 
Joan Laporta Estruch, assistits pel secretari general de la Corporació, Sr. Jordi 
Cases i Pallarés, que certifica. 

També hi són presents la Ima. Sra. Janet Sanz Cid i les Sres. Cristina Iniesta i 
Blasco, Assumpció Roset i Elias i Teresa Batet i Calaf, i els Srs. Miquel Esteve i 
Brignardelli, Àngel Miret i Serra, Jordi Armengol i Ramon Lamiel i Villaró. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Ángeles Esteller Ruedas i Irma 
Rognoni i Viader i l’Ilm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas. 

S'obre la sessió a les 16.30 h. 
 
 

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
S'aprova. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 4 de juliol de 2013, que adjudica a Teleduca 

Educació i comunicació SCP el contracte per al servei de programació, gestió, 
coordinació, dinamització, execució i seguiment del cicle de cinema i drets dels 
infants a Barcelona, per als exercicis 2013 i 2014, i per un import de 33.275,00 
euros. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 19 de juny de 2013: 

 
2. Aprovar, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l’expedient per a la 
contractació de la gestió de l’equipament integral Meridiana: servei d’acolliment 
diürn i servei d’acolliment residencial nocturn d’atencions bàsiques per a persones 
sense sostre, ubicat a l’avinguda Meridiana número 197 de Barcelona, durant el 
termini comprés entre l'1 d’octubre de 2013 o el dia següent a la formalització del 
contracte, si és posterior a l'esmentada data i fins al 30 de setembre de 2015, vist 
l’informe emès conjuntament pel Director de Serveis de Família i Serveis Socials, 
per la cap del Departament d'Atenció a Persones Vulnerables i pel Tècnic de 
Gestió, de 4 de juny de 2013, que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la 
necessitat de la tramitació del contracte; autoritzar la despesa d’aquest contracte 
per un import de 2.832.993,26 euros, dels quals 2.575.448,41 euros són 
pressupost net i 257.544,85 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
al tipus del 10%, de conformitat amb la naturalesa de les prestacions, amb càrrec 
a la partida 0201 22731 23141. L’any 2013 per import de 355.358,17 euros, dels 
quals 323.052,88 euros són pressupost net i 32.305,29 euros són en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, l’any 2014 per import 
d'1.416.033,94 euros dels quals 1.287.303,58 euros són pressupost net i 
128.730,36 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10% i 
l’any 2015 per import de 1.061.601,15 euros, dels quals 965.091,95 euros són 
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pressupost net i 96.509,20 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al 
tipus del 10%. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals; aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars que regirà l’adjudicació d’aquest contracte i el 
plec de prescripcions tècniques de l’esmentat contracte, en compliment dels 
articles 115 i 116 del referit text legal; disposar l’obertura del procediment 
d’adjudicació amb utilització del procediment obert, d’acord amb els articles 138.2 i 
157 i següents del TRLCSP; declarar la improcedència de revisió de preus durant la 
vigència inicial del contracte a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les 
característiques del contracte; donar compte a la Comissió de Qualitat de Vida, 
Igualtat, Joventut i Esports. 

 
3. Aprovar, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, l’expedient per a la contractació del servei relatiu al 
programa “Noves Famílies a la ciutat de Barcelona: acompanyament al 
reagrupament familiar, per a persones estrangeres extracomunitàries”, durant el 
termini comprés entre l’1 de setembre de 2013 o el dia següent al de la 
formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2014, vist l’informe emès 
conjuntament pel director de Serveis d’Immigració i Interculturalitat i la tècnica 
d’aquesta Direcció, que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del 
contracte. Autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import de 727.190,18 
euros, dels quals 661.081,99 euros són pressupost net i 66.108,19 euros són en 
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, amb càrrec al pressupost 
dels exercicis 2013 i 2014 i partida 02.01 227.31 231.61. L’any 2013 per import de 
160.972,90 euros, dels quals 146.339,00 euros són pressupost net i 14.633,90 
euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, i l’any 2014 
per import de 566.216,28 euros, dels quals 514.742,99 euros són pressupost net i 
51.473,29 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%. 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 
els respectius Pressupostos municipals. Aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars que regirà l’adjudicació d’aquest contracte i el plec de 
prescripcions tècniques de l’esmentat contracte, en compliment dels articles 115 i 
116 del referit text legal. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació amb 
utilització del procediment obert, d’acord amb els articles 138.2 i 157 i ss. del 
TRLCSP. Declarar la improcedència de revisió de preus durant la vigència inicial del 
contracte a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les característiques del 
contracte. Donar compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i 
Esports. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 26 de juny de 2013: 

 
4. Districte de Sant Andreu 
Iniciar l'expedient, amb el núm. de contracte 13C00013, per a la contractació de 

la gestió dels serveis de gent gran del Districte de Sant Andreu de l'1 de setembre 
de 2013 al 31 d'agost de 2017; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el 
plec de clàusules administratives particulars i els seus annexes i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte; autoritzar la despesa per un 
import de 1.023.720,80 euros amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os 
que s'indiquen en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Convocar la licitació 
per a la seva adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert en atenció a les prescripcions de l'article 157 de TRLCSP. 
Publicar la licitació al BOP i al perfil del contractant. Donar compte d'aquest acord a 
la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports. 
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Acord de la Comissió de Govern de 3 de juliol de 2013: 
 
5. Declarar la urgència d’aquest expedient d’acord amb l’article 112 del Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, de conformitat amb l’informe emès 
conjuntament pel Director de Serveis de Família i Serveis Socials i per la Cap i el 
Tècnic del Departament d'Atenció a Persones Vulnerables, de 6 de juny de 2013, 
que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat, la necessitat i la tramitació urgent del 
contracte. Aprovar d’acord amb l’article 110 del TRLCSP, l’expedient per a la 
contractació de la gestió del Servei d’Inserció Social (SIS) mitjançant un 
procediment obert i durant el termini comprés entre l’1 d’octubre de 2013 o el dia 
següent a la formalització del contracte si fos posterior i fins al 30 de setembre de 
2015, vist l’informe abans esmentat. Autoritzar la despesa d’aquest contracte per 
un import de 4.116.541,48 euros, dels quals 3.742.310,44 euros són pressupost 
net i 374.231,04 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 
10%, amb càrrec al pressupost i partida indicats al document comptable, d’acord 
amb el desglossament següent: l’any 2013 per import de 514.567,69 euros, dels 
quals 467.788,81 euros són pressupost net i 46.778,88 euros són en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, l’any 2014 per import de 
2.058.270,74 euros, dels quals 1.871.155,22 euros són pressupost net i 
187.115,52 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10% i 
l’any 2015 per import de 1.543.703,05 euros, dels quals 1.403.366,41 euros són 
pressupost net i 140.336,64 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit 
al tipus del 10%, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. Disposar 
l’obertura del procediment d’adjudicació amb utilització del procediment obert, 
d’acord amb els articles 138.2 i 157 i següents del TRLCSP. Aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran l’adjudicació d’aquest contracte, en compliment dels articles 115 i 116 de 
l’esmentat text legal. Declarar la improcedència de revisió de preus a l’empara de 
l’article 89 del TRLCSP durant la vigència inicial del contracte, ateses les 
característiques del contracte. Donar compte a la Comissió de Qualitat de Vida, 
Igualtat, Joventut i Esports. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
 
1. Serveis municipals d'atenció per violència masclista. Informe 2012. 
 
El Sr. Gomà explica que aquest primer punt de l’ordre del dia es tractarà 

conjuntament amb el punt 14, corresponent al prec presentat per ICV-EUiA. 
La Sra. Vila presenta l’informe, que s’emmarca dins el Pla municipal per a la 

igualtat d'oportunitats real i efectiva entre homes i dones, que el govern municipal 
va presentar com a mesura de govern al Plenari del 26 d'octubre de 2012.  

Destaca que en l’eix número 7 d’aquest Pla s’estableixen els objectius específics 
per a l’abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra l'explotació 
sexual següents: la realització d’estratègies de sensibilització; l’empoderament 
dels diferents col·lectius de dones; la informació a la ciutadania, especialment a les 
dones, de la xarxa de recursos i serveis existents, sobretot els de caràcter 
municipal; la definició de noves actuacions de sensibilització i prevenció, adreçades 
principalment a la població infantil i adolescent; l’increment de les accions 
formatives i de capacitació, sobretot dels agents socials i també del personal 
municipal que intervenen en l'abordatge de violència masclista; l’ampliació i la 
potenciació de l'atenció a dones, infants i adolescents en situacions de violència 
masclista; i, finalment, la millora en l'atenció proporcionada pels serveis 
municipals. Exposa que els criteris estratègics que fonamenten l'actuació de 
l'Ajuntament de Barcelona relacionada amb els serveis vinculats a la violència de 
gènere són: 
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-L’abordatge de la violència envers les dones des d’una perspectiva estructural, 
ja que la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures 
socials i, per tant, si no s’hi incideix, la violència no desapareixerà. 

-La transversalitat, la coordinació i la cooperació interinstitucional i 
interdepartamental, a partir de les quals impulsen i treballen tots aquests serveis. 

-La integralitat, atès que com que és un fenomen estructural,cal també una 
resposta integral que impliqui tots els sistemes: els de serveis socials, els de salut, 
els cossos de seguretat, justícia, educació, treball, etc.  

-La participació ciutadana i el consens dels grups de dones que formen el teixit 
social femení de Barcelona i també la coresponsabilització de tots els actors 
implicats com a factors bàsics per aconseguir l’èxit d’aquests serveis, a banda que 
aquest criteri els ha de servir també com un dels principals motors per gestionar-
los i avaluar-los. 

-L’accessibilitat i la proximitat en les intervencions contra la violència vers les 
dones, ja que és molt important que les possibles usuàries dels serveis els tinguin 
a prop i s'hi puguin adreçar d'una manera fàcil i àgil.  

-La qualitat en la resposta dels serveis, perquè és important que les dones que 
pateixen violència tinguin una resposta àgil, ràpida, propera i també coordinada.  

-El coneixement de la realitat que l’Ajuntament de Barcelona té després de la 
trajectòria del conjunt de serveis. En aquest sentit, constata que encara que les 
dades globals d'aquest fenomen no les poden conèixer en tot el seu abast, la feina 
dels diferents equips i l'experiència en la feina de coordinació, els permet fer una 
aproximació important a la realitat i a l'evolució d'aquest fenomen a la ciutat de 
Barcelona, que els permet dissenyar accions de millora i detectar mancances per 
corregir-les. Destaca el conjunt de projectes vinculats a la recerca i a la millora, no 
només en l’àmbit intern de l'Ajuntament de Barcelona, sinó amb altres ens com, 
per exemple, en investigacions realitzades per experts en la matèria o les que es 
fan a les universitats de la ciutat.  

-I, finalment, la millora de la difusió del serveis municipals que s’ofereixen a les 
dones, perquè siguin coneguts i arribin a la majoria de les dones que els 
necessitin.  

Respecte als serveis socials municipals que intervenen en situacions de violència 
masclista, remarca que, durant el 2012, l’equip de la Direcció de Dona ha assolit 
molts dels objectius i aspectes clau, dels quals destaca els següents: 

Primer, la consolidació del dispositiu específic d’atenció en situacions de 
violència masclista a les dones que es concreta en: primer, la consolidació l’Equip 
d’Atenció a les Dones (EAD) que és un servei amb trenta anys d'experiència; 
segon, la validació del model d'intervenció i d'articulació del Centre Municipal 
d’Acolliment d’Urgències per Violència Masclista (CMAU-VM) amb l’Equip d’Atenció 
a les Dones (EAD), que ha significat l’eliminació, durant el 2012,d’hotels i pensions 
per allotjar les dones, els infants i els adolescents que requereixen acolliment 
d’urgència; tercer, la consolidació de l'ampliació dels criteris d'acolliment 
d'urgència, aprovats el 2011,per donar més abast i més atenció a les persones que 
ho necessiten; i, quart,el traspàs, que es va acordar el 2012, de tres pisos en 
comunitats de veïns de titularitat municipal al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona per destinar-los a pisos d’acolliment de llarga estada, que es posaran en 
marxa el 2013, un dels quals està destinat a dones víctimes d’explotació sexual. 
Afegeix que aquests tres nous pisos se sumen als 3 pisos posats en marxa el 2011.  

Segon, la millora continuada de la detecció, l’atenció i la prevenció de la 
violència masclista, de la qual destaca: la posada en marxa d’un grup de treball 
per millorar la detecció, la derivació i la prevenció de la violència en els homes 
agressors; l'avenç de les eines de treball del programa «Canviem-ho» amb el 
PASSIR, els serveis penitenciaris i el Consorci de Serveis Socials; l’inici de la tasca 
de caràcter educatiu del grup de treball per elaborar el projecte de prevenció de 
relacions abusives de parella en la infància i l’adolescència per evitar l'aparició de 
la problemàtica i fer-ne també una detecció precoç, i afegeix que aquest projecte 
s’adreçarà als centres educatius per a l’alumnat de 6 als 16 anys; el començament 
del grup de treball del projecte «Model d'intervenció amb adolescents víctimes de 
relacions afectivo sexuals abusives o altres manifestacions de violència sexista» 
des del sistema públic de Serveis Socials de la ciutat; l’acabament del procés de 
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validació científica i d'edició del protocol RVD Barcelona, que fa valoració del risc 
de la violència de parella contra la dona, promogut pel Circuit de Barcelona; la 
protocol·larització del model d’atenció a la infància i l’adolescència en situacions de 
violència masclista des del sistema públic de Serveis Socials de la ciutat, que ja 
van presentar el mes de maig passat com a mesura de govern;i, finalment, 
l’aposta per millorar els sistemes d’informació del dispositiu específic d’atenció en 
situacions de violència masclista, que els permetrà tenir una radiografia de la 
realitat de les situacions que arriben als serveis del dispositiu específic d’atenció 
per violència masclista.  

Aporta dades sobre els serveis més destacats de la manera següent: 
-Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD). Concreta que el total de dones 

ateses el 2012 ha estat de 3.480. Destaca que el recurs més sol·licitat ha estat 
l'assessorament jurídic, amb un augment de dones ateses d’aproximadament un 
7% respecte a l'any anterior, i posa en valor que continua essent un dels serveis 
més ben valorats. Dóna a conèixer que la tendència dels PIAD és consolidar 
l'augment progressiu del nombre de dones ateses. Indica que els PIAD continuen 
detectant situacions de violència masclista, encara que aquestes situacions no 
siguin l’element que condueix a les dones a adreçar-se a aquest servei, sinó que, a 
partir d’altres temes, s’acaben identificant situacions de violència, cosa que 
confirma la tasca preventiva i de detecció de cada un d’aquests PIAD de la ciutat. 

-Equip d’Atenció a les Dones (EAD). Fa saber que es mantenen els perfils de les 
dones respecte al 2011, així com també les pautes de l’any anterior. Informa que 
durant el 2012 s’han atès 1.139 dones i que el 2012 es va incrementar en 
aproximadament un 33% les dones que van necessitar un acolliment d’urgència. 
Observa que hi ha un lleuger decrement, que interpreta pel fet que l’entorn de crisi 
i la situació fan encara més vulnerable de les dones i, per això, se’ls fa difícil 
denunciar la seva situació i adreçar-se als serveis municipals, i només ho fan quan 
estan en una situació gairebé al límit i, per tant, necessiten ja anar a un espai 
d’acollida, que els permeti trencar amb la situació convivencial que fa que pateixin 
aquesta violència. 

-Recursos d’acolliment per a dones maltractades i per als fills i les filles. 
Distingeix entre els serveis d’urgència, en els quals s’han atès 127 dones i 113 
infants o adolescents, cosa que suposa l’important increment d’aproximadament 
un 33% més de dones ateses que l’any anterior;i els de llarga estada, en què han 
estat ateses 69 dones i 73 infants. 

-Servei telefònic d’atenció i protecció a les víctimes de la violència de gènere 
(ATENPRO). Assenyala que és un programa de teleassistència mòbil, que es va 
posar en marxa a través d’un conveni amb l’IMSERSO, que és qui marca els criteris 
per atorgar aquest tipus de servei. Informa que l’han rebut 286 dones, cosa que 
suposa un lleuger increment respecte a l’any anterior. 

-Serveis d’atenció als infants i adolescents que viuen també situacions de 
violència masclista a casa. Dóna a conèixer que han estat 310 unitats familiars 
ateses directament o indirectament i que els infants i adolescents atesos han estat 
582, cosa que significa un increment important respecte el 2011, que atribueix al 
fet que el govern municipal ha fet una aposta important per arribar a més menors, 
ja que quan atenen les dones també han de tenir en compte el seu entorn familiar 
i, per tant, si hi ha menors que són víctimes d'aquesta situació, també els atenen i 
els adrecen cap els diferents serveis. Posa en relleu que això també és fruit de la 
metodologia del servei d'atenció que apliquen, que va ser recollida i explicada en la 
mesura de govern de l'abril passat. 

-Servei d’atenció a homes per la promoció de relacions no violentes (SAH). 
Comunica que s’han atès 116 homes i que, fruit d’aquestes atencions, també han 
atès 76 dones, cosa que demostra la importància d'aquest servei, perquè a partir 
de tractar i abordar l’home maltractador també arriben a la dona maltractada i, per 
tant, el valoren molt positivament. 

-Projecte de prevenció «Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere». Destaca 
que s'ha incrementat el treball amb professionals i que estan reforçant moltíssim la 
seva formació, i que el programa es va consolidant.  

-Projecte «Els paranys de l'amor», tallers de prevenció de relacions abusives per 
a adolescents i joves. Informa que es fa bàsicament als instituts, on es detecta 
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aquesta situació, i que, sobretot,es tracta d’una tasca de prevenció i sensibilització. 
Dóna a conèixer que el nombre de participants ha estat de més de 1.400 alumnes. 
Remarca la fidelització a aquest programa, ja que els centres que s'hi han acollit 
repeteixen i, a més, en fan una molt bona valoració.  

Posa en valor que han assolit el 66% dels objectius que s’havien marcat per al 
2012, que el 23% estan en procés d’assolir-los, i que només un 11% estan 
pendents, cosa que no vol dir, però, que no es puguin assolir durant el 2013, sinó 
que per un conjunt de circumstàncies, sobretot de caràcter tècnic o per les 
dificultats d’implementació,no s’han pogut acabar en el 2012 i, per tant, són els 
nous reptes assolir en el 2013. Pel que fa al pressupost, observa que la tendència 
és a l’alça, ja que hi ha hagut un augment respecte a l’exercici anterior. 

Per acabar, remarca el ferm compromís del govern municipal per lluitar contra 
aquest fenomen i per atendre molt millor les dones que el pateixen,així com també 
els menors que tinguin al seu càrrec. 

La Sra. Sanz agraeix la presentació de l’informe i, sobretot, la feina feta pels i 
per les professionals que formen part del Circuit Barcelona contra la Violència 
Masclista, i pel que representa de continuïtat del treball fet en anteriors mandats. 
També dóna les gràcies personalment a la Sra. Vila perquè ha respost a les 
peticions que el seu grup va fer a finals de l'any passat de presentar els informes 
anuals dels serveis i dels recursos contra la violència masclista en aquesta 
Comissió i poder-ne compartir amb la resta de grups municipals l’avaluació. 

Expressa la total col·laboració del seu grup en la lluita contra la violència 
masclista, ja que consideren que aquesta és una xacra contra la que han de lluitar 
conjuntament i, per tant, la seva actitud ha estat i continuarà sent propositiva, ja 
que la violència vers les dones és el trist reflex d'una societat desigual i masclista i 
és l'expressió més crua d'aquesta desigualtat. Reclama que el govern municipal 
sigui exigent amb la Generalitat de Catalunya perquè compleixi amb les seves 
obligacions en matèria de lluita contra la violència masclista,en el marc del 
Consorci de Serveis Socials.  

Comparteix la reflexió de la regidora sobre que el decreixement de dones ateses 
respecte a anys anteriors ve donat per les conseqüències que està tenint la crisi en 
la vida de les dones, ja que actualment es veuen abocades a viure amb els seus 
agressors perquè no tenen una altra alternativa, ja que sense autonomia 
econòmica no hi ha autonomia personal i, per tant, no tenen possibilitat de sortir 
de tot aquest cercle de violència, ni elles ni els seus fills ni les seves filles. Des 
d’aquesta perspectiva, creu que han de buscar solucions que vagin més enllà de 
l’atenció i de la prevenció, i que es concentrin a garantir que aquestes dones, una 
vegada que ja han denunciat, tinguin aquesta autonomia econòmica i, en aquest 
sentit, les polítiques d'ocupació haurien d'esdevenir un gran instrument.  

Recorda que,a l’octubre del 2011, el seu grup municipal va fer un prec a la 
tinenta d'alcalde d'Economia, en què demanaven el desenvolupament d’un pla de 
treball que fomentés l’ocupació de les dones en general i els van dir que això 
anava al Pla d'igualtat; tanmateix, es queixa que, un cop fet aquest Pla d'igualtat, 
constaten que no hi ha propostes concretes en relació amb l'ocupació, sinó que 
més aviat parlen d’emprenedoria, mentre que hi ha col·lectius d'especial 
vulnerabilitat que necessiten d'aquest suport ocupacional i creuen que 
l'emprenedoria difícilment pot ser una solució per a aquest tipus de dones. Per 
tant, consideren que cal desenvolupar un pla específic per garantir aquesta 
autonomia econòmica. 

Pensen que cal ampliar les estratègies d'informació que facilitin a les dones el 
coneixement dels drets que els corresponen i dels serveis que integren tota la 
xarxa i, per tant, cal mantenir la feina feta i ampliar-la sempre que sigui possible. 
Pregunta si l’enquesta de violència masclista tindrà continuïtat per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, si es preveu una explotació de les dades també en 
l’àmbit de districte i si hi ha el compromís per part de la Generalitat de Catalunya 
de fer-la, ja que aquesta enquesta és útil tant per al govern com per als grups 
municipals per poder analitzar les dades amb molta cura.  

Opinen també que cal donar un nou impulsa l’Acord Ciutadà contra la Violència 
Masclista, ja que és un bon espai per dissenyar estratègies específiques de 
sensibilització adreçades a les dones i,més concretament, a les que pertanyen a 
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entorns culturals, en els quals hi ha una especial pressió social o legitimació 
cultural vers la violència masclista. Pel que fa a la prevenció, consideren que no es 
poden permetre la davallada que hi ha hagut en relació amb la demanda dels 
tallers dels «Paranys de l’amor» de prevenció. Creuen que els instituts que el fan 
l’han de continuar fent però, sobretot, insisteixen que aquells instituts que no l’han 
fet fins ara, han d’accedir-hi. Assenyala que cal fer una aposta ferma a favor de la 
coeducació i, per tant, s'ha de treballar amb la Regidoria d'Educació el 
desenvolupament d’una actuació contundent en aquest tema, sobretot, per la 
importància que té treballar la sensibilització i la prevenció en les edats més 
primerenques. 

Pel que fa a l'atenció i a la recuperació, consideren que han de mantenir la 
celeritat de les intervencions per possibilitar una adequada atenció i evitar 
l’increment de victimització, però alhora fan palès que també és molt important 
garantir l’acolliment de les dones víctimes de violència masclista en centres 
específics i no en pensions ni hotels, cosa que, segons les tècniques, no està 
garantida per al 2013, ja que no hi ha prou amb les places del Centre 
d'Allotjament d'Urgència ni amb les places concertades privades. En aquest sentit, 
proposa que cerquin solucions,a través del Patronat de l'Habitatge, per buscar la 
millor solució per evitar l’allotjament en pensions i hotels. 

Pel que fa al prec que presenta el seu grup, exposa que cal abordar amb més 
profunditat la violència sexual, que encara és molt silenciada pels components 
emocionals i personals que comporta, perquè tingui una atenció i un seguiment 
especialitzat, ja que el Circuit de Violència Masclista difícilment hi arriba i, en 
aquest sentit, observen que de les derivacions que es fan cap a algunes de les 
entitats vinculats a aquest servei, són poques les que es fan dels EAD, mentre que 
hi ha moltes derivacions de Serveis Socials, del 010 i dels PIAD. En aquest sentit, 
proposen establir un protocol que configuri aquesta xarxa d'atenció, 
d’assessorament, de suport, d’ajuda i de solidaritat, que avui moltes entitats 
ofereixen a dones, a infants i a adolescents de manera silenciada, i que tot això 
vagi acompanyat d'un calendari i d’un pressupost que realment especifiqui aquest 
suport i aquest reconeixement a la feina que fan aquestes entitats. 

Expressa l’acord del seu grup pel que fa a desenvolupar els programes i les 
activitats per prevenir la reincidència dels homes maltractadors en l’àmbit de la 
violència masclista,i també comparteixen el fet que aquesta sigui una de les 
principals actuacions. Per acabar, proposa mantenir el compromís sobre la 
necessitat que tots els professionals tinguin la deguda capacitació i formalització 
especialitzada, així com també el fet d’abordar i minimitzar la síndrome 
d'esgotament professional per la pressió laboral. 

La Sra. Moraleda agraeix a la Sra. Vila la presentació d’aquest informe i també 
als i les professionals que, amb la seva feina, han contribuït a la seva 
implementació. Es congratula que avui puguin discutir aquest informe exhaustiu 
dels serveis que es donen a les dones víctimes de violència masclista. Remarca els 
30 anys d’existència de l’EAD, que ja és un equip perfectament consolidat, així 
com també la feina dels PIAD, que espera que puguin anar creixent amb el temps 
per donar informació i atenció a les dones que són víctimes de la violència i, en 
aquest sentit, desitgen que l'Ajuntament de Barcelona,i també els districtes 
d'aquesta ciutat, siguin la primera porta d'entrada d’un circuit que ha anat creixent 
i que s’ha anat consolidant per a les dones que pateixen aquesta violència.  

Valora positivament el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la lluita 
contra la violència i, més concretament, des de la perspectiva de gènere, tal com 
ho demostra la implementació del model d’intervenció en infants SARA, el qual 
també millora la manera d'atendre els infants que han patit violència, escoltant la 
llarga experiència de molts i moltes professionals que actuen en aquest àmbit i que 
coneixen les dificultats que hi ha per avançar en aquesta lluita. També destaca els 
resultats del treball que fa l'Agència ABITS, que és una altra manera de fer 
prevenció d'un altre tipus de violència, i on queda palesa la conveniència i la 
necessitat de fer un tractament específic pel que fa a l'abordatge de la prostitució 
des del punt de vista de l'atenció a les dones. 

Destaca que, atesos els resultats, els programes que s'ofereixen continuen sent 
adequats a les necessitats actuals, i malgrat que alguns d’aquests programes fa 
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anys que es van posar en marxa, encara són útils i mantenen la seva vigència. 
Considera que cal reflexionar sobre els efectes que la crisi està tenint i com això 
pot influir en l'atenció a les dones i els seus fills i filles, ja que l’EAD ha incrementat 
l'atenció per la via d'urgència respecte al 2011 gairebé en un 33%, cosa que 
significa que les dones els arriben amb unes situacions que ja són límit i, en aquest 
sentit, proposa de posar en marxa algun altre mecanisme o programa que els ajudi 
a fer aquesta situació una mica més suportable. Opina que segurament algunes de 
les retallades en prestacions socials també han influït sobre com arriben aquestes 
dones als serveis i, des d’aquest punt de vista, considera que haurien de veure si 
cal revisar això a fons. Comenta que, com sempre, les retallades d’altres 
administracions les acaben pagant els ajuntaments, ja que són la primera porta 
d'entrada, especialment, per a aquestes dones que estan en una situació més 
precària.  

Demana que es mantingui el model, del qual avui se senten orgullosos i 
orgulloses, i que han fet gràcies a la complicitat i a la col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona amb la resta d'entitats de la ciutat, especialment de dones que van 
ser pioneres en la lluita contra la violència masclista. Comunica que han sentit 
algunes queixes en els darrers consells de dones respecte a com es presten alguns 
d'aquests serveis que abans ho feien entitats i ara ho fan empreses i, en aquest 
sentit, voldrien que això no afectés la qualitat del servei ni tampoc a la implicació 
que moltes entitats han tingut al llarg de molts anys. 

Opina que necessiten que l'Ajuntament de Barcelona mantingui el lideratge pel 
que fa a la prevenció de la violència masclista, ja que considera que tant la 
Generalitat de Catalunya com l'Estat espanyol hi estan abaixant la guàrdia i, per 
tant,cal que l’Ajuntament torni a ser el punt de referència de dones que, en 
aquests moments, tenen necessitats i, des d’aquest punt de vista, constata la 
mancança des de fa molt temps de campanyes institucionals per fer prevenció de 
la violència de gènere.  

Sol·licita a la Sra. Vila que estigui especialment atenta a les accions preventives 
i educatives cap a les franges més joves de la població i, en aquest sentit, sol·licita 
que els ajustos pressupostaris no afectin als programes específics, ja que els 
interessa intensificar les accions i els esforços destinats als més i a les més joves, 
perquè prevenir avui vol dir estalviar demà. Considera que cal reforçar el Circuit 
Barcelona contra la Violència Masclista, ja que és la millor eina que tenen i és la 
manera, en què tots els cossos de seguretat, institucions i persones poden 
treballar coordinats i de manera implicada i, en aquest sentit, es queixa que, en 
aquests moments, per algunes administracions i institucions aquest no és un tema 
prioritari. 

Vol saber el motiu pel qual han abaixat els pressupostos tant dels PIAD com dels 
EAD respecte el 2011 d’una manera considerable, sobretot, quan tenen més 
atenció a fer i és difícil fer-la amb la mateixa qualitat i menys recursos. Conclou 
dient que Barcelona ha estat una ciutat de referència en la lluita contra la violència 
masclista, i remarca que el seu grup vetllarà perquè ho continuï sent. 

La Sra. Pajares agraeix la presentació de l'informe a la Sra. Vila. Valora 
positivament la quantitat de dades que aporta i, fins i tot, el qualifica de 
pedagògic, ja que fa un repàs de tots els serveis que el govern municipal posa a 
disposició de les dones que pateixen maltractaments i situacions de violència de 
gènere. Remarca dos aspectes que el seu grup considera claus com són, primer, la 
consolidació dels serveis, tot i que en aquests temes sempre cal donar un pas més 
i, després, una millora continuada moderada, que els demostra que cal continuar 
avançant i esmerçant tots els esforços en la lluita contra aquesta xacra. 
Consideren que cal aprofundir sobre els motius del decreixement de dones ateses 
i, en aquest sentit, observa que mentre que hi ha hagut un decrement de dones 
ateses per via d’urgència d’aproximadament un 21%, les dones que han necessitat 
un acolliment d'urgència ha augmentat d'una manera molt significativa en un 
32,29%, i opina que caldria fer un informe amb una distància temporal per veure-
ho en el seu conjunt. 

Vol saber els motius de la baixa de les 430 dones del total de les 1.139 ateses, i 
també si després es fa el seguiment d’aquests dones. Pregunta que consideren que 
és«l’assoliment parcial» dels objectius, ja que dir això, quan es tracta d’objectius, 
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és bastant subjectiu. Vol conèixer si el govern municipal té previst incrementar els 
recursos d’acolliment, si pensa que la capacitat d'acollida del Centre Municipal 
d'Urgència ha estat suficient, i si han estat també suficients els serveis que no 
formen part d'aquest Centre i, en aquest punt, fa èmfasi i destaca la tasca de les 
entitats privades de la ciutat que s’hi dediquen.  

Valora positivament el servei ATENPRO, ja que demostra la necessitat del treball 
conjunt de totes les administracions davant aquesta xacra i posa en relleu que el 
nombre de dones que s’hi ha acollit s’ha anat incrementant. Manifesta la 
preocupació del seu grup per la situació dels infants i adolescents que viuen 
situacions de violència masclista i, en aquest sentit, considera que és una realitat 
que cal treballar i pregunta si existeixen protocols o col·laboració amb els centres 
escolars per aquests casos.  

Critica que falta concreció en el calendari d’execucions per al 2013 i demana si 
en el proper informe els ho podran concretar. Indica que no han trobat a l’informe 
la partida sobre el servei telefònic de la violència masclista en l’àmbit de la parella, 
que es va iniciar l’any passat, així com tampoc han trobat cap partida econòmica 
per al SARA.  

Per acabar, celebra que la Sra. Moraleda hagi tret el tema de la poca disposició 
que té el Govern de l'Estat espanyol respecte al tema de la violència domèstica, 
perquè així aprofita per informar-los que en el proper Consell de Ministres, 
segurament a finals de mes, s'aprovarà laEstrategia Nacional para luchar contra la 
violencia de género, que comptarà amb una dotació aproximada d’uns 1.539 
milions d'euros.  

El Sr. Laporta agraeix la presentació de l’informe a la Sra. Vila. Destaca 
especialment la coordinació entre l’Ajuntament i les entitats de Barcelona, que han 
treballat conjuntament amb les dones que pateixen la violència masclista i també 
amb les famílies i, més concretament, amb els infants i els adolescents que també 
pateixen aquesta problemàtica. Pensen que cal no abaixar la guàrdia en les 
polítiques d'atenció especial i integral a les dones víctimes d'aquest tipus de 
violència, d'acord amb les lleis catalanes 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista catalana i la 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Remarca que, com succeeix 
en altres àmbits, la llei catalana ha anat més enllà que la llei orgànica estatal en 
aspectes definitoris com ara que la violència masclista no solament és la que es 
produeix en l'àmbit familiar, sinó també en el terreny laboral i comunitari.  

Admet que la ciutat de Barcelona, gràcies a la Carta municipal, té una sèrie de 
competències adquirides, l'aplicació de les quals opina que s’hauria d'optimitzar al 
màxim per lluitar contra aquesta xacra. Valoren positivament que, d’una banda, 
s'incorporin, com a element d'innovació, criteris preventius que poden evitar que la 
víctima abandoni el servei d'ajuda social en sentir-se amenaçada per la seva 
parella i, de l’altra, tot allò que fa referència a la coordinació interinstitucional per 
eradicar la violència masclista. En aquesta línia, desitgen èxit al nou servei SARA, 
que es posarà en marxa a partir de l’1 de gener del 2014, i esperen que s'hi 
incorporin criteris d’eficiència i que s’aprofiti l’experiència adquirida pels EAD i pels 
PIAD, que són equips ja prou preparats i amb una experiència adquirida amb èxit. 

Manifesta la preocupació del seu grup per la disminució del nombre de dones 
que tenen ordre de protecció o d’allunyament respecte de les dones que posen una 
denúncia i, en aquest sentit, demanen al govern municipal que faci els esforços 
necessaris davant les autoritats judicials per fer entendre que una disminució del 
sistema de protecció incideix directament en la confiança que la dona agredida té 
en la justícia i, des d’aquesta perspectiva, opina que no poden deixar la dona 
maltractada en aquesta situació d'indefensió. 

La Sra. Vila agraeix el to i la voluntat propositiva i col·laboradora de tots els 
grups municipals. Respon al Sr. Laporta que els preocupa especialment la 
disminució de les ordres d’allunyament, però afirma que això no depèn de 
l’Ajuntament de Barcelona, sinó que hi ha una altra administració competent. 
Reconeix, però, que és un tema que el govern municipal ha de treballar i, en 
aquest sentit, comunica que ja ho han començat a fer amb l’Administració 
corresponent. 
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Contesta a la Sra. Pajares que realment s’adrecen menys dones als serveis i 
quan hi van es troben ja en una situació, on el risc és molt més elevat i, per tant, 
la situació és molt més urgent;tanmateix, diu que això és el que van detectar 
durant el 2012 i ara han de veure com va evolucionant aquesta situació durant el 
2013 per poder extreure’n conclusions. Comunica que ja han començat a treballar 
amb els Serveis Socials per veure el tipus d’eines que poden oferir a aquestes 
dones, ja que és un col·lectiu molt específic,per al qual es demana, a part del fet 
que puguin fer un pas endavant i deixar enrere la situació, que també puguin tirar 
endavant amb la seva vida i trobar una feina. Constata que els motius de les 
baixes es detallen a la pàgina 25 de l’informe.  

Respecte a la detecció dels casos d’infants i al pressupost del nou servei SARA, 
comenta que de moment no el veuen desglossat perquè encara funcionen 
separadament l'EAD i el Servei d’Atenció a Nens i Nenes (SAN), però que, a partir 
del 2014, quan es posi en marxa el SARA, ja hi haurà un pressupost unificat. 
Comunica que el Servei d’Atenció Telefònica, que ofereix una entitat, es manté 
enguany, i afegeix que també el donen l’EAD i l’Intitut Català de les Dones, el qual, 
a més, fa unes campanyes de difusió importants allà on pensen que poden trobar 
dones que tenen el perfil adequat per acollir-se a aquests serveis. 

Respon a la Sra. Moraleda dient que li agrada que també parlin de l’Agència 
ABITS, perquè d'alguna manera també forma part d'aquesta concepció de violència 
vers les dones, i recorda que ja en van fer un informe específic. Expressa que els 
preocupa també la situació de crisi econòmica i com està afectant aquestes dones 
i, en aquest sentit, comenta que han de veure què passa en el 2013 per pensar la 
manera com des dels Serveis Socials es pot donar més suport a aquest col·lectiu 
específic de dones, que normalment són famílies monoparentals i que tenen una 
problemàtica afegida important. 

Pensa que aquests serveis, tot i que el model de funcionament d’alguns d’ells és 
la externalització de la seva gestió, estan molt ben valorats per part de les 
entitats, de les empreses i de les institucions que les estan gestionant en aquests 
moments. Posa en relleu que el govern municipal no descuida en absolut el suport 
a les entitats, cosa que es fa palesa en els diferents convenis i subvencions que 
tenen establerts i, especialment, en les línies específiques de prevenció i d’atenció 
a les dones que pateixen violència de gènere.  

Fa saber que la baixada del pressupost dels PIAD respon als nous concursos que 
hi ha hagut i a les ofertes que han fet les empreses gestores, que tot i oferint els 
mateixos serveis, ho han fet amb un cost un mica més baix i, per tant, no és que 
el govern municipal hi vulguin abocar menys recursos, sinó que el servei té uns 
costos menors, tot i que aquest servei s’ha millorat i s’ha incrementat en molts 
sentits. Manifesta que estan al costat dels professionals que atenen aquestes 
dones des dels diferents serveis i administracions i, per això, l’any passat van voler 
fer un acte, amb força solera,de reconeixement del desè aniversari del Circuit 
Barcelona contra la Violència vers les Dones.  

Per acabar, puntualitza a la Sra. Sanz que el que ha explicat en aquest informe 
són els serveis propis de l’Ajuntament de Barcelona, que funcionen correctament. 
Assegura que mantindran el suport a les enquestes que facin falta i a tots els 
instruments que els puguin donar més informació per poder avaluar. Pel que fa al 
«Parany de l’Amor» com a activitat preventiva, assenyala que ha hi hagut una 
baixada en el 2012,perquè depèn de la disposició dels centres a acollir aquests 
tipus d'activitats, però afirma que això ho estan corregint el 2013 i que, per tant, 
s’hi arribarà a les mateixes xifres i als mateixos grups. Està d’acord que l’educació 
és fonamental i fa saber que s'ha creat un grup de treball per fer una proposta i 
tirar endavant tot un conjunt de formació més preventiva i de sensibilització en els 
propers cursos. Informa que l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones va endavant amb 26 entitats noves.  

Respecte al prec que el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, diu que estan d'acord amb l'esperit del prec pel que fa a estar al costat 
de les entitats i a reforçar-hi el suport, però afirma que ja ho estan fent, i en posa 
com a exemples que els serveis municipals tenen la guia per l'abordatge integral 
de la violència sexual a Barcelona que els serveix per afrontar aquestes situacions, 
així com també posaran en marxa una aplicació informàtica que els permetrà 
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afinar molt en l’origen i les causes de la violència de gènere. Per acabar, assegura 
que en els propers informes els facilitaran més informació perquè puguin començar 
a tenir una bona fotografia d’aquest fenomen. 

La Sra. Sanz pregunta a la Sra. Vila si li accepta o no el prec.  
La Sra. Vila no li accepta el prec, perquè reitera que ja ho estan fent. 
La Sra. Sanz creu que és força diferent el que s'està fent del que demanen en el 

prec, bàsicament pel que la Sra. Vila deia sobre que «aquestes persones vénen 
directament dels EAD», ja que té les xifres d’una de les entitats que presta aquest 
servei, en què s’indica que, el 2012, de l’EAD només van rebre 3 casos, mentre 
que dels PIAD en van rebre 9 del 010 i 11 dels Serveis Socials i d’altres serveis 
municipals. Diu que això demostra que hi ha un desconeixement de la feina que 
fan aquestes entitats. 

La Sra. Vila puntualitza que l’EAD atenen directament aquestes dones i que, per 
això, no les deriven a les entitats.  

La Sra. Sanz li replica que això no és la informació que els han fet arribar les 
tècniques. Considera que la guia serveix per saber què fer davant aquests casos, 
mentre que el que proposen en el prec és fer un protocol d’actuació, més enllà del 
fet de derivar aquestes dones als serveis corresponents, i també de seguiment, de 
reconeixement i de suport, amb un calendari i amb una retribució econòmica a les 
entitats que presten aquests serveis, ja que moltes de les administracions que 
financen aquests serveis no estan aportant els diners que són necessaris i els 
ajuntaments no tenen cap relació amb aquestes entitats, mentre que la realitat és 
que aquestes entitats estan desenvolupant un servei públic.  

Lamenta que no li accepti el prec, perquè opina que aquesta negativa és donar 
l’esquena a tota una xarxa de suport, d’assessorament, d'acompanyament i de 
seguiment d'un servei públic, que l’Ajuntament de Barcelona també té l’obligació 
de desenvolupar. Afirma que el seu grup hi continuarà insistint, ja que creuen que 
la violència masclista és un impediment perquè les dones puguin assolir la plena 
ciutadania, autonomia i llibertat. Opinen que estan fent bona feina en relació amb 
l’atenció psicològica i en algunes qüestions més, però consideren que cal destinar 
molts recursos econòmics pel que fa a la inserció laboral i per garantir l’atenció i la 
recuperació d’aquestes dones, ja que sense aquesta autonomia econòmica no 
tindran autonomia personal. Per tant, demanen la presentació d’un pla específic 
des del marc de Barcelona Activa en relació amb les polítiques d’ocupació per 
garantir aquesta autonomia, que pensen que és l'única sortida per a moltes 
d'aquestes dones. Consideren també que les estratègies de prevenció i 
sensibilització, basades en el coneixement de les diferents maneres que adopta la 
violència masclista, han d’esdevenir el nucli d’actuacions més rellevant. 

Per acabar,creu que és un error que no li accepti el prec, i assegura que 
continuaran insistint també de la mà de les entitats que fan aquesta feina. 
Reclama a la Sra. Vila que tingui tota l’exigència que calgui amb la Generalitat de 
Catalunya, ja que avui no compleix amb el que li pertoca. 

La Sra. Moraleda dóna les gràcies a la Sra. Vila per les respostes. Manté, però, 
que el Govern de l’Estat espanyol no té com a prioritat la lluita contra la violència 
vers les dones, malgrat que la Sra. Pajares diu que en el proper Consell de 
Ministres aprovaran una estratègia que estarà dotada amb 1.539 milions d'euros i, 
en aquest sentit, constata que els recursos contra la violència masclista, que es 
deriven a les comunitats autònomes s’han abaixat un 25% durant aquest any, i 
que els 39 milions són per posar en marxa el Pla estratègic per la igualtat 
d'oportunitats i no solament per a temes de violència envers les dones. Conclou 
esperant que la ciutat de Barcelona continuï estan al capdavant d'aquesta 
estratègia, i que pugui continuar sent una ciutat de referència en aquesta matèria. 

La Sra. Pajares replica a la Sra. Moraleda que és cert que està encabit en un pla 
d'igualtat d'oportunitats, però que s’anomena concretament Estrategia nacional 
para la erradicación de la violencia de género 2013-2016, i posa en relleu que 
comptarà amb 250 mesures. Conclou assegurant que aquest tema és una prioritat 
per al Govern del Partit Popular com ha estat sempre prioritari el tema de les 
dones, com ho demostra el fet que el primer pla integral a favor de les dones el va 
aprovar un Govern del PP en la legislatura 1996-2000.  

Es dóna per tractat. 
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d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
2. Que comparegui el/la responsable municipal que correspongui per tal de 

donar compte de forma detallada, de quines són les reestructuracions d'horaris i 
serveis previstos pels diferents Centres d'Atenció Primària (CAP) i dels hospitals de 
referència de la ciutat de Barcelona, per la temporada d'estiu. Sol·licitem ens sigui 
lliurada còpia per escrit de la compareixença. 

 
La Sra. Jaurrieta presenta la sol·licitud de compareixença, atès que ja és l’estiu i 

encara no els han explicat les afectacions que tindran els serveis sanitaris a la 
ciutat durant aquest període estival i, en canvi, han llegit a la premsa que hi haurà 
aquestes afectacions. 

La Sra. Iniesta contesta que la planificació de l’oferta sanitària s’adapta sempre 
a les necessitats estacionals. Concreta que hi ha dos plans: un d’hivern, anomenat 
PIUC, i un d’estiu, anomenat POCS, que té com a objectiu donar resposta a les 
demandes durant el període de vacances que poden ser diferents en els territoris. 
Informa que els plans tenen un calendari per quinzenes, que són diferents per als 
centres d'atenció primària i per als centres hospitalaris i que en aquests centres 
hospitalaris també es diferencien segons el dispositiu. Fa avinent que per 
respondre aquesta compareixença van demanar la planificació al Consorci Sanitari 
de Barcelona i comenta que, per això, avui està present el Sr. Armengol de la 
Secretaria Tècnica del Consorci que els informarà sobre la planificació i, més 
concretament, sobre quina ha estat la realitat. 

Explica que aquest estiu la situació dels 52 centres d’atenció primària que té la 
ciutat serà: 43 mantindran la mateixa oferta, 7 tindran ajustament d’horaris, i 2 
tancaran, que són concretament el CAP de Carles I, els usuraris i usuàries del qual 
es deriven cap al CAP de passeig Sant Joan, i el CAP Pere Virgili de Sant Gervasi, 
que es deriven al CAP de Vallcarca.  

Pel que fa als centres hospitalaris, remarca que explicar la planificació és més 
difícil, perquè cada dispositiu té el seu calendari, però fa saber que els ajustos es 
concentren bàsicament en el mes d'agost, que és quan l'activitat quirúrgica davalla 
perquè hi ha la concentració de vacances del personal, encara que remarca que la 
xarxa d'urgències queda absolutament garantida.  

Anuncia que els donaran la informació per escrit i que, tot seguit, el Sr. 
Armengol els detallarà la informació, que també la poden ampliar. Conclou dient 
que és important que facin després l’avaluació desi aquesta ha estat la planificació 
que realment s’ha desplegat i si ha d’haver-hi alguna modificació. 

El Sr. Armengol presenta la planificació i previsió d’accions de recursos sanitaris 
de Barcelona, en el període de 2013, en representació del Consorci Sanitari de 
Barcelona, a petició de la delegada de Salut. Recorda que el 2004, el Departament 
de Salut i el CatSalut van posar en marxa per primera vegada el Pla 
interdepartamental d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor 
(POCS). Dóna a conèixer que a la ciutat de Barcelona és el Consorci Sanitari de 
Barcelona que es comunica i coordina amb els diferents centres sanitaris per veure 
les variacions que es duran a terme durant els mesos de juliol, agost i setembre 
2013. Destaca que és important contextualitzar també les àrees integrals de salut 
a la ciutat de Barcelona, ja que això permet tenir un marc que facilita disposar de 
mecanismes perquè, davant de qualsevol incidència, hi hagi coordinació i puguin 
actuar de manera ràpida i resolutiva,fent les intervencions que calguin. 

Informa que dels 52 centres d’atenció primària de la ciutat, que incorporen els 
68 equips, hi ha 7, concretament el de la Vila Olímpica, el de Casanova, el de les 
Hortes, el de Comte Borrell, el de les Corts, el de Sarrià i el de Vallvidrera, que 
tenen variacions lleus d’horari, en moments en els quals els centres manifesten 
que hi ha molt poca activitat assistencial; i hi ha 2 que tancaran que són el CAP de 
Carles I, que es redirecciona la població cap el CAP del passeig de Sant Joan, i el 
CAP de Sant Gervasi que hauran d’anar el CAP Vallcarca.  
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Fa saber que els 10 hospitals de la ciutat mantenen variacions similars a les dels 
anys anteriors quant a la disponibilitat de llits convencionals i crítics en el període 
juliol-setembre del 2013 i fa palès que hi ha una disminució pràcticament igual. 
Afegeix que el seguiment i la planificació es fa és quinzenalment. 

Posa en relleu que les quatre àrees integrals de salut, que són Barcelona Nord 
amb l’Hospital Vall Hebron, Barcelona Esquerre de l’Eixample amb l’Hospital Clínic, 
Barcelona Dreta de l’Eixample amb l’Hospital de Sant Pau, i Barcelona Litoral amb 
l’Hospital del Mar, els facilita la comunicació i la coordinació entre els diferents 
recursos sanitaris, i afegeix que també disposen de la relació de responsables de 
cada centre, cosa que els permet que en qualsevol situació pugui haver una ràpida 
resposta assistencial en xarxa i en l’àmbit territorial. Fa una menció especial a la 
xarxa d’urgències de la ciutat de Barcelona, que els permet fer el seguiment 
constant de qualsevol incidència, així com també poden prioritzar l’actuació entre 
els diferents nivells assistencials de manera coordinada, efectiva i eficient.  

La Sra. Iniesta aclareix que han fet, sobretot, èmfasi en els centres d’atenció 
primària, ja que el programa i la planificació per quinzenes dels hospitals encara 
s’està recollint, amb tot,anuncia que tan bon punt ho tinguin fet, els ho faran 
arribar.  

La Sra. Jaurrieta agraeix la informació facilitada tant per la Sra. Iniesta com pel 
Sr. Armengol. Confirma que un 20% aproximadament dels centres d’atenció 
primària tindran afectació horària i critica que han trobat a faltar dues qüestions: 
la primera, sobre si hi haurà una reducció de personal i com es distribueix aquesta 
falta de professionals sanitaris; i, la segona, més informació sobre els serveis, ja 
que, per exemple, sobre el CAP Pare Claret no han dit res, quan saben que a 
l’agost tancarà una planta, ni tampoc del CAP Marina, que sembla que està previst 
tancar-lo durant l‘estiu, ni del CAP Roger de Flor, en el qual han tancat les 
especialitats aquest estiu.  

Constata que l’any passat els van dir que hi havia 54 centres d’atenció primària 
a la ciutat i, en canvi, avui els han dit que en són 52 i vol saber els noms dels dos 
CAP que han desaparegut entre l’any passat i aquest. Assenyala que a la premsa 
sortia la notícia que la Generalitat de Catalunya incrementaria els serveis sanitaris 
en aquelles poblacions que consideraven destins turístics i, en aquest sentit, 
opinen que hi ha una massa poblacional suficient a la ciutat per mantenir 
l’estructura sanitària existent durant tot l’any, atès que enguany hi ha molts 
ciutadans i ciutadanes que no han marxat fora, a banda dels turistes que visiten la 
ciutat. 

Per acabar, pregunta com han informat els usuaris i les usuràries afectats pels 
tancaments del CAP Sant Gervasi i del CAP Carles I, i també vol saber en què 
consistirà l’agenda única dels CAP que es posa en funcionament aquest estiu. 

La Sra. Pajares agraeix a la Sra. Iniesta i també al Sr. Armengol les seves 
explicacions en aquesta compareixença. Pensa que, tot i que l’activitat segurament 
baixa, és molt important organitzar aquest període perquè afecti de la manera 
menys negativa possible a la ciutadania. Opina que si els centres de primària, com 
a primer nivell assistencial on s’adrecen els ciutadans,tanquen més hores o, fins i 
tot, durant el mes d’agost els usuaris i usuàries d’algun d’ells han d’anar a un altre 
centre, això pot afectar també els serveis d’urgències hospitalàries. Considera que 
les zones turístiques és un tema a tenir molt en compte. Pensen que és de vital 
importància que s’informi els usuaris i les usuàries dels canvis d’horaris, que, 
d’altra banda, creuen que són lògics en època estival. Afirma que estaran amatents 
a les possibles queixes o reclamacions que puguin haver dels usuaris i de les 
usuàries arran dels tancaments o de les reestructuracions d’horaris dels centres 
d’atenció primària i també dels centres hospitalaris. 

La Sra. Ribas agraeix a la Sra. Iniesta i al Sr. Armengol que els hagin donat 
aquesta informació. Es congratula per la presència el Sr. Armengol, ja que pensa 
que estaria bé que vinguessin més sovint representants del Consorci Sanitari de 
Barcelona a aquesta Comissió. Comunica que com a usuària del CAP de Sant 
Gervasi, no n’ha rebut cap informació. Considera que hauran d’avaluar, sobretot, 
com ha anat aquest seguiment quinzenal, ja que això els permetrà veure possibles 
desajustos, encara que difícilment els podran compensar perquè el personal no hi 
és. Tanmateix, pensa que és un tema que han d’anar vigilant, fonamentalment 
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perquè també els hàbits de la població atesa van canviant, ja que cada vegada la 
ciutadania surt menys a fora durant les vacances i també per l’envelliment de la 
població i l’augment de malalts crònics, cosa que requereix tota una sèrie de 
seguiments, els quals suposa que es mantenen encara que sigui a través dels 
centres d’urgències o d’atenció primària, com també pensa que,cada vegada 
menys, els malalts s’esperen que torni el seu metge de vacances. Pel que fa als 
reforços de les zones turístiques, opina que no nomes haurien de ser a indrets de 
la costa, sinó que també a determinats llocs de la ciutat a l’estiu els haurien 
d’incrementar o assegurar algun altre tipus d’atenció. 

Conclou manifestant l’encert de fer el seguiment i que, després,el puguin 
avaluaren aquesta Comissió o en un altre marc, ja que això els permetrà preveure 
situacions futures i també podran veure com es van adaptant a les necessitats de 
la població que han d’atendre. Pregunta sobre la manera com els metges trien les 
vacances i si se’ls obliga, sobretot en els centres d’atenció primària que tanquen,a 
agafar vacances en aquests mesos, ja que pensa que, dins aquest context de 
canvi, el més normal seria que el període de vacances dels professionals sanitaris 
es repartís més al llarg de tot l’any, cosa que també seria un element a tenir en 
compte de cara a veure si aquesta afectació és ajustada o no. 

El Sr. Laporta agraeix a la Sra. Iniesta i al Sr. Armengol la presentació d’aquest 
informe, que és d’interès per a la ciutadania. Anuncia que el seu grup farà 
l’avaluació un cop passat l’estiu, cosa que no significa, però, que no comparteixin 
la inquietud del grup que ha demanat la compareixença, però manifesta que també 
fan confiança al rigor dels equips de gestió sanitària, els quals pensen que ja 
hauran reestructurat els seus horaris i serveis perquè cap pacient es trobi en una 
eventual situació de desatenció durant aquest estiu. 

Demanen que tots els centres afectats pels horaris d’estiu donin la màxima 
informació dels horaris als usuaris i a les usuàries sobre les alternatives que poden 
seguir, així com també sol·liciten que s’intensifiqui una campanya informativa de 
prevenció sanitària, sobretot, pensada perquè la ciutadania es protegeixi del rigor 
del clima estiuenc. 

La Sra. Iniesta puntualitza que el seguiment quinzenal es fa en els dispositius 
dels centres hospitalaris i no en els centres d’atenció primària. Assenyala que al 
govern municipal li ha de preocupar no només l’atenció primària i la hospitalària, 
sinó també la salut mental i la sociosanitària. Admet que a la ciutat hi ha gent gran 
que no marxa de vacances, però considera que han de mirar les dades sobre els 
centres d’atenció primària i veure si la planificació i els ajustos fets han estat els 
idonis i correctes. Assegura que els dos centres alternatius de passeig de Sant 
Joan i de Vallcarca estan molt pròxims als que es tanquen. Pel que fa a la 
comunicació, està d’acord que la ciutadania ha d’estar ben informada, i diu que 
segurament és una assignatura d’aquelles,en què cal actuar i demanar que cada 
vegada es doni més informació. 

Indica que no els pot respondre ara sobre les vacances del personal, ja que no 
ho ha preparat així, però diu que si ho volen saber, ho mirarà; tanmateix, pensa 
que el que realment ha de fer el govern municipal és estaram atent al fet de si 
aquesta planificació ha donat resposta a les necessitats de la ciutat de Barcelona o 
no. Afirma que el govern municipal no gestiona els centres hospitalaris, ni els 
centres d’atenció primària, ni els centres de salut mental, ni els sociosanitaris, sinó 
que està per procurar que els serveis de la salut de la ciutat estiguin donant 
resposta a la ciutat, ja que la ciutat canvia i, per tant, reitera que han d’estar molt 
amatents de com ha anat la planificació. Pel que fa al turisme, comenta que, si 
volen,hi poden fer un monogràfic, ja que tenen molts serveis especials per atendre 
el turisme a la ciutat.  

Conclou afirmant que recull tot el que li han dit i anuncia que la setmana que ve 
a la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona, explicarà que s’ha demanat 
una compareixença sobre la planificació de l’estiu i que s’ha compromès a fer la 
seva avaluació per veure si s’ha donat resposta a les necessitats de l’estiu de la 
ciutat, ja que realment la ciutat canvia i té demandes diferents. 

La Sra. Jaurrieta matisa que la pregunta que li ha fet sobre els professionals és 
perquè creuen important que des del govern de la ciutat s’hi estigui al corrent per 
assegurar-se que queda coberta l’assistència sanitària i especialitzada a la ciutat 
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de manera equilibrada, com passa durant la resta de l’any. Reitera la pregunta 
sobre si les plantes que tanquen als CAP de Pare Claret i de Roger de Flor estaran 
tancades només de manera estacional o si el tancament s’allargarà en el temps. 

Respecte al turisme, puntualitza que era una pregunta una mica irònica, ja que 
els mitjans de comunicació diuen que la Generalitat de Catalunya reforçarà els 
centres en les poblacions catalanes que considera com a destí turístic. Des 
d’aquesta perspectiva, pregunta si consideren que la ciutat de Barcelona no és un 
destí turístic i no tindrà reforç, quan, de fet, la població barcelonina es manté en 
nombre de persones tant perquè la ciutadania aquest any no viatjarà com també 
pels visitants que té sempre la ciutat. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
3. Que comparegui el responsable del Govern municipal perquè informi dels 

resultats de l'informe Diagnosi 2013: Les persones sense llar a la ciutat de 
Barcelona i l'evolució dels recursos de la Xarxa d'atenció a les Persones Sense Llar. 

 
El Sr. Gomà presenta la sol·licitud de compareixença. 
La Sra. Fandos manifesta que el govern municipal és conscient que cal fer 

polítiques coordinades i transversals entre totes les administracions i el teixit 
social. Evidencia que actualment s’enfronten a dos reptes importants que són, 
d’una banda, l’increment de les persones que necessiten el suport d’entitats 
especialitzades i els Serveis Socials i, de l’altra, la dificultat per consolidar els 
processos d’inclusió en un entorn, on avui hi ha dificultats per tenir un treball 
remunerat. Des d’aquesta perspectiva, informa que estan implementant mesures 
d’atenció social per atendre les persones sense llar, i alhora, i de manera 
important, estan tirant endavant accions que reforcin la musculatura de la ciutat 
per prevenir que les persones es quedin sense el seu habitatge. Destaca que han 
augmentat en un 20% el servei de mediació entre les famílies que poden perdre 
l’habitatge per un desnonament, i aporta la dada significativa que mentre el 2012, 
hi van haver 319 expedients de mediació, en aquest primer semestre del 2013 ja 
n’han obert més de 500. 

Remarca que estan dotant la ciutat de més recursos de pisos de lloguer i de 
pisos d’inclusió, i en posa com a exemples l’augment que han fet de pisos 
d’entitats socials o de pisos de lloguer a les promocions de Torre Baró i també el 
Pla 100 x 1000. Assenyala també que els nous centres d’atenció familiar i el centre 
d’allotjament temporal Hort de la Vila han significat un augment de places 
d’atenció general a les persones perquè puguin tornar a fer una vida autònoma. 
Comunica que estan estudiant, entre altres, noves experiències com el 
housingfirst. 

El Sr. Miret informa que l’estudi està dirigit pel professor Albert Sales, del qual 
posa en valor la seva trajectòria professional,i també remarca la qualitat de 
l’estudi, ja que és solvent i equilibrat i fa un retrat molt precís de la realitat actual 
del «sensellarisme» a la ciutat. Explica que el «sensellarisme» no es tracta només 
d’una absència d’habitatge, sinó que hi ha elements i factors de risc de tipus 
estructurals, institucionals, relacionals i personals, així com també l’absència 
d’estatus legal, i afegeix que la crisi de l’habitatge ha fet agreujar aquest problema 
que és estructural a la ciutat.  

Aporta les dades que, el 1997, el 37,6% d’ingressos mitjans d’una llar eren per 
pagar una hipoteca, mentre que el 2007, just abans de la crisi, era del 51,2%, 
cosa que no es correspon al que diuen tots els estudis sobre que el pagament, 
sigui de lloguer o d’hipoteca,acceptable i equilibrat econòmicament no hauria de 
ser superior a un 30% dels ingressos. Exposa que, en aquest mateix període de 
temps, en 15 dels 21 països que formen part de FEANSA, que és una fundació 
europea que treballa amb les persones sense llar, han incrementat notablement el 
nombre de persones sense llar i, a hores d’ara, a la Unió Europea es calcula que 
estan sense llar 410.000 persones.  

Recomana a tots els presents la lectura de l’estudi, ja que les reflexions que s’hi 
fan els ha d’aportar idees per poder afrontar el problema. Fa saber que l’SROI 
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(Social return on investment)és de 2,20 euros, cosa que significa que per cada 
euro invertit en prevenció del «sensellarisme» el conjunt de la societat guanya 
2,20 euros. Evidencia que ha crescut d’una manera moderada el nombre de 
persones sense llar,gràcies al nombre de recursos que s’hi ha abocat per fer-hi 
front, tot i que manifesta que parlar de moderació quan hi ha persones que 
dormen al carrer sempre li fa una mica d’angúnia, ja que moltes persones que 
dormen al carrer no són necessàriament persones que tenen patologies mentals o 
addiccions, sinó que formen part de situacions d’una complexitat enorme, però que 
a vegades vénen donades simplement pel desarrelament laboral, familiar i 
estructural vital.  

Fa una comparativa, segons dades del Servei d’Inserció Social (SIS), dels anys 
2008, 2011 i març de 2013 de la manera següent: el 2008, hi havia 562 persones 
al carrer, 265 en assentaments i 1.190 allotjades en recursos públics o privats, 
cosa que vol dir que, sota aquest concepte no tant de «sense llar» sinó de «sense 
habitatge», hi havia 2.017 persones; el 2011, al carrer n’hi havia 726, als 
assentament 695 –tot i que diu que aquesta dada és relativament poc fiable, 
perquè paradoxalment el 2013 baixa bastant el nombre de persones en 
assentaments–, i les persones allotjades en recursos públics o privats eren 1.258;i 
el mes de març del 2013 hi havia 870 persones al carrer, 595 en assentaments i 
1.468 allotjades en recursos públics o privats. 

Pel que fa a la distribució d’aquestes places, matisa que no s’han comptabilitzat 
les places disponibles en allotjaments com ara pensions, ja que això és un nombre 
molt movible,amb unes oscil·lacions de pujades i baixades que obeeixen a 
situacions molt conjunturals. Dóna a conèixer que les places disponibles en 
equipaments públics per atenció a les persones sense llar el 2008 van ser 472, 
dividides entre centres residencials i pisos, el 2011 van ser 474, i a data de març 
del 2013 són 602 places. Pel que fa a les places en equipaments de titularitat 
privada, el 2008 van ser 276, el 2011 338 i a data de març del 2013 són 543. 
Remarca que 121 de les places de titularitat privada estaven concertades 
directament amb l’Ajuntament de Barcelona, i moltes de les altres estan en bona 
part subvencionades,mitjançant convenis de col·laboració amb les entitats 
privades. 

Conclou dient que negar que s’ha produït un increment de persones sense llar és 
absurd, ja que hi ha aquesta situació de crisi econòmica, però pensa que amb la 
col·laboració de les xarxes civils de la ciutat i de l’Ajuntament de Barcelona i, en 
definitiva, de tot l’espai institucional, s’està donant una resposta certament 
interessant, la qual li agradaria, però, que fos més contundent. Per acabar, es posa 
a disposició dels grups municipals per si tenen alguna pregunta a fer-li. 

El Sr. Gomà agraeix l’exposició del Sr. Miret. Matisa que havien demanat 
aquesta compareixença, ja que consideren que estan davant un magnífic estudi. 
Posa en relleu que el professor Sales, que també havia fet l’estudi del 2011,té una 
enorme experiència en aquesta matèria. Recomana que llegeixin l’estudi, perquè 
planteja els elements més conceptuals de factors de risc i alhora proporciona un 
conjunt de xifres que expliquen la realitat actual. En definitiva, diu que el primer 
sentit de la compareixença era visibilitzar l’existència d’aquest estudi que pot 
ajudar molt a entendre i a continuar fent front a aquesta realitat des de les 
polítiques municipals i des del conjunt d’entitats de Barcelona.  

Es congratula que Barcelona sigui una ciutat que hagi construït un model 
d’atenció a les persones sense llar, ja que, quan parlen d’aquestes persones, les 
xifres no són ni l’únic ni el més important, sinó que el més important és tenir un 
model basat en la dignitat de les persones i que sigui un model de resposta que 
passa per incentivar tots els elements d’autonomia personal i de recuperació 
d’aquesta dignitat i, per tant, de tenir una nova oportunitat vital per a aquestes 
persones.  

Respecte a les xifres, constata que hi ha hagut un creixement sostingut de les 
places en tota la seva tipologia interna i pel que fa a les persones sense llar que 
dormen al carrer, considera que cal no abaixar la guàrdia, malgrat que reconeix 
l’esforç que està fent l’Ajuntament de Barcelona i les entitats per anar 
incrementant els recursos. Opina que han d’aconseguir que la resposta sigui prou 
eficaç com perquè una persona que fa un itinerari de sense llar d’una manera molt 



NÚM. 29 20-10-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4521 
 

prematura sigui atesa i incorporada a un circuit d’inclusió i, des d’aquesta 
perspectiva,pensa que la xifra de 159, en els últims dos anys,els transmet el 
missatge que no han d’abaixar la guàrdia de cap de les maneres i que, per tant, 
tots els recursos que s’han posat en marxa en aquests dos últims anys eren del tot 
necessaris.  

Per acabar, recorda que existeix el compromís per part del govern municipal de 
completar la xarxa amb la posada en marxa dels dos centres d’acollida que 
quedaven pendents, abans que acabi el mandat i, en aquest sentit, creu que això, 
que implicarà un altre creixement molt important de les places d’acollida, és 
absolutament necessari per mantenir la política d’atenció a les persones sense 
sostre en els termes que avui fan que la ciutat sigui un referent en aquest aspecte.  

Tot seguit, informa que ara tractaran la pregunta del grup d’UpB, que correspon 
al punt 18 de l’ordre del dia i dóna la paraula al Sr. Laporta. 

El Sr. Laporta formula la pregunta. Manifesta la preocupació del seu grup per la 
tendència a l’alça de les persones que dormen al carrer, segons dades de l’informe 
Diagnosi 2013 i, tot i que reconeixen la gran tasca de l’Administració i de les 
entitats socials, consideren que mai n’hi ha prou. Valora positivament que el 2013 
hi hagi més pisos d’inclusió i centres residencials que cinc anys enrere. També els 
crida l’atenció que un 10% de les persones allotjades en aquests serveis tinguin 
rendes del treball insuficients per cobrir la despesa per un habitatge, cosa que 
evidencia l’existència del que s’anomena «noves bosses de pobresa».  

Comparteixen les sis propostes d’intervenció que aporta l’informe i, sobretot, 
estan d’acord amb l’objectiu que les persones que dormen al carrer recuperin la 
seva autonomia personal. També pensen que cal lluitar contra l’estereotip que la 
persona que està al carrer és per culpa de la seva mala vida, ja que això no 
permet crear les complicitats necessàries per afrontar aquesta problemàtica. 
Opinen que, més enllà de les mesures de prevenció correctes que s’estan 
adoptant, cal fer també estratègies d’Estat i, per tant, consideren que són 
necessaris més recursos dels que s’estan invertint si es vol afrontar la 
problemàtica de l’exclusió social, cosa que pensen que només es podrà aconseguir 
si Barcelona és una capital d’Estat. 

La Sra. Moraleda agraeix la compareixença, ja que els ha permès conèixer més 
detalladament les xifres que aporta aquest informe, que els ha de servir de 
diagnòstic. Posa en valor que l’han fet les persones que més en saben i que l’ha 
dirigit el professor Sales. Constata que l’informe assenyala les greus conseqüències 
del procés d’empobriment de bona part de la ciutadania motivat per la crisi 
econòmica actual i, en aquest sentit, els preocupa molt els perfils actuals de les 
persones sense sostre que són conseqüència d’aquesta gravíssima crisi i, molt 
especialment, de les retallades en algunes prestacions, que fan que moltes famílies 
avui no puguin conservar el seu habitatge. 

Per tant, consideren que les dades de l’informe posen de manifest que les 
polítiques per evitar la fractura, tot i haver-s’hi incrementat i també reconeixent 
l’esforç que la ciutat està fent en aquests moments, no són prou eficients per 
pal·liar les greus mancances que pateixen moltes famílies, a causa de les 
retallades que hi ha hagut per part d’altres administracions i, molt especialment de 
les retallades en matèria d’habitatge, ja que han desaparegut els ajuts per a bona 
part de l’habitatge social, els de l’habitatge de lloguer per a joves, i també els que 
moltes famílies rebien per la seva renda. Pensen que la pitjor conseqüència que 
pot patir una família en crisi és perdre el seu habitatge, ja que això és el primer 
pas per a l’exclusió social i, per tant, opinen que han d’abocar tots els esforços 
possibles per veure com són capaços de posar-s’hi en marxa, malgrat les poques o 
cap competència en aquesta matèria del govern municipal i més enllà de les que 
tingui derivades dels Serveis Socials.  

Expressa la preocupació del seu grup, ja que es posaran en marxa de seguida 
algunes retallades noves, fruit del decret de mesures d’estalvi o «decret 
antidèficit», en què, per exemple, moltes de les persones que en aquests moments 
estan cobrant un subsidi de 426 euros al mes, passaran a cobrar 275 euros al mes, 
i també la situació de precarietat que es crearà per l’allargament de l’edat d’accés 
a aquest subsidi de 52 a 55 anys, cosa que significa que moltes de les persones de 
més de 50 anys que estan sense feina estan abocades a l’exclusió social. Per 
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acabar, pregunta les noves accions i estratègies que el govern municipal està 
dissenyant per fer front a un fenomen que pensen que en els propers anys encara 
pot créixer.  

La Sra. Martín agraeix l’elaboració d’aquest estudi que ha fet el professor Sales i 
el seu equip, ja que aporta la informació suficient per extreure algun tipus de 
conclusió. Comunica que la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar alerta que el 
nombre de persones que viuen al carrer ha augmentat en un 47% entre el 2008 i 
el 2013, amb un creixement molt important del 125% en la població 
d’assentaments i un augment del 23% en el nombre de persones que pernocten 
als equipaments i recursos de les entitats de la Xarxa. Reconeix que tant les 
entitats de la Xarxa com l’Administració municipal han fet una aposta per 
incrementar els recursos residencials, però constata que, malgrat això, la capacitat 
de resposta de la Xarxa és insuficient a causa de la demanda creixent 
sobrevinguda amb la crisi econòmica actual. Aporta la dada que mentre el total de 
places de titularitat pública ha augmentat només un 28% des del 2008 fins al 
2013, el nombre de places de titularitat privada ho ha fet en gairebé un 100% i, en 
aquest sentit, destaca especialment l’important esforç que estan fent les entitats 
privades, que amb concert o sense, estan portant a terme un programa molt 
intens en el desenvolupament d’aquests recursos tan essencials per atendre totes 
les persones sense sostre.  

Per això, consideren molt important que l’Administració municipal, 
paral·lelament al compliment dels seus compromisos quant a l’increment i a la 
millora dels equipaments essencials per atendre aquestes persones que ja estan 
planificats, incrementi el seu suport perquè la iniciativa privada pugui continuar 
desenvolupant projectes d’atenció personalitzada i de qualitat per aconseguir 
processos d’inserció, a través de la intervenció socioeducativa. Opinen que les 
apostes per la qualitat en els recursos residencials i per una estratègia coordinada 
entre les entitats i l’Administració pública han de ser una màxima a aconseguir per 
lluitar contra el «sensellarisme» i per ajudar les persones que necessiten atenció i 
suport a tirar endavant i, en aquest sentit, pensen que no avançaran si només 
aconsegueixen donar un sostre massificat per una nit i l’endemà aquestes 
persones han de tornar al carrer.  

Critica que qüestions tan bàsiques com la densitat d’ocupació dels serveis 
d’allotjament i el nombre de persones que calen per gestionar correctament un 
servei, no han rebut sovint l’atenció necessària per analitzar les implicacions en els 
processos personals dels ciutadans i de les ciutadanes atesos. Assenyala que els 
grans equipaments en habitacions que reuneixen moltes persones amb 
problemàtiques diverses generen una identitat de sense sostre que pot reforçar els 
processos de ruptura dels usuaris i de les usuàries respecte a la societat. 
Consideren que calen apostes clares per aconseguir uns serveis de qualitat en 
l’atenció a les persones sense llar suficientment dignes i alhora dignificar l’atenció 
a aquestes persones i fer l’acompanyament necessari per assegurar la seva total 
integració social.  

Creuen també que és molt important posar l’accent en l’habitatge, que és el 
gran problema que tenen les persones de la ciutat, que entren en un procés 
d’exclusió social derivat, en la majoria dels casos, de la situació de crisi actual. Per 
acabar, constata que els habitatges de lloguer a preu social donen una solució i 
una oportunitat de tirar endavant a persones que en aquests moments tenen uns 
ingressos molt minvats.  

La Sra. Fandos agraeix a tots els grups municipals les seves intervencions. 
Manifesta que coincideix pràcticament en tot el que han dit i afirma que 
bàsicament el compromís del govern municipal és continuar treballant-hi i 
augmentar el suport i les places. En aquesta línia, posa en valor el fet que l’estudi 
reculli l’esforç que hi estan fent tant l’Ajuntament de Barcelona com les entitats de 
la ciutat. Puntualitza a la Sra. Martín que l’estudi diu que el 58% de les places de 
titularitat privada són concertades, cosa, però, que no treu que continuïn 
concertant més places.  

Diu que tenen com a deures de futur, a part del que els demanen sobre 
continuar augmentant el pressupost i els centres, fer una estratègia més d’Àrea 
Metropolitana, ja que sense això serà difícil sortir-se’n, atès que la ciutat de 
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Barcelona exerceix també de capital. Afirma que el govern municipal hi posarà els 
recursos, però evidencia que han de sortir de la intensa situació de recessió que 
pateix Catalunya tots plegats, ja que opina que l’impacte de les polítiques 
d’habitatge de les darreres dècades i la falta d’una estratègia en l’àmbit 
supramunicipal, han provocat també la situació actual. 

Per acabar, pensen que primer han de prevenir i evitar que les persones perdin 
el seu habitatge i, segon, s’ha de crear treball, ja que mentre no es creï treball, 
tampoc no es podran evitar aquests processos. Reafirma que l’Ajuntament de 
Barcelona continuarà prioritzant, com també ho farà tota la Xarxa, l’augment dels 
recursos, però evidencia que per sortir d’aquesta situació hi ha molts altres factors 
que també hauran de tenir en compte.  

El Sr. Gomà admet que per superar el fenomen de les persones sense llar cal fer 
polítiques estructurals i específiques. En aquest sentit, creu que és un drama el 
desmantellament de les polítiques estructurals i, concretament, situacions com les 
retallades en dependència, l’exclusió sanitària de les persones nouvingudes, la 
retallada inhumana de la renda mínima d’inserció, la supressió d’ajuts al lloguer i 
la precarietat del mercat laboral, ja que han tingut un efecte devastador sobre les 
persones vulnerables a l’exclusió social i, des d’aquesta perspectiva, opina que 
l’Ajuntament de Barcelona ha de dedicar tot el seu esforç a fer polítiques 
específiques.  

Valora positivament que es mantingui el model en la política específica que 
s’està tirant endavant destinada a les persones sense sostre, però critica que hi ha 
mancances molt importants en altres polítiques municipals específiques. No 
comparteix, per exemple, la gran retallada de les polítiques actives d’ocupació a 
l’Ajuntament de Barcelona ni com s’ha incrementat d’una manera brutal el preu de 
l’aigua, quan hi ha milers i milers de famílies amb dificultats per cobrir les seves 
necessitats bàsiques.  

Per acabar, està convençut que per fer front a l’impacte de totes aquestes 
realitats, cal donar un nou impuls quantitatiu i qualitatiu a la política que s’hi està 
fent i se l’ha de mantenir al capdamunt de les prioritats de les polítiques 
municipals d’aquí al 2015, ja que, si no, hi haurà un empitjorament important de 
les condicions de vida d’aquest col·lectiu.  

La Sra. Moraleda reitera la pregunta sobre les noves estratègies que té 
pensades el govern municipal. Coincideix plenament que l’única cosa que faria que 
aquest fenomen millorés és acabar amb la recessió, però diu que això 
dissortadament no està només en les seves mans. Admet que podrien fer algunes 
polítiques d’estímul a la reinserció laboral, però indica que actualment no les poden 
fer, perquè han desaparegut la majoria de programes. Reclama una mica de 
capacitat d’innovació en aquest sentit; és a dir, que es cerquin idees en altres 
països més avançats i que s’hi posin en marxa algunes d’elles, com s’havia fet 
anteriorment, ja que cal trobar altres maneres per poder donar alternatives a 
famílies que necessiten un tipus d’allotjament temporal que no és el clàssic.  

La Sra. Martín puntualitza que el 52% no es refereix al total de les places de 
titularitat privada, sinó que fa referència només a les 231 places en centres 
assistencials. Reitera que el que demanen és més suport per ala iniciativa privada, 
atès l’increment de la demanda que tenen i a la bona tasca, en la majoria de 
supòsits, que duu a terme per a aquestes persones. Sol·licita les actuacions 
concretes de l’estratègia del govern municipal, amb els acords amb la iniciativa 
privada, per afrontar l’increment de les persones sense llar.  

La Sra. Fandos contesta que continuaran amb el mateix model que hi havia, 
augmentat el pressupost. Manifesta que continuen considerant que la Xarxa és el 
model correcte i que es tracta d’anar-lo ampliant. Posa en relleu els CAF, que són 
uns nous models de centres d’allotjament familiar que abans no existien. Per 
acabar, informa que amb el comissionat de Participació, conjuntament amb l’Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports,van fer un procés d’innovació 
social per a la recerca de solucions per activar el mercat de l’habitatge, seguint 
models que s’han fet en altres països. Dóna a conèixer que van seleccionar 10 
projectes com a propostes més innovadores i anuncia que els presentaran aviat.  

Es dóna per tractada. 
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III) Propostes a dictaminar 

 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
4. Aprovar el Pla d’acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016. 
 
La Sra. Iniesta presenta la proposta d’acord. Exposa que Barcelona ha fet un 

recorregut durant 25 anys amb els diferents Plans d’acció sobre les drogues que, 
conjuntament amb el Consorci Sanitari i el Pla director de salut mental d’addiccions 
del Departament de Salut, ha fet que es consolidés la Xarxa d’Atenció de les 
Drogoaddiccions a la ciutat. Informa que l’Agència de Salut Pública ha elaborat 
aquest Pla, i remarca que l’han treballat des de fa mesos, de manera conjunta, 
amb el lideratge del grup polític de drogues de l’Ajuntament de Barcelona. Dóna 
les gràcies a tots els grups polítics, als tècnics, a l’Agència de Salut Pública, als 
professionals i a les entitats per les seves valuoses aportacions.  

Explica que aquest Pla garanteix un abordatge integral de les addiccions, des de 
la prevenció fins al tractament, i amb la reinserció de la ciutadania amb addiccions. 
Assenyala que el consum pot afectar totes les capes socials, encara que hi ha 
factors personals i de l’entorn que hi influeixen. Especifica que és un pla de ciutat, 
que abasta més enllà de les polítiques municipals, que implica altres 
administracions, institucions i entitats, i que consolida i reforça els anteriors plans 
de les drogues de la ciutat.  

Destaca que ha estat un pla molt participatiu amb més de 50 reunions i que 
s’han incorporar 86 esmenes de totes les demandes que han formulat els grups 
polítics. Explica que s’ha elaborat a partir de l’avaluació dels anteriors, cosa que ha 
permès que l’hagin construït sobre la base de l’experiència, del coneixement i dels 
progressos assolits. Creuen que la xarxa d’atenció de drogues ha d’estar ben 
integrada en la xarxa sanitària i que per millorar la qualitat en l’atenció necessiten 
incorporar instruments com un nou sistema d’informació d’història clínica 
compartida, la recepta electrònica i l’acreditació, que són elements imprescindibles 
per coordinar-se amb altres recursos sanitaris. Subratlla que han de donar 
resposta a nous reptes i han d’estar amatents a noves maneres de consum i a una 
societat que es pot medicalitzar molt ràpidament davant factors emocionals. 
Considera que han de potenciar programes selectius i han d’estar amatents amb el 
jovent.  

Afirma que no volen una ciutat punitiva, sinó una ciutat que informa. Fa saber 
que en el Pla es recullen cinc àmbits: el de ciutat, el de perspectiva de la salut 
pública, el de la disponibilitat dels serveis, el de la qualitat i de l’expertesa, el de 
les aliances amb altres entitats i administracions, i el de la col·laboració 
participativa. Finalment, creu que s’han de felicitar perquè es tracta d’un pla de 
ciutat, que consolida que l’atenció als usuaris i a les usuàries sigui de manera 
integrada des de la prevenció a la reinserció. 

La Sra. Jaurrieta manifesta la reserva de vot del seu grup, ja que, tal com 
havien acordat, faran el debat i el posicionament en el Plenari del 24 de juliol. 

La Sra. Pajares expressa la reserva de vot del seu grup, ja que faran el debat i 
el posicionament en el Plenari del 24 de juliol. 

La Sra. Ribas manifesta la reserva de vot del seu grup, ja que faran el debat i el 
posicionament en el Plenari del 24 de juliol. Agraeix a la Sra. Iniesta la presentació 
de la proposta i l’enorme espai de debat que els ha ofert als grups polítics, als 
professionals i a les entitats. 

El Sr. Laporta expressa el vot a favor del seu grup, tot i que exposaran els seus 
arguments al Plenari del 24 de juliol. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i UpB i amb la reserva de 
vot del PSC, PP i ICV-EUiA.  

 
La Sra. Fandos intervé per comunicar que els repartiran ara un informe sobre les 

accions que el govern municipal ha fet en relació amb els Mundials de Natació, i 
anuncia que al setembre portaran l’informe de com han funcionat.  
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5. Atorgar la Medalla d’or al mèrit esportiu a Romà Cuyàs i Sol per la seva 

trajectòria esportiva integrant altres àmbits indissociables de l’esport, com són la 
cultura, la literatura o l’educació. 

 
El Sr. Gomà informa que el debat dels punts de l’ordre del dia números 5 i 6, 

que fan referència a l’atorgament de les dues medalles d’or al mèrit esportiu, el 
faran en el Plenari, però demana ara el posicionament de vot de tots els grups 
municipals. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
6. Atorgar la Medalla d’or al mèrit esportiu a Josep Lluís Vilaseca i Guasch per la 

seva trajectòria per al foment de l’esport com a activitat d’oci, professional, 
formativa, educadora i integradora, dels valors de la pràctica esportiva i de l’esport 
com a eix vertebrador de la societat. 

Tractada conjuntament amb el punt número 5 de l’ordre del dia. 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
c) Proposicions 
 
 

V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
7. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda instar al 

Govern municipal a presentar, en el proper semestre, una planificació per als 
propers 10 anys pel que fa al següents equipaments per a gent gran: centres de 
dia, habitatges amb serveis, casals, reserva de solars per a residències. 

 
La Sra. Díaz presenta la proposició. Exposa que la ciutat ha experimentat un 

envelliment de la població des dels anys vuitanta del segle passat i, més 
concretament, el nombre de persones de 65 anys i més han passat de 234.000 
habitants el 1981 a 338.509 el 2012, les quals representen el 20,5% de la població 
de la ciutat. Assenyala també que l’índex de sobreenvelliment de les persones de 
80 anys i més respecte al total de persones grans ha tingut un important 
creixement de 88.733 persones el 2003 ales 116.075 actuals. Constata que l’actual 
crisi econòmica està afectant molt especialment les condicions de vida de la gent 
gran, cosa que es veu en la pràctica desaparició de la Llei de la dependència, en 
les retallades en polítiques sanitàries, en la implementació del copagament en els 
medicaments, que fa que hi hagi persones grans que deixen de prendre la 
medicació per no tenir recursos, i també en la política de pensions, així com també 
s’observa que la pensió de jubilació s’ha convertit en la font de subsistència 
d’algunes famílies,en les quals tots els seus membres estan a l’atur. 

Fa saber que la darrera enquesta de condicions de vida i hàbits del 2011 aporta 
dades per conèixer la situació actual i les condicions de vida de la gent gran de la 
ciutat, la qual cosa els permet dissenyar i planificar polítiques, que garanteixin 
seguretat en la vida quotidiana d’aquest col·lectiu. Demanen un quadre de 
inversions en aquest moment, en el qualla població continua envellint, la Llei de la 
dependència trontolla i el Govern de la Generalitat està aplicant retallades en les 
seves polítiques socials. En aquest sentit, es queixa que tot i que hi ha hagut un 
pacte d’inversions amb el PP i tenir també reservada una petita quantitat per 
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reformar equipaments per a la gent gran ja existents, no hi ha cap provisió per fer 
nous equipaments.  

Conclou dient que, al llarg dels anys, l’Ajuntament de Barcelona ha mantingut el 
compromís de dur a terme polítiques per garantir la cohesió social de tots els 
col·lectius de la ciutat,i opina que han de continuar en aquesta línia, ja que la 
ciutadania així ho espera. 

La Sra. Martín manifesta el vot a favor del seu grup, ja que cal fer una 
planificació adequada per aquests propers deu anys, perquè les previsions de futur 
apunten que la població de gent gran a Barcelona creixerà de manera exponencial i 
també augmentarà l’esperança de vida, alhora que es preveu que s’incrementi la 
demanda dels serveis, perquè el 30% d’aquestes persones grans no tindran cap 
tipus de suport familiar, cosa que farà que siguin més dependents dels serveis 
públics. Afegeix que també cal tenir en compte que, a dia d’avui, ja existeix una 
demanda important de places en habitatges amb serveis, que acumulen ja una 
llista d’espera d’aproximadament 1.000 persones. 

El Sr. Gomà expressa el vot a favor del seu grup, ja que creuen que és necessari 
que es vagi fent un exercici continuat i sostingut de planificació en aquest termini 
de deu anys en un col·lectiu que segurament en conjunt no creixerà molt en 
aquests deu anys, però que, en canvi,hi haurà un increment important del nombre 
de persones d’edat molt avançada,a causa de l’augment de l’esperança de vida i, a 
més, cal tenir en compte que quan la generació del baby boom arribi als 65 anys, 
hi haurà un creixement absolutament exponencial del col·lectiu.  

Distingeix entre, d’una banda, les residències i els centres de dia, que avui 
encara són competència del departament de la Generalitat de Catalunya, però que 
s’haurien de traspassar al més aviat possible al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona i, de l’altra, els casals i els habitatges amb serveis, que són dos 
programes estrictament municipals i que ho han de continuar sent. 

Valora molt decebedor i negatiu el fet que el govern municipal hagi frenat la 
inversió pública tant en casals com en habitatges amb serveis. Critica que no ha 
trobat cap mena de concreció d’inversió pressupostària per a la creació o 
remodelació integral de casals de gent gran que doni continuïtat al programa de 
millora 2012-2015, ni tampoc en el programa de gent gran ni amb els acords 
d’inversió amb el PP. Afegeix que tampoc no ha trobat cap referència concreta a 
cap projecte nou d’equipament d’habitatges amb serveis per a gent gran en aquest 
mandat ni en el Pla d’inclusió, ni en el Programa de gent gran, ni en els acords 
amb el Partit Popular, mentre que només hi ha trobat una referència absolutament 
vaga de l’alcalde quan va presentar el Pla 100x1000. 

Conclou demanant alguna informació concreta sobre les previsions 
pressupostàries tant per remodelar integralment casals de gent gran com per a les 
promocions d’habitatges amb serveis del 2013 al 2015, ja que, si no, valora molt 
negativament que dos grans programes municipals d’atenció de proximitat a la 
gent gran hagin quedat absolutament frenats en aquest mandat.  

El Sr. Laporta manifesta el vot a favor del seu grup, ja que creuen que la tasca 
de planificació mai hi és sobrera, tot i que admet que els ha sorprès que el grup 
proposant demani un pla a deu anys vista en equipaments per a la gent gran. No 
obstant això, diu que sempre s’han posicionat a favor que els grans projectes de 
ciutat s’han de traçar més enllà dels períodes marcats pels mandats i, per tant, 
faran costat a la petició del PSC. 

Proposen que, per tenir-hi totes les dades, es podria fer aquesta planificació 
comptabilitzant-la de dues maneres: amb els recursos propis que té la ciutat 
actualment sent capital d’una comunitat autònoma, o bé amb els recursos que 
tindria Barcelona com a capital d’Estat i, des d’aquest punt de vista, pensen que el 
govern municipal hauria d’explicar aquesta planificació i que fos la ciutadania qui 
decidís quina de les dues maneres prefereix. Assegura que aleshores els que diuen 
que abans de parlar d’independència el que cal és afrontar els problemes de la 
gent gran, veurien clarament que, amb la independència, Barcelona, com a capital 
d’Estat,podria fer les inversions socials amb majúscules per afrontar tota la 
problemàtica de la gent gran de la qual estan parlant.  

La Sra. Roset manifesta el vot a favor del seu grup, ja que creuen que és 
necessari fer una anàlisi de les necessitats reals que té la ciutat, tenint també en 
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compte les projeccions d’evolucions demogràfiques que indiquen que en els 
propers anys hi haurà un fort creixement d’aquest sector de població. Admet que 
el perfil sociocultural de les persones grans està canviant a la societat i que, per 
tant, hauran d’adaptar els nous equipaments a les noves demandes i, en aquesta 
línia, fa saber que hi ha nous casals previstos.  

Pel que fa als casals de gent gran, en la línia de promoure l’envelliment actiu i 
de tenir en compte l’evolució del perfil dels usuaris i usuàries, informa que estan 
elaborant un estudi de noves possibilitats i propostes de futur. Dóna a conèixer 
que la planificació de les residències i centres de dia, així com els apartaments 
tutelats són competència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb qui 
treballen i treballaran en aquesta planificació. Afegeix que l’Ajuntament de 
Barcelona està treballant també per mantenir al màxim possible l’estada a casa 
seva de les persones grans i d’ajornar la necessitat d’ingrés en una residència amb 
la implementació de noves tecnologies com, per exemple, els nous dispositius del 
servei de teleassistència, els detectors d’ocupació de llit, de butaca, de 
convulsions, de caigudes o detectors de gas o de fum, i també amb programes 
d’ajuda comunitària com el RADARS o el servei d’Àpats en companyia o el 
Programa d’Adaptació Funcional a la Llar, entre d’altres.  

Informa que el Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 té un total de 
218 accions i inclou aspectes com: orientar els recursos perquè les respostes en 
els diferents programes municipals resultin assequibles i adequades a les persones 
i també respectuoses amb l’habitatge i l’alimentació; les necessitats bàsiques i 
d’accés a l’habitatge social o d’increment del nombre d’habitatges per emergències 
socials; les mesures d’envelliment actiu des dels districtes; les obres de millora al 
Casal de Gent Gran de la Capa, al Casal de Gent Gran de Sants-Montjuïc i al Casal 
de Gent Gran del Parc del Guinardó; cercar nous espais per a la gent gran de Sant 
Genís, on puguin desenvolupar les seves activitats;la construcció del Casal de Gent 
Gran de Ca l’Isidret i del Casal de Gent Gran Glòries; la reobertura del Casal de 
Gent Gran de Joan Casanelles; la reforma del Casal de Gent Gran de Joan 
Maragall; i les noves promocions d’habitatges amb serveis de Pere IV, Glòries, 
Quatre Camins i Germanetes. 

Conclou assegurant que faran una planificació i afirma que no perquè hi hagi 
actuacions que estiguin fetes, han d’aturar-se. Destaca, entre les actuacions que 
s’han fet, les següents: els 16 nous equipaments tutelats; l’augment del 14% dels 
recursos destinats a ajuts econòmics d’inclusió; l’augment de la dotació 
pressupostària pel programa RESPIR; i l’increment global del pressupost de l’Àrea 
de Qualitat de Vida que els ha permès ampliar els recursos.  

La Sra. Díaz agraeix a tots els grups municipals el seu suport perquè prosperi 
aquesta proposició. Contesta al Sr. Laporta que el termini de 10 anys és perquè, 
independentment del partit que governi d’aquí a deu anys, les persones 
afortunadament aniran envellint i han d’estar preparats perquè el 2025 els nascuts 
durant el baby boom ja tindran 65 anys. Agraeix les explicacions de la Sra. Roset i 
admet que el govern municipal està fent actuacions, que ja es feien en altres 
mandats, així com també valora que s’hagi fet un pla de gent gran, que s’ha 
aprovat en el Plenari, però recorda que no hi ha cap compromís per part del 
govern municipal sobre equipaments per a la gent gran i, per tant, considera que 
han de donar resposta a la demanda del Consell Assessor de la Gent Gran que és 
que cada barri tingui un casal de gent gran i encara en falten 14.  

Respon a la Sra. Martín que li accepta la seva transacció d’incloure les places de 
curta estada, perquè admet que, atesa la situació actual, moltes persones grans 
han de tornar a casa seva i deixen la plaça de residència i, en aquest sentit, és 
indispensable tenir equipaments de curta estada per poder descarregar, sobretot, 
la família que és la que actualment està fent la cura d’aquestes persones. 

Per demostrar que no és estrany planificar a vuit o deu anys, recorda que 
existeix el Pla d’equipaments culturals 2010-2020, que estava previst per a deu 
anys, i també el Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016, previst per a vuit anys. 
Reitera que tenen una bona eina, que és l’enquesta de condicions de vida, que 
l’han de fer servir, i remarca que és la que fa la fotografia de les necessitats 
actuals no cobertes de la gent gran i la que els ha d’ajudar a preparar el futur, ja 
que l’Ajuntament de Barcelona ha de donar servei de proximitat.  



4528 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

La Sra. Martín aclareix que el seu grup no han pactat cap pressupost aquest any 
amb el govern municipal, sinó que l’únic que han fet és salvar 200 milions d’euros 
d’inversió perquè no es perdessin. Diu al Sr. Gomà que està equivocat, ja que 
assegura que hi ha inversions previstes per a casals de gent gran. Agraeix a la Sra. 
Díaz l’acceptació de l’esmena, perquè considera que serà profitós. Replica al Sr. 
Laporta que no té raó,ja que amb independència o sense, qui no sap gestionar no 
gestionarà mai bé. 

El Sr. Gomà agraeix la informació que li ha donat la Sra. Martín; tanmateix, diu 
que és una informació que confirma un dels pitjors escenaris que ell mateix 
preveia en la seva intervenció. En aquest sentit, observa que la Sra. Roset ha 
esmentat 3 casals on hi haurà obres i 4 de nous, cosa que suposa un enfonsament 
substancial en relació amb els 10 de nous i les 14 remodelacions integrals de 
l’últim mandat, mentre que pel que fa a habitatges amb serveis, parlava de 4 
noves promocions projectades, 2 de les quals, en realitat, ja van ser projectades 
en el mandat passat i, per tant, només n’hi hauria 2 de noves, cosa que significa 
una xifra que és també dràsticament menor a qualsevol ritme de creació de nous 
habitatges amb serveis des que es van posar en marxa el 2003 fins al 2011.  

Considera que són dues aturades que expressen molt bé aquest enfonsament de 
la inversió social de proximitat que hi ha en aquest govern municipal i en el pacte 
entre CiU i PP, cosa que lamenta ja que pensa que són equipaments de proximitat 
per a la gent gran que, a més, avui en les condicions de crisi que afecten 
especialment aquest col·lectiu, haurien d’haver tingut el nivell de prioritat que no 
tenen per part del govern municipal.  

El Sr. Laporta replica a la Sra. Martín que la independència evidentment no és 
una garantia de gestió excel·lent, però li demana que no faci demagògia, ja que la 
independència és garantia de tenir més recursos i amb més recursos el marge per 
equivocar-se és menor.  

La Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Díaz expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Martín expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova amb el redactat següent: 

La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda instar al 
Govern municipal a presentar, en el proper semestre, una planificació per als 
propers 10 anys pel que fa als següents equipaments per a gent gran: centres de 
dia, habitatges amb serveis, casals, equipaments de curta estada (places Respir), 
reserva de solars per a residències. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
8. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: Instar a 

la Generalitat de Catalunya a posar en marxa, de forma immediata, els 
equipaments acabats, des de fa quasi dons anys, la residència Via Favència per a 
gent gran i la residència Mas Sauró per a persones amb discapacitat o, en el seu 
cas buscar fórmules alternatives per la seva gestió, amb el suport de la iniciativa 
privada, que permetin posar en funcionament aquestes dues residències. 

 
La Sra. Martín presenta la proposició. Concreta que la capacitat de la residència 

per a gent gran Via Favència és de 100 places de residència i 25 de centre de dia i 
que la residència per a persones amb discapacitat Mas Sauró té una capacitat de 
60 places. Explica que aquestes dues residències tenen en comú que, en primer 
lloc, el setembre farà dos anys que aquests equipaments estan acabats i està 
paralitzada la seva entrada en funcionament; en segon lloc, que en ambdós casos 
s’ha fet una gran despesa i, més concretament, en la de Via Favència han estat 
14.490.866 d’euros entre el projecte i obres, i en la de Mas Sauró aproximadament 
7 milions d’euros, sense tenir en compte el terreny; en tercer lloc, que es tracta de 
dos equipaments que, atès el temps que ha passat des de l’acabament de les 
respectives obres, són susceptibles d’un deteriorament important per manca de la 
seva posada en funcionament; i, en quart lloc que, a més, s’estan suportant unes 
despeses de seguretat dels edificis que, tot i que el govern no els va voler donar 
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aquesta xifra, la poden fixar,comparant-la amb el que costa en altres equipaments, 
en 400.000 o 500.000 euros l’any de manteniment de seguretat de cada un.  

Afegeix que hi altres aspectes com, per exemple, la necessitat de disposar 
d’aquestes places de residència, atesa la important demanda que n’hi ha i, en 
aquest sentit, recorda la xifra de 3.436 persones en llista d’espera, segons la 
resposta del govern municipal el 29 de febrer del 2012. Assegura que actualment 
aquest llista és molt superior, tot i que, de moment, no tenen la xifra actualitzada. 
Constata també que el Districte de Nou Barris és el quart districte de la ciutat on 
viuen més persones grans, concretament un 23% del total de la seva població.  

Pensen que aquesta situació no pot continuar així, ja que el fet de no posar en 
marxa aquests equipaments suposa un malbaratament dels recursos públics i, a 
més, una manca de sensibilitat social cap a les persones amb discapacitat i les més 
de 3.400 persones grans que a dia d’avui estan esperant una plaça en alguna 
d’aquestes residències. Conclou dient que l’objectiu d’aquesta proposta és acabar 
amb la situació i cercar les fórmules que siguin necessàries, i si cal fer-ho amb el 
suport de la iniciativa privada, per posar ja en funcionament aquestes dues 
residències i que es puguin atendre les persones grans i les persones amb 
discapacitat que fa temps que estan a l’espera d’una plaça de residència a la 
ciutat.  

La Sra. Díaz proposa al PP una transacció en el text, que consisteix a canviar la 
part final del redactat per aquest altre text que llegeix: «buscar fórmules 
alternatives per la seva gestió i si cal amb el suport de la iniciativa social i/o 
privada amb l’objectiu de posar en funcionament amb caràcter immediat aquestes 
dues residències», és a dir, obrir la possibilitat que la iniciativa social, si fos el cas, 
també pogués optar a gestionar els equipaments i, evidentment, amb l’objectiu 
que la posada en marxa sigui immediata, ja que han constatat en diferents 
ocasions el dèficit que té la ciutat en places de residència per a gent gran i també 
per persones amb discapacitat.  

Comunica que hi ha residències que tenen més de 200 persones en llista 
d’espera. Afegeix que el darrer conveni d’equipaments socials 2005-2007 va servir 
per intentar pal·liar la manca de places, gràcies a l’acord de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per construir equipaments 
socials per a l’atenció especialitzada a la ciutat. Tot i que són conscients de l’actual 
situació econòmica i de les dificultats que pot portar a la pràctica una bona 
planificació, consideren que això no ha de ser l’excusa per no buscar solucions, 
sobretot, als equipaments que ja estan fets i que generen una despesa de 
manteniment sense que hi donin cap benefici. 

Opina que el deure de l’Administració i de qui governa és vetllar pel benestar 
dels ciutadans i ciutadanes encara que vagi més enllà de les seves competències. 
Constata que hi ha moltes famílies a la ciutat amb dificultats per atendre les 
necessitats de persones que són dependents, amb l’agreujant, d’una banda, de les 
contínues retallades que s’estan portant a terme pel Govern de l’Estat espanyol de 
la Llei de la dependència i, d’altra, la reducció en les prestacions. En conseqüència, 
opina que és més necessari que mai que les persones amb dependència i les seves 
famílies puguin disposar de més places per poder satisfer les seves necessitats no 
cobertes.  

Opina que en lloc de la voluntat facilitadora que té el govern del Sr. Trias de fer 
de banc bo de la Generalitat de Catalunya, incrementant el deute contret en més 
de 400 milions d’euros i que a la ciutadania li costa també molts diners, Barcelona 
hauria d’exercir més de capital de Catalunya i exigir al Govern de la Generalitat 
que faci els passos necessaris perquè aquests edificis que han costat molts diners, 
comencin a donar el servei pel qual van ser dissenyats, construïts i ara ja estan 
acabats. 

El Sr. Gomà fa tres reflexions: la primera és que admet que aquesta proposició 
fa èmfasi en una realitat que considera absolutament incomprensible i creu que no 
hi ha cap argument que pugui justificar avui l’existència de equipaments públics 
tancats,mentre que hi ha necessitats socials de persones grans i de persones amb 
discapacitat no cobertes; la segona és que li costa molt donar valor de sinceritat a 
les paraules de la Sra. Martín quan parla de sensibilitat social, ja que el PP està 
desmantellant la Llei de la dependència, que ha costat tants i tants anys d’esforços 
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i lluites i que és el quart pilar de l’estat de benestar que havien construït entre 
tots;  

i, la tercera és que vol que la Sra. Martín li aclareixi quines són les fórmules 
alternatives, ja que indica que les residències, un cop estan construïdes, es fa un 
concurs públic per adjudicar la seva gestió i, aleshores, un operador social o privat 
guanya el concurs i les gestiona.  

El Sr. Laporta manifesta el vot a favor del seu grup, ja que la ciutat de 
Barcelona necessita incrementar les places públiques de residència i centres de dia 
per a la gent gran fins arribar als objectius marcats i també consideren que cal 
aconseguir disposar-ne un a cada districte de la ciutat, fent acords i convenis amb 
centres concertats i privats, cosa que també han de fer extensible als centres per 
persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat.  

Demana a la Sra. Martín que parli amb els seus companys de Madrid, que 
governen Espanya, perquè tornin els recursos que prenen a Catalunya i que hi 
aportin els recursos necessaris, ja que d’aquesta manera podran obrir les 
residències de Via Favència i del Mas Sauró. Opina que el problema de fons no és 
la manca de voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya ni del govern de 
l’Ajuntament de Barcelona per fer front a aquestes situacions i millorar el benestar 
de la societat, sinó que es tracta d’una situació de deslleialtat entre 
administracions i, més concretament, entre l’Administració de l’Estat i 
l’Administració catalana. Tanmateix, felicita el PP per aquesta proposició a l’espera 
que proposi aquestes vies alternatives que demanen, ja que el que no faran és 
apriorismes ideològics ni el discurs bàsic de públic-privat, perquè entenen que 
davant una situació d’urgència com aquesta el que cal és cercar-hi solucions. 

La Sra. Fandos manifesta que estan d’acord amb la primera part sobre que es 
posi en marxa aquests equipaments, però diu que per posicionar el vot necessiten, 
primer, saber si ha acceptat o no la transacció que ha proposat el PSC i, segon, 
que aclareixi quines són les vies alternatives que diu.  

La Sra. Martín respon que accepten la transacció que els ha fet el PSC, ja que és 
una clarificació més, que ja estava incorporada dins la iniciativa social. Contesta al 
Sr. Gomà que si es posiciona amb dubtes, aleshores dubtaran tots, ja que el grup 
del Sr. Gomà va ser coresponsable de la mala gestió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i, en aquest sentit, li recorda que el conveni d’equipaments ja havia 
d’haver estat acabat quan hi governaven. Puntualitza que totes les propostes que 
presenta tenen sempre bona intenció. 

Agraeix molt al grup d’UpB el seu suport perquè creu que realment li honora el 
fet de posar-hi seny per cercar solucions, tot i que matisa que no els dirà la solució 
que han de fer. Conclou dient que l’important és que es posin en marxa i que no es 
deterioren més aquests equipaments, i que en puguin gaudir les persones que ho 
necessiten. 

La Sra. Díaz agraeix a la Sra. Martín que li hagi acceptat la transacció i, en 
definitiva,pensa que la finalitat ha de ser que aquestes residències funcionin.  

El Sr. Gomà expressa el vot en contra de la proposició. Recorda que el seu grup 
va impulsar la LAPAD i que el PP l’ha desmantellada i afegeix que no va ser 
finançada pel Govern de l’Estat des del primer moment, sinó que la Generalitat de 
Catalunya sempre n’ha posat entre el 70% i el 80%. Afirma que continua sense 
entendre què vol dir això de «fórmules alternatives» i pregunta si vol dir que un 
privat es faci càrrec de la despesa de funcionament privat de la residència, cosa 
que, si es així, això ho haurà de recuperar d’alguna manera, o bé és a través de 
diner públic o bé a través d’un preu d’accés. En aquest sentit, opina que aquestes 
dues opcions representen que si és a través de diner públic, estan allà on estaven 
i, si és a través d’un preu d’accés, estan privatitzant l’accés.  

El Sr. Laporta reitera el vot a favor del seu grup. 
La Sra. Fandos manifesta el vot a favor del seu grup, ja que el govern municipal 

vetlla per la gent gran de la ciutat. Replica que amb una situació econòmica molt 
més favorable que l’actual, el Govern de la Generalitat de Catalunya anterior 
només va obrir 4 equipaments dels 35 públics que se n’havien d’obrir, mentre que 
el Govern de la Generalitat actual, amb una herència i una situació econòmica 
absolutament tremenda i amb manca de diners per part de l’Estat espanyol, n’ha 
obert 7, tot i que admet que encara en queden 2 per obrir. Per això, afirma que 
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com a responsables de la ciutat han de continuar instant la Generalitat de 
Catalunya perquè obri aquests equipaments. Per tant, no els sembla malament 
estudiar noves fórmules, però diu que no ha entès què vol dir exactament la Sra. 
Martín quan parla de «fórmules alternatives».  

El Sr. Gomà reitera el vot en contra del seu grup. 
La Sra. Martín lamenta el vot en contra d’ICV-EUiA, ja que creu que el Sr. Gomà 

s’equivoca, perquè el grup de la Sra. Martín només busca una finalitat i, en aquest 
sentit,remarca que és el Govern de la Generalitat de Catalunya,conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona,els que han de cercar les fórmules. Agraeix el vot a 
favor del govern municipal, que ha entès aquesta situació i suposa que farà tots 
els esforços amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per buscar una via de 
sortida. 

La Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Díaz expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Martín expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova amb el redactat següent: 

La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: Instar a la 
Generalitat de Catalunya a posar en marxa, de forma immediata, els equipaments 
acabats, des de fa quasi dos anys, la residència Via Favència per a gent gran i la 
residència Mas Sauró per a persones amb discapacitat o, en el seu cas, buscar 
fórmules alternatives per la seva gestió, i si cal, amb el suport de la iniciativa 
social i/o privada, amb l'objectiu final de posar en funcionament, amb caràcter 
immediat, aquestes dues residències. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
9. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports es pronuncia a 

favor de refermar el model que aposta per potenciar l'atenció primària enfront a 
l'hospitalocentrisme, posant el pacient al centre del sistema, i per l'augment de la 
capacitat resolutiva de l'atenció primària, a través de la telemedicina i de les 
consultes especialitzades als propis CAP. En aquest sentit, l'Ajuntament de 
Barcelona insta al Consorci Sanitari de Barcelona a restituir les especialitats al CAP 
Roger de Flor i en d'altres CAPs de la ciutat d'on hagin estat retirades. 

 
La Sra. Ribas presenta la proposició. Informa de la transacció del text que han 

fet amb el govern municipal, al qual agraeix el debat paral·lel que han mantingut. 
Exposa que, en els darrers anys, l’evolució del sistema sanitari català s’ha basat a 
potenciar l’atenció primària de salut, a partir d’empoderar els seus professionals, 
aconseguint un millor repartiment de les tasques entre el cos mèdic i la infermeria, 
millorant la seva capacitat de resolució, i desplaçant especialistes des dels 
hospitals o dels centres especialitzats cap als centres d’atenció primària perquè fos 
el professional i no el pacient qui es desplacés i, per tant, fent real el fet, també 
físicament, que el pacient està al centre del sistema. Opina que tot això forma part 
d’una ja massa llarga reforma de l’atenció especialitzada, la RAE, però també del 
Pla d’innovació de l’atenció primària, del qual desconeixen, on està en aquests 
moments. 

Constata que amb el retorn del grup de CiU al Govern de la Generalitat i amb el 
Sr. Ruiz com a conseller de Salut, van començar les retallades que, emparades en 
la crisi econòmica i en la manca de recursos de la Generalitat de Catalunya, han 
posat al límit el sistema nacional de salut, si és que en aquest moment encara en 
poden parlar d’un sistema nacional de salut, no només pel que s’ha fet a 
Catalunya, sinó també per l’aplicació del Reial Decret 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions. 

Afegeix que, segons la seva opinió, de manera silenciosa, però, inexorable estan 
reconvertint el model de sistema sanitari públic existent a Catalunya i a Barcelona. 
En aquest sentit, critica que una dinàmica del Departament de Salut a tot 
Catalunya és retallar, recentralitzar, tancar centres, disminuir el nombre de 
professionals, i això, d’una manera o altra, acaba afectant el sistema i, més 
concretament, la seva accessibilitat i també la qualitat de l’atenció. Manifesta que 
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el seu grup està d’acord a racionalitzar la prestació de l’assistència per 
desmedicalitzar la societat, per eliminar la pràctica assistencial que no té validesa 
científica provada i, per tant, estan d’acord amb el programa essencial i també 
amb l’ús de la telemedicina per poder donar als professionals de la medicina 
familiar i comunitària major poder de resolució i més efectivitat diagnòstica. 

Informa que la setmana passada els usuaris i les usuàries del CAP Roger de Flor 
van protestar perquè han desplaçat els especialistes de proximitat d’aquest centre 
d’atenció primària cap a altres. Opina que el que això demostra és una nul·la 
capacitat del Departament de Salut i del Consorci Sanitari de Barcelona de 
comunicar-se amb la població afectada. Comenta que poques setmanes abans hi 
va haver una reunió del Consell de Salut a l’Eixample i ni tan sols es va tractar 
aquest tema, mentre que ara s’ha convocat una reunió la setmana que ve. També 
pensen que aquest canvi de lloc de les especialitats del CAP Roger de Flor és un 
exemple de com el Departament de Salut aprofita la conjuntura per fer avançar un 
determinat model de servei nacional de salut que el seu grup no comparteix, ja 
que, tot i que admet que els metges especialistes que estaven al CAP Roger de Flor 
eren metges no reformats i que, per tant, hi havia la necessitat de continuar 
avançant cap a la RAE, creuen que això no obliga a endur-se’ls fora dels CAP per 
concentrar-los en àmbits hospitalaris, sinó que continua valent la pena que els 
especialistes estiguin en els CAP. 

La Sra. Jaurrieta manifesta el vot a favor del seu grup, ja que volen saber què 
està passant i si darrere d’això hi ha un canvi de model del sistema sanitari en la 
ciutat que desconeixen. Mostra la sorpresa del seu grup per les decisions preses al 
llarg d’aquest últim any al CAP Roger de Flor, ja que van desaparèixer inicialment 
tres especialitats i, després, la resta de les cinc especialitats que hi havia. Afirma 
que també els ha sorprès la manca d’informació sobre això als usuaris i a les 
usuàries, a les associacions de veïns i als òrgans de participació com ara el Consell 
de Salut. Posa en valor que, al llarg d’aquestes dues últimes dècades, a la ciutat de 
Barcelona s’ha apropat l’especialista al pacient, cosa que ha significat apropar-lo 
als CAP, per la qual cosa els sorprèn que precisament les darreres decisions vagin 
en la direcció contrària del que s’havia fet fins ara, ja que aquests especialistes 
facilitaven a l’usuari poder estar atès amb una atenció del metge especialitzat a 
prop de casa seva, i a més evitava les saturacions en els hospitals. Comunica que 
els han arribat veus que al CAP Quevedo s’està fent una cosa similar i, en aquest 
sentit, creuen necessari conèixer si realment el canvi de criteri que s’està aplicant 
a la ciutat és una qüestió generalitzada i de canvi conceptual de la sanitat a la 
ciutat. 

La Sra. Pajares expressa el vot a favor del seu grup a la proposició, juntament 
amb l’esmena transaccional. Comenta que, en la primera versió del text, s’haurien 
abstingut, ja que, tot i compartir, d’una banda,la necessitat d’enfortir l’atenció 
primària com a primer nivell assistencial del sistema de salut i, de l’altra, la 
necessitat que la primària sigui resolutiva, no veien clar que sense dades prèvies 
poguessin parlar de restituir les especialitats, no tan sols al CAP Roger de Flor, sinó 
a tota la resta de CAP de la ciutat. Per tant, celebren l’esmena i l’acord al qual han 
arribat amb el govern municipal, ja que aquesta proposició ara parla de la 
necessitat de plantejar un debat a l’entorn de l’atenció especialitzada que ha de 
tenir la ciutat pel que fa a l’atenció primària. 

El Sr. Laporta manifesta el vot a favor del seu grup. Pensen que el model 
sanitari públic català és un model d’èxit, tot i que les circumstàncies derivades de 
la crisi i de la situació d’escanyament de les finances de la Generalitat de 
Catalunya ha provocat que, en aquests moments, aquest model estigui en perill. 
Comenta que, al principi, no acabaven d’entendre les exigències de la proposició 
en el sentit de parlar de desmantellament sense abans haver conegut amb detall 
els motius pels quals els professionals han tancat les especialitats de reumatologia, 
traumatologia, digestiu, cirurgia i neurologia del CAP de Roger de Flor; tanmateix, 
indica que després de les explicacions que ha fet la Sra. Ribas i atès que hi ha 
hagut la transacció amb el govern municipal, el posicionament del seu grup és a 
favor.  

Posa en relleu que Barcelona té uns centres d’atenció sanitària pública 
excepcionals. No pensa que el fet que hi hagi aquesta deriva cap als hospitals sigui 
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hospitalocentrisme, ja que el sentit de la proximitat d’un CAP no es perd perquè es 
derivi el pacient a un hospital. Per acabar, insisteix que comparteixen plenament la 
preocupació del grup proposant i, per tant, els faran costat en aquesta proposició. 

La Sra. Iniesta expressa el vot a favor del seu grup i agraeix l’acceptació de la 
transacció,ja que comparteixen els principis de la proposició i creuen fermament 
que han de demanar al Consorci Sanitari de Barcelona un desplegament de la 
reforma d’atenció especialitzada. Afirma que el govern municipal reitera la 
importància del model d’atenció primària, que ha d’haver-hi una atenció integral, 
que l’atenció primària ha de liderar la salut comunitària, i que ha de ser un model, 
en què la salut pública i els serveis socials han d’estar travats des de la proximitat. 
Es congratulen perquè en els darrers equipaments de la ciutat ja es van disposar 
espais per a la salut pública i també remarca la reforma de l’atenció especialitzada. 

Informa que en la reforma de l’atenció especialitzada en les quatre àrees de 
Barcelona s’ha fet un desplegament diferent, perquè s’ha tingut molt en compte la 
participació dels professionals. Recorda que fa deu anys de la reforma del litoral i 
que la de la Dreta de l’Eixample ha estat la darrera amb el CAP Roger de Flor com 
a darrer CAP que va tenir una reforma de l’atenció primària i indica que, per 
aquest motiu, ha estat el darrer de l’atenció especialitzada. 

Matisa que els especialistes estaven en una planta del CAP Roger de Flor de 
manera provisional. Fa saber que el Consorci Sanitari de Barcelona li ha dit el 
següent: que les especialitats de cardiologia i de pneumologia restaran en el centre 
com a especialitats de proximitat; que les de traumatologia i reumatologia 
marxaran al CAP Dos de Maig, perquè no hi ha radiologia en el centre; que la 
d’urologia passa a ser de consultoria; que les d’otorinolaringologia i d’oftalmologia, 
des de fa temps en l’àmbit de la Dreta de l’Eixample, ja tenen dos punts d’atenció; 
i, finalment, que la de dermatologia té les noves tecnologies amb la teledermato.  

Expressa que el govern municipal està absolutament a favor que no pot haver-hi 
un hospitalocentrisme, però afirma que de la reforma d’atenció especialitzada al 
litoral van aprendre que unes especialitats han d’estar amb presència física ien 
unes altres els especialistes han de fer consultoria i també havia d’haver-hi una 
unitat funcional, en la qual hi hagués garanties de qualitat. Assenyala que el més 
important que van aprendre és que els especialistes i els metges de capçalera 
havien d’estar coordinats i amb continuïtat en benefici del pacient perquè l’atenció 
especialitzada no només fos de proximitat, sinó de qualitat. Admet que la 
comunicació amb les entitats i amb els consells no és la que desitjarien.  

Conclou dient que el compromís és que han de continuar treballant-hi, cosa que 
no vol dir que les quatre àrees de la ciutat hagin de tenir un mateix model, però sí 
que han de tenir la mateixa qualitat amb l’expertesa dels professionals i dels 
especialistes, i subratlla que s’han de traslladar els especialistes perquè s’ha 
aproximin a les persones i no al revés. 

La Sra. Ribas agraeix el vot favorable de tots els grups municipals, perquè això 
els permetrà fer un debat amb els tècnics del Consorci Sanitari de Barcelona i 
també fer-lo extensible a la ciutadania i, per tant, en aquest debat podran posar de 
manifest i compartir tant tot allò amb el que estan d’acord com amb el que no. Per 
acabar, afirma que la proposició pretenia posar l’alerta que les coses no s’estaven 
fent bé, la qual cosa s’ha admès,així com reconèixer que han de ser capaços de 
fer-ho millor sempre amb l’objectiu d’una millor atenció sanitària per a la 
ciutadania. 

La Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa el vot favorable del PP, la Sra. 
Ribas expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot 
favorable d’UpB. S'aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports es pronuncia a 

favor de refermar el model que aposta per potenciar l'atenció primària enfront a 
l'hospitalocentrisme, posant el pacient al centre del sistema, i per l'augment de la 
capacitat resolutiva de l'atenció primària, a través de la telemedicina i de les 
consultes especialitzades als propis CAP. En aquest sentit, l'Ajuntament de 
Barcelona insta al Consorci Sanitari de Barcelona a plantejar un debat entorn a 
l'atenció especialitzada que hi ha d'haver a l'atenció primària de Barcelona, en el 
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sentit de garantir una atenció de qualitat i proximitat, i supeditar la reordenació de 
l'atenció especialitzada al resultat d'aquest debat, inclosos els canvis previstos al 
CAP Roger de Flor. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
10. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda instar al 

Parlament de Catalunya a regular el voluntariat en l'esport a través d'una Llei de 
Voluntariat Esportiu. 

 
El Sr. Gomà explica que els punts 10 i 11 de l’ordre del dia es tractaran 

conjuntament. 
El Sr. Laporta presenta la proposició. Exposa que a Catalunya hi ha 8.285 clubs 

esportius, la meitat dels quals tenen menys de 100 socis, i el 5% dels quals 
superen els 1.000 associats. Remarca que el 68% d’aquests clubs tenen 35 anys 
d’història, és a dir, que la majoria d’ells han estat fundats en època democràtica. 
Afegeix que Catalunya té una arrelada tradició esportiva, com ho prova el fet que 
l’11% dels clubs van ser fundats abans del 1936, la majoria dels quals ja són 
centenaris.  

Posa en valor també que resulta impossible dissociar l’associacionisme esportiu 
del voluntariat, a través del qual milers de persones aporten el seu temps, 
coneixement i bona voluntat per governar i gestionar els clubs des d’una punt de 
vista administratiu, social, econòmic i tècnic. Remarca que la majoria de les 
persones involucrades en el funcionament dels clubs esportius són voluntaris, i 
indica que s’estima que l’aportació del voluntariat als clubs esportius catalans es 
podria valorar en una quantitat que superaria els 213 milions anuals.  

Pel que fa a la relació entre els ajuntaments i aquests clubs, assenyala que és, 
sobretot, a través de la cessió d’equipaments esportius municipals i de 
l’atorgament de subvencions, cosa que fa que els ajuntaments tinguin un gran 
impacte sobre el funcionament dels clubs, sobretot, en el cas dels clubs petits que 
treballen en l’esport base i que no disposen de grans recursos econòmics. 

Constata que les entitats esportives que es dediquen a la formació són 
majoritàriament entitats sense ànim de lucre, mentre que actualment tots els 
col·laboradors han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social, cosa que provoca 
angoixa en aquests clubs que podria conduir-los a la seva desaparició i farien 
inviable l’esport de base català. Per il·lustrar aquesta situació posa com a exemple 
que un club que hagi de pagar 300 euros en dietes al mes a deu entrenadors dels 
seus deu equips, a l’any serien 3.600 euros, als quals s’ha d’afegir el pagament a 
la Seguretat Social, resultant la quantitat de 10.000 euros/any, que els clubs que 
tenen pressupostos molt petits no la podrien assumir. En conseqüència, diu que el 
model esportiu català, especialment el de caràcter formatiu, està en risc.  

Dóna a conèixer que el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona ha informat que 
els clubs i les associacions, que a Catalunya són 478 escoles amb 34.378 llicències, 
poden patir inspeccions fiscals, la qual cosa faria que haguessin d’afrontar uns 
costos inabastables a l’hora de regularitzar la seva situació i hi hauria el risc que 
això provoqués la seva desaparició. Comenta que el 80% de les inspeccions fiscals 
que avui es fan a l’Estat espanyol estan concentrades a clubs esportius de 
Catalunya. 

Conclou dient que demanen que l’Ajuntament de Barcelona insti el Parlament de 
Catalunya a regular el voluntariat de l’esport a través d’una llei que blindi l’esport 
català, ja que la figura del voluntari permetria l’exempció de l’alta a la Seguretat 
Social de les quantitats percebudes en compensació de les despeses, i pensen que 
aquesta és la via responsable per no vulnerar la legalitat. 

El Sr. Escudé manifesta l’abstenció del seu grup en sentit positiu, ja que tot i 
que subscriu fil per randa les explicacions, els arguments i la introducció del Sr. 
Laporta, creu que la modificació normativa passa per una de legislativa de caire 
general i, com a voluntaris, podrien veure regulada la seva situació en el marc de 
la llei del voluntariat, l’avantprojecte de la llei serà objecte d’informació pública, 
durant el mes de juliol. 
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Comunica que actualment ja són molts clubs que han rebut l’acta de sanció i, en 
molts casos, això fa inassumible la seva continuïtat en el món esportiu. Està 
completament d’acord que s’ha generat una extraordinària alarma en el món 
associatiu i esportiu, i que s’hi ha de fer alguna acció, però considera que és un 
tema força complicat i tècnic, i que s’ha de treballar en el terreny, sobretot, 
parlamentari tant en l’àmbit estatal com català. 

Expressa que coneixen que el 28 de maig, el secretari general de l’Esport 
juntament amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 
van fer arribar una circular a tots els clubs,en la qual els informaven de l’acord,al 
qual s’havia arribat entre la Inspecció de Treball i la Seguretat Social,per obrir un 
període de regularització voluntària fins al 30 de setembre, la qual cosa comporta 
assumir que la relació entre les entitat i els col·laboradors és laboral ordinària i, 
per això,diu que en la proposició es planteja modificar o integrar el voluntariat 
esportiu dins un marc general normatiu. 

Evidencia que el seu grup no defensa que el sector de l’esport pugui vulnerar la 
llei, sinó que estan d’acord que s’ha de produir un canvi normatiu, ja que la realitat 
de l’esport base, i no professional,a Catalunya se sustenta gràcies a moltes 
persones que de manera totalment altruista fan que es pugui tirar endavant 
l’activitat diària de l’esport. En aquest sentit, consideren que han d’instar tots els 
òrgans competents a la suspensió temporal de les actuacions fins que no es 
regularitzi i defineixi el marc jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i 
voluntariat als clubs i a les entitats esportives, la qual cosa hauria de tenir un 
caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades en el procés d’inspecció.  

Respecte al prec que han presentat, dóna les gràcies per la seva acceptació i 
també agraeix la transacció, perquè creuen que han d’anar tots de la mà, atès que 
és un tema prou complex, complicat i important com per arribar-hi fins a les 
últimes conseqüències perquè no desapareguin tots els clubs afectats, tot això, 
però, dins un marc de legalitat. 

La Sra. Pajares expressa l’abstenció del seu grup, tot i que comparteixen les 
qüestions que ha plantejat el Sr. Laporta. Relata que la situació es va crear arran 
de diverses inspeccions de la Seguretat Social a diferents clubs i entitats 
esportives. Comenta que les primeres denúncies van ser presentades per empleats 
de dos clubs de futbol catalans, un dels quals, a més, està a la ciutat de Barcelona, 
i a partir d’aquí,s’han fet nombroses inspeccions, algunes de les quals han acabat 
amb multes prou importants. Assenyala que les inspeccions no es realitzen només 
a Catalunya, sinó a tot Espanya i afecten tant clubs com federacions. Reconeix que 
el nombre d’inspeccions és superior a Catalunya que a altres zones d’Espanya, 
però ho justifica dient que l’associacionisme esportiu a Catalunya és molt superior 
que a la resta d’Espanya, i també perquè Catalunya lidera en nombre de clubs tant 
a Espanya com a tot Europa.  

Pensen que cal separar el voluntariat del que és una relació laboral, en el cas 
que hi hagi un salari o dietes per desplaçament i, per aquest motiu,consideren que 
cal donar una cobertura legal al voluntariat, definint bé què és i en què consisteix i 
quins són els límits d’aquesta particularitat, ja que si no s’aconsegueix acotar 
aquesta situació, l’esport base estaria en perill de desaparició en molts indrets per 
la impossibilitat dels clubs i de les entitats de fer front a les obligacions amb la 
Seguretat Social. Opinen que es poden cercar vies de diàleg per trobar solucions 
que satisfacin totes les parts, però també creuen que aquest problema no tan sols 
és d’una llei de voluntariat català, que ja s’està treballant, sinó que ha d’anar molt 
més enllà. 

La Sra. Ribas manifesta l’abstenció del seu grup també en positiu, ja que 
comparteixen la preocupació, aposten per la regulació del sector i, per tant, perquè 
no s’acabi malmetent el model de l’esport del país, però no volen que això acabi 
sent un colador d’irregularitats laborals o d’altres tipus. Dubten que sigui 
necessària una llei del voluntariat només esportiu, ja que no creuen que no sigui 
tan diferent de la resta de voluntariats com per requerir una llei específica i, en 
canvi,consideren que s’han de dotar d’una llei del voluntariat en general. Per tant, 
consideren que convé trobar una via que, sense vulnerar la llei, garanteixi el model 
esportiu de base. 
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La Sra. Fandos manifesta l’abstenció del seu grup, ja que tenen el dubte que 
calgui una llei específica de voluntariat esportiu, perquè ja existeix una llei del 
voluntariat i, en tot cas, potser el que haurien de fer és modificar aquesta llei per 
donar-li alguna vessant només esportiva. Tanmateix, expressa que estan 
absolutament d’acord amb l’esperit de la proposició. 

També diu que estan d’acord amb el prec, presentat pel PSC, al qual li han fet 
esmenes per poder-lo aprovar, però comenta que els hauria agradat molt més que 
haguessin acceptat la declaració que el govern municipal havia presentat.  

Expressa que el govern municipal es posiciona al costat dels clubs de la ciutat i, 
molt especialment, amb l’acció que fan sobretot en aquests moments,en què 
aquests clubs estan passant per una situació difícil. Constata que s’estan fent 
moltes inspeccions a clubs de la ciutat i que s’estan obrint expedients,atesa la 
situació d’algunes persones que col·laboren en el seu temps lliure amb els clubs i 
als quals se’ls dóna unes quantitats simbòliques i, per tant, no tindria cap mena de 
sentit que aquestes persones estiguessin assalariades. Des d’aquest punt de vista, 
considera que és important vetllar pel paper d’entrenadors i monitors dels equips 
no professionals, que és transcendental per a la supervivència de l’esport base i els 
quals, a canvi de la seva dedicació, reben unes retribucions mínimes, i afirma que 
si això s’hagués de considerar una relació laboral en tots els casos que estableix 
absolutament la llei, portaria a molts d’aquests clubs a tancar. Per tant, demanen 
al Govern espanyol i al Congrés dels Diputats que estableixi un règim especial per 
a aquest col·lectiu i que l’exclogui, com passa en altres casos, del camp d’aplicació 
del règim de la Seguretat Social. També sol·liciten que la moratòria, que de 
moment s’ha pactat, s’allargui fins que aquesta regulació estigui aprovada i entri 
en vigor, i que s’apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria 
de Seguretat Social i voluntariat en aquestes activitats esportives efectuades per 
clubs i entitats, i finalment que les inspeccions que s’han fet fins ara tinguin més 
un caràcter informatiu i no sancionador i que, a partir d’aquí, es puguin buscar 
solucions. Conclou dient que li consta que el secretari d’Estat mateix hi està 
treballant, perquè aquest és un tema absolutament clau si volen continuar tenint 
aquests clubs. 

El Sr. Laporta comenta que hauria preferit que en lloc d’abstencions positives, 
haguessin votat a favor, i comenta sorprès que els dos regidors d’UpB sols poden 
aprovar una proposició, amb l’abstenció de tots els altres grups. Creu que aquí 
comparteixen tots els arguments, i matisa que si han proposat aquesta via de la 
llei del voluntariat és perquè pensen que és la que podrien aprovar més aviat i 
donaria cobertura als clubs i a les associacions esportius per no sotmetre’s a 
aquestes obligacions fins que aquesta moratòria sigui vigent o fins que no surti una 
llei que sigui de caràcter més general i pugui regular tot això. En qualsevol cas, es 
congratula per l’aprovació de la proposició i dóna les gràcies a tots els grups. 

El Sr. Escudé felicita el Sr. Laporta perquè només amb dos regidors han pogut 
aprovar la proposició. Agraeix al govern municipal l’acceptació del prec. Comunica 
que el president del Consejo Superior de Deportes ve aquest dissabte a Barcelona 
a oferir una roda de premsa i a parlar sobre el tema i espera que parlin del que ara 
acaben d’expressar tots els grups municipals aquí. 

La Sra. Fandos expressa l'abstenció de CIU, el Sr. Escudé expressa l'abstenció 
del PSC, la Sra. Pajares expressa l'abstenció del PP, la Sra. Ribas expressa 
l'abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable d’UpB. S'aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
11. Que el Govern municipal: 1. Exigeixi a la Conselleria d'Empresa i Treball la 

suspensió temporal de les actuacions inspectores a les entitats esportives per 
regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i 
voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter retroactiu per les entitats ja 
incorporades al procés d'inspecció. 2. Exigeixi a la Conselleria d'Empresa i Treball 
la creació d'una taula de treball amb la representació de la Secretaria d'Esport, les 
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entitats municipalistes, l'UFEC, l'UCEC, per buscar fórmules per regular el 
voluntariat esportiu. 3. Insti al Govern de la Generalitat a la negociació amb el 
govern de l'estat d'una modificació de la legislació que afecta a tot l'Estat, en 
matèria de cotització i liquidació dels drets de la seguretat social en l'esport 
amateur i el voluntariat esportiu. 

Tractat conjuntament amb el punt número 10 de l’ordre del dia. 
Es dóna per tractat amb el redactat següent: 
 
Que el Govern municipal: 1. Insti a la Inspecció de Treball i Seguretat Social a 

suspendre temporalment les actuacions inspectores a les entitats esportives per 
regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i 
voluntariat als clubs i entitats esportives. 2. Insti a la Secretaria General de 
l’Esport a impulsar la taula de treball amb representants dels sector esportiu per 
buscar fórmules per regular el voluntariat esportiu. 3. Insti al Govern de la 
Generalitat a la negociació amb el govern de l'estat d'una modificació de la 
legislació que afecta a tot l'Estat, en matèria de cotització i liquidació dels drets de 
la seguretat social en l'esport amateur i el voluntariat esportiu. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
12. Instar al govern municipal a realitzar convenis entre els equipaments 

esportius municipals, i els centres escolars públics i/o privats amb concertació amb 
els centres oberts que atenen a la infància en risc social per tal de cedir la 
utilització d'espais esportius als infants i adolescents dels centres oberts i facilitar 
la tasca a les entitats que es dediquen a atendre a aquests infants fora de l'horari 
escolar. 

 
La Sra. Pajares formula el prec. Exposa que els centres oberts per a infants i 

adolescents ofereixen un servei diürn preventiu fora de l’horari escolar, que dóna 
suport i potencia el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo dels infants, mitjançant el treball individualitzat, 
en grup amb les famílies, i en xarxa i amb la comunitat. Des d’aquesta 
perspectiva, destaca la feina tan lloable que hi fan, però es queixa que en molts 
casos aquestes centres no tenen espai per realitzar activitats esportives, que són 
cabdals en el desenvolupament global de la personalitat dels nens i de les nenes. 

La Sra. Fandos li accepta el prec, ja que la política d’aquest govern municipal és 
establir convenis amb els diferents sectors per tot allò que representi sumar 
esforços i que, per tant, els porti a ser més efectius.  

La Sra. Batet subscriu que la voluntat del govern municipal i de l’Institut 
Barcelona Esports és establir acords i convenis de col·laboració amb els centres 
oberts per a projectes concrets d’actuació. Comunica que estan estudiant com 
poden col·laborar amb el Grup Muntanyès Nou Barris, el qual els ha demanat que 
el jovent pugui accedir a equipaments municipals durant el període d’estiu, atès 
que és quan hi pot haver una major necessitat. Puntualitza que parla només 
d’equipaments esportius municipals i diu que, per això, proposa la transacció del 
text perquè la petició dels espais esportius en centres educatius es traslladi al 
Consorci d’Educació de Barcelona, ja que aquesta petició depassa el camp de 
competències de l’Ajuntament de Barcelona. 

La Sra. Pajares agraeix l’acceptació del prec amb aquesta precisió que fa que la 
petició que correspon als centres educatius es traslladi al Consorci d’Educació de 
Barcelona. Pensa que els moments de crisi són una oportunitat per repensar i 
millorar, en alguns aspectes, el model de referència del funcionament dels serveis 
socials d’iniciativa pública o privada i, en aquest cas, opina que cal centralitzar tota 
l’atenció en les polítiques socials per a la infància, que és el grup de població que 
s’ha vist més afectat per la crisi econòmica actual. Admet que els centres oberts 
fan una feina molt encomiable, tenen personal molt qualificat i fan una tasca 
professional eficaç, i afirma que aquest va ser el motiu de portar a aquesta 
Comissió la sol·licitud al govern municipal perquè es facin aquestes gestions. 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
13. Que el Govern municipal treballi per deixar sense efecte la data d'execució 

del desallotjament de l'assentament del carrer Puigcerdà 127, i presenti a 
l'Assemblea de suport contra els desallotjaments del Poblenou, de forma 
immediata, les concrecions i garanties del conjunt d'oferiments que l'Alcalde va 
realitzar a la reunió del passat 9 de juliol. 

 
El Sr. Gomà formula el prec. Explica que té dos punts: el primer sobre el 

posicionament del seu grup en el sentit que el millor que podria passar perquè hi 
hagués una alternativa a la situació del col·lectiu que viu al carrer Puigcerdà, 127, 
és que no tinguessin el risc de la sentència d’execució de desallotjament; i, el 
segon, és arran de la reunió de l’alcalde amb l’assemblea de suport i amb el 
col·lectiu d’aquest carrer, que es va fer el 9 de juliol, en què van haver un conjunt 
de promeses poc concretades, que expressaven bona voluntat política, però també 
hi havia molta distància amb relació al que, en aquell moment, havien estat els 
resultats de l’aplicació del Pla d’assentaments. 

El Sr. Esteve no li accepta el prec. Comenta que si els dos punts fossin precs 
diferents, li haurien acceptat un i l’altre no. En relació amb el primer punt, li 
recorda que l’alcalde Trias ja li va dir que no, ja que consideren que el millor que 
poden fer és que, al més aviat possible, deixin de viure en les condicions 
abominables, en què viuen actualment, com va dir el relator de l’ONU, i assegura 
que hi estan treballant molt durament i que ho fan amb el reconeixement de la 
Plataforma d’Entitats Cristianes i amb un comunicat d’un dels sindicats més 
importants d’aquest país. 

Pel que fa al segon punt, diu que li hauria acceptat, però que ja ho van resoldre 
en la reunió d’ahir, que va ser molt productiva i molt satisfactòria, si més no, pel 
que fa a la claredat de les propostes. 

El Sr. Gomà respon que és conscient que hi ha una discrepància en el primer 
punt i creu que hi ha un esforç d’acostament en el segon. Comenta, però, que 
mantenia els dos punts sabent l’existència d’aquesta discrepància, ja que no poden 
ignorar la profunda interrelació que hi ha entre els dos punts. Exposa que un 
desallotjament policial té uns riscos clars sobre el col·lectiu i va en detriment de la 
solució humanitària i, en aquest sentit, comunica que avui han sabut que 11 
mossos d’esquadra que van participar en l’últim desallotjament del carrer Sancho 
d’Àvila han estat imputats. Puntualitza que en el comunicat del primer sindicat del 
país es diu clarament que el desallotjament s’ha de fer sense cap mena de 
presència policial i a través de mecanismes de mediació. 

Conclou insistint que aquest prec volia emfatitzar que la millor notícia que poden 
tenir al carrer Puigcerdà des del punt de vista de resoldre els problemes 
d’habitatge, d’inserció laboral i de papers, és que no hi hagués desallotjament 
policial, i afegeix que el seu grup continuarà amb aquesta actitud fins a l’últim 
moment. 

El Sr. Esteve diu que comparteixen la idea que no hi ha d’haver un 
desallotjament policial i afirma que,per això, treballen i han fet una crida a les 
entitats. Des d’aquesta línia de treball, comuniquen a totes les entitats, a tots els 
grups municipals, a totes les persones que tinguin relació amb l’assentament i, 
sobretot, als mateixos afectats, que si marxen de l’assentament abans del 24 de 
juliol,es poden acollir a la proposta de l’Ajuntament de Barcelona d’allotjar-los i 
donar-los una sortida. 

Es dóna per tractat. 
 
14. Que el govern municipal presenti, en un termini de tres mesos, un Protocol 

d'actuació per atendre a les dones que han patit o pateixen violència sexual 
(agressions sexuals, abusos sexuals o assetjament sexual), que inclogui un 
calendari i pressupost específic per al seu desplegament. 

Tractat conjuntament amb el punt número 1 de l’ordre del dia.  
Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal UpB: 
 
15. Que el govern municipal prengui un rol mediador actiu en el procés de 

l'assentament del c/ Puigcerdà 127 que incorpori, entre d'altres: 1. La negociació 
amb el govern de l'estat per tal de facilitar permisos temporals de residència i 
treball pels afectats, mentre no es regularitzi definitivament la seva situació. 2. La 
cerca d'alternatives per tal de garantir el manteniment del mitjà de subsistència de 
les persones que treballen a l'assentament, i 3. La concreció del nombre, tipus i 
durada de l'allotjament provisional previst. 

 
El Sr. Laporta formula el prec.  
El Sr. Esteve li accepta el prec, perquè ja estan duent a terme algunes de les 

actuacions que demana. Fa saber que, aquest matí, l’alcalde, la tinent d’alcalde i 
alguns directius l’Ajuntament de Barcelona s’han entrevistat amb la delegada i amb 
responsables de la Delegació del Govern espanyol, per demanar-los solucions per a 
les persones que estan en una situació administrativa més vulnerable.  

Detalla alguns aspectes d’aquesta reunió: primer, que han avançat positivament 
en alguns temes com, per exemple, en la bona disposició de la Delegació del 
Govern espanyol a facilitar i agilitar al màxim la tramitació dels arrelaments 
socials, cosa que pot generar confiança a les persones afectades dels 
assentaments;segon, que el govern municipal els ha plantejat la voluntat que es 
faci un desallotjament al menys traumàtic possible, tal com l’alcalde Trias ja ho 
havia expressat a la Policia Nacional, i diu que els han respost que cap persona 
dels assentaments ha estat mai internada en un CIE; i, tercer,comunica que la 
Delegació del Govern traspassarà el tema dels permisos temporals al Govern 
espanyol, ja que han coincidit tots que és un tema que no només afecta la ciutat 
de Barcelona, sinó que ho fa a tot el territori espanyol, encara que manifesta que 
no hi ha tingut un percepció massa positiva, perquè ja els han avançat els 
obstacles legals que hi ha arran de les normatives europees. 

Fa avinent que actualment hi ha set alternatives d’inserció sociolaboral, que són 
prou àmplies, la informació de les quals ja ha estat distribuïda tant als grups 
municipals com a les taules de seguiment i a la Taula d’entitats. Anuncia també 
que ara, arran d’una proposta d’ERC i a partir d’una experiència vinculada a l’Àrea 
Metropolitana, han encarregat un estudi per comprovar la viabilitat d’incrementar 
aquest catàleg d’inserció sociolaboral de set a vuit vies, així com també a altres 
vies que s’estan obrint. Finalment, afirma que pel que fa a la concreció del 
nombre, tipus i durada d’allotjament, a la reunió d’ahir ja van donar aquesta 
informació.  

El Sr. Laporta agraeix l’acceptació del prec i també les explicacions que ha donat 
el Sr. Esteve. Celebra que hagin iniciat ja les converses amb la delegada del 
Govern espanyol, que s’hagin cercat alternatives i que s’hagi concretat el nombre, 
el tipus i la durada de l’allotjament provisional. Considera, però, inacceptable que 
el Govern de l’Estat espanyol es renti les mans amb el problema de l’assentament 
del carrer Puigcerdà i traslladi tota responsabilitat a l’Ajuntament de Barcelona i, 
en aquest sentit, demana que es persisteixi per aconseguir els objectius que tots 
volen. 

Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
16. Quan es solucionaran les patologies i disfuncions del Centre Esportiu 

Municipal situat al carrer Artesania? 
 
El Sr. Escudé formula la pregunta. Exposa que aquest any es preveuen diferents 

partides per als equipaments esportius municipals com, per exemple, els 315.194 
euros destinats a grans manteniments; els 149.985 euros destinats a l’adequació a 
la normativa; els 210.000 euros destinats a instal·lacions esportives de barri, i els 
3.020.000 euros destinats a manteniment i millora d’aquests tipus d’equipaments. 
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Des d’aquesta perspectiva i arran de les nombroses queixes dels usuaris i de les 
usuàries del centre municipal del carrer Artesania, volen saber quan se 
solucionaran les patologies i disfuncions d’aquest centre esportiu municipal situat 
al carrer Artesania. 

La Sra. Fandos intervé per dir que és un tema molt tècnic i que li respondrà la 
Sra. Batet, que és la gerent de l’Institut Barcelona Esports (IBE). 

La Sra. Batet li respon que es tracta d’un centre que es va construir el 1974, 
que es va dissenyar inicialment com a escola municipal de natació i que, després, 
es va adequar com a centre esportiu municipal per fer una oferta poliesportiva i de 
condicionament físic. Fa saber que està gestionat en concessió per l’empresa 
Fitness Nou Barris, i que aquesta concessió preveia un projecte de remodelació, 
d’ampliació i de millora del centre que no s’ha arribat a executar, en part per 
problemes de caire administratiu de Registre de la Propietat, i també perquè un 
any després d’atorgar la concessió, el projecte inicial es va veure afectat per la 
línia 3 del metro, cosa que,de retruc,va tenir un efecte sobre el resultat del compte 
d’explotació del centre i tot plegat va derivar cap a una situació de paràlisi de la 
inversió. Tanmateix, remarca que per evitar problemes majors, l’any passat l’IBE 
va fer una diagnosi de la situació, mitjançant la qual es va detectar la necessitat 
d’una intervenció immediata per protegir el sistema antiincendis i per treballar 
altres patologies, d’acord amb l’empresa que el gestiona. 

Fa avinent que el manteniment bàsic d’aquest centre és responsabilitat de 
l’empresa que el gestiona, que des que va adquirir aquesta concessió ha fet una 
inversió de 418.000 euros. Afegeix que aquest estiu té previst fer-ne una altra que 
consisteix en l’ampliació de la sala de condicionament físic i la substitució del seu 
paviment, en la ignifugació d’unes bigues, en elaborar un estudi lumínic per 
respondre a criteris d’eficiència energètica i, finalment, en la instal·lació d’un 
recuperador per millorar la climatització.  

Per acabar, comunica que el compromís de l’IBE, a curt termini, és la definició 
del projecte de reforma i millora, adequat als inconvenients que es van trobar anys 
enrere i que van paralitzar aquesta actuació, tot i tenint en compte que aquest 
projecte es pugui fer viable, ja que el centre té una situació d’equilibri econòmic 
bastant precària o molt ajustat, cosa que no treu que, si es detecta i prioritza 
alguna actuació necessària s’hi podrà dur a terme, encara que no hi hagi grans 
actuacions inversores immediates previstes per part de l’IBE durant aquest any.  

El Sr. Escudé agraeix la informació a la Sra. Batet, però es queixa que haurien 
hagut d’informar els usuaris i les usuàries sobre el fet que es farien aquestes obres 
durant l’estiu i també sobre les alternatives que tenen si volen utilitzar les 
instal·lacions mentre durin les obres. Subratlla que els usuaris i les usuàries tenen 
dret a conèixer aquesta informació i considera que, com a mínim, la Sra. Rognoni 
se l’hauria hagut de donar. Reconeix que aquest equipament esportiu és deficitari 
per a un barri com el de Canyelles, i manifesta la seva satisfacció per la inversió 
que s’hi farà.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
17. Com pensa donar suport el Govern municipal a les associacions benèfiques 

que estan atenent a persones sense llar o amb més necessitats a peu de carrer, 
oferint-los aliments, roba i acompanyament i quines mesures pensa prendre el 
govern municipal per tal de donar resposta a l'increment de persones sense llar a 
la ciutat de Barcelona? 

 
La Sra. Martín formula la pregunta. Comenta que la segona part ja l’han 

debatuda, però vol que li contesti la primera. 
El Sr. Miret li respon que el govern municipal té un enorme respecte i alguna 

discrepància amb el model de distribució d’aliments actual. Pensen que la privacitat 
i la dignitat de les persones no passa per fer cues aleatòries al carrer, sinó per 
tenir garantida aquesta alimentació de les maneres que el govern municipal té 
articulades. Recorda que recentment s’ha fet el mapa d’aliments de la ciutat, on es 
detecten els punts forts i febles, cosa que els permet fer una actuació més 
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orientada a les necessitats reals i també han pogut observar com hi ha àmbits de 
la ciutat, en els quals ja hi ha un escreix de places de menjadors. 

Assegura que han volgut bastir la discrepància que tenen, oferint l’alternativa de 
col·laborar amb aquesta xarxa cívica de distribució d’aliments i diu que, per això, 
estan orientant l’acció d’aquests grups tant en espais tancats comen horaris 
nocturns, que és quan tenen més dificultats a l’hora de cercar reforçament 
alimentari, mentre que l’àmbit de matí i migdia està absolutament cobert.  

Fa saber que l’alcalde Trias va enviar una carta a l’entitat que va dir en la seva 
pàgina web que l’Ajuntament de Barcelona no veia bé aquesta distribució per 
preservar la imatge de la ciutat, oferint-los la proposta de col·laborar i 
d’incorporar-se a la Taula Solidària d’Aliments, però diu que aquesta entitat ha 
denegat la proposta, ja que no volen tenir una vinculació institucional, perquè 
pensen que, a través de l’alimentació i del repartiment,s’ha de fer una reflexió 
sobre com es veu el món i com es veu l’espiritualitat de cadascú. 

La Sra. Martín dóna les gràcies al Sr. Miret per les explicacions. Constata que en 
aquesta Comissió ja han debatut suficientment sobre aquest tema i han vist com 
tots els esforços són pocs per arribar a atendre totes les persones que s’adrecen 
als Serveis Socials i a les entitats socials cercant suport per poder sobreviure. 
Considera, però, que totes aquestes persones no només busquen alimentació, roba 
i on dormir, sinó que el que necessiten també és companyia, proximitat i alguna 
que altra paraula de suport i afecte, i aquests són aspectes que també els 
proporcionen moltes d’aquestes entitats. No comparteix totalment el fet que hi 
sobren places de menjador, ja que afirma que hi ha molts menjadors privats que 
tenen cues importants de persones que hi volen accedir i assegura que, fins i 
tot,en els menjadors socials, malgrat l’esforç que ha fet l’Ajuntament de Barcelona 
per crear-ne més, encara hi ha llistes d’espera.  

Per tant, demanen al govern municipal diàleg, compartir complicitats, coordinar 
esforços i trencar aquests punts de fricció perquè la tasca que fan aquestes 
entitats benèfiques que atenen persones a peu de carrer se sumi a la que fan els 
serveis municipals i les entitats socials i, d’aquesta manera, es vegi reforçada 
l’atenció a les persones que necessiten ajuda per atendre les seves necessitats 
vitals. 

La Sra. Fandos li replica que la política d’aliments de l’Ajuntament de Barcelona 
és el que valoren més les entitats. Li recomana que llegeixi el document que va fer 
el Consell de Ciutat l’altre dia, coordinat pel Sr. Canet, en què, entre altres 
temes,es tracten els de l’alimentació, perquè comprovi la línia d’actuació de les 
entitats d’aquest Ajuntament, representades en el Consell de la Ciutat. Per acabar, 
diu que està totalment d’acord amb el diàleg, però assenyala que les dues bandes 
han d’estar disposades a dialogar i, en aquest sentit, afirma que si la Sra. Martín 
aconsegueix que dialoguin amb el govern municipal els que no ho volen fer, 
l’Ajuntament de Barcelona hi estarà disposat a dialogar, ja que tothom que vol 
dialogar amb aquest Ajuntament troba diàleg i solució. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
18. Quin és el capteniment del Govern municipal sobre l'increment de persones 

que dormen al carrer a Barcelona? 
Tractada conjuntament amb el punt número 3 de l’ordre del dia. 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
19. Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 15 de maig 
del 2012: La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: I) 
Instar a la Generalitat a reduir els terminis de tramitació per a la concessió i la 
renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat. II) Que el 
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Govern municipal estudiï centralitzar la gestió en un únic ens administratiu per tal 
d’agilitar la tramitació per fer-la efectiva en el termini d’un mes. III) En cas de 
renovació, garantir la continuïtat del servei fins que no s’atorgui o es denegui la 
nova targeta. 

 
La Sra. Martín formula el seguiment de la proposició. Argumenta que el mes de 

setembre del 2012 els van dir que això estaria encarrilat a inicis del 2013, i 
constata que és ja el mes de juliol del 2013 i, a la pràctica, encara no s’ha posat 
en marxa la reducció.  

El Sr. Lamiel li respon que el procés d’atorgament de la targeta té dos àmbits 
d’actuació. El primer és millorar la gestió actual de la targeta amb un nou model de 
gestió i, en aquest sentit, dóna a conèixer que en els darrers mesos s’ha fet un 
reforç administratiu del procés actual i s’ha aconseguit que el tràmit de l’Institut de 
Persones amb Discapacitat (IMD) es faci pràcticament en una setmana. Afegeix 
que, en aquests moments també estan donant aquest suport administratiu a l’Àrea 
i a la Direcció de Mobilitat i esperen que els resultats siguin molt similars als que 
tenen en aquests moments a l’IMD, per la qual cosa considera que poden 
aconseguir els terminis previstos en la proposició mencionada. 

Fa saber que s’ha establert un acord amb diferents agents implicats en aquesta 
tramitació com, per exemple, amb l’Àrea de Prevenció, amb Seguretat i Mobilitat, 
amb Acció al Client de l’IMI, amb Barcelona Informació, amb la Guàrdia Urbana i 
amb el mateix Institut per dissenyar i implementar un nou model de tramitació de 
targeta d’aparcament bàsicament que eviti desplaçaments dels sol·licitants a les 
oficines, abreugi el termini de resolució i impossibiliti falsificacions i ús fraudulent 
d’aquesta targeta. En aquest sentit, remarca algunes de les accions: obtenir un 
nou canal d’entrada telefònic de les sol·licituds i incorporar el 010; una nova 
aplicació informàtica de gestió; una nova targeta amb inclusió d’un holograma de 
seguretat; un estudi de viabilitat de tramesa directa de la targeta al domicili del 
titular per agilitar al màxim l’atorgament de la targeta; l’avaluació de l’acció 
inspectora per part de la Guàrdia Urbana amb la tecnologia PDA.  

La Sra. Martín li agraeix la informació, però expressa la seva decepció, ja que el 
que li acaba de dir el Sr. Lamiel és similar al que li van dir el mes de setembre de 
l’any passat. En aquest sentit, manifesta que pensava que això ja es podria 
resoldre automàticament i veu que encara estan intentant fer tots els tràmits. 
Pregunta si li pot concretar quan es podrà comptar amb una reducció efectiva dels 
tràmits de la targeta. 

El Sr. Lamiel reitera que s’ha optimitzat el tràmit de l’IMD i que ara es pot fer en 
una setmana. Afegeix que compten obtenir uns resultats similars en breu a la 
Direcció de Mobilitat en la part del tràmit d’atorgament final de la targeta i també 
en la fase inicial de recollida de dades. Tanmateix, reconeix que tenen dificultats 
per agilitar el procés d’elaboració del decret, que fa Mobilitat. Per acabar, insisteix 
que, en aquests moments, la novetat és el reforç administratiu que han posat en 
marxa en els darrers mesos.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
20. Que el govern municipal informi de les actuacions realitzades a partir de 

l'acceptació del prec: Que el Govern de l'Ajuntament de Barcelona faciliti, 
mitjançant polítiques actives, l'empadronament de les persones que viuen a la 
ciutat, inclòs l'anomenat empadronament comunitari, i vetlli per a que 
l'empadronament sense domicili sigui el més efectiu possible, per tal de garantir 
l'accés i exercici del dret a l'assistència sanitària. 

 
El Sr. Gomà formula el seguiment del prec. Argumenta que el presenten avui 

perquè els va preocupar molt que en la Comissió de Presidència del mes d’abril 
s’aprovés una proposició del PP amb el suport del govern municipal,que demanava 
l’enduriment dels criteris d’accés al padró, cosa que va en contra del prec que van 
acceptar en aquest Comissió sobre aquest mateix tema.  
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El Sr. Miret li respon que el mateix mes d’abril el govern municipal va enviar 
aquesta carta a les 507 entitats de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, 
que tot seguit llegeix:  

«Benvolguts amics, l’Ajuntament té la responsabilitat legal de gestionar el 
procés d’empadronament de les persones que resideixen a Barcelona. 
L’empadronament, com sabeu, és un requisit imprescindible per fer possible que 
els habitants puguin rebre atenció mèdica i sanitària i accedir a determinats 
serveis. És voluntat de l’actual Govern municipal garantir que tothom pugui accedir 
a l’empadronament d’acord amb la llei actual i les normatives i ordenances en 
vigor. Per diversos mitjans, ens han arribat informacions sobre l’existència de 
dificultats per part d’algunes persones en el procés de registre i empadronament al 
nostre municipi. És per això que us demanem que ens feu arribar per mitjà de la 
Secretaria Tècnica de l’Acord informació sobre aquelles circumstàncies i situacions, 
en què eventualment detecteu possibles incompliments de la normativa sobre 
empadronament, inclòs el comunitari. Cordialment.»  

Assenyala que de les 507 cartes que van enviar, en van rebre 5 respostes, 3 
agraïments, 1 de l’Associació de Veïns de Coll-Vallcarca, dient que no tenien 
coneixement de cap problema, però que en prenien nota, i 1 de la presidenta del 
Micat sobre un cas que l’implica a ella mateixa i que finalment es va resoldre 
satisfactòriament. 

Conclou demanant que els facin saber si hi ha algun problema des del punt de 
vista operatiu, però afirma que, en aquest moment, la gestió que es va fer ha estat 
suficient i assegura que no té notícies de dificultats explícites, si més no, més enllà 
d’algunes declaracions que puguin ser, fins i tot, paradoxals o contradictòries a la 
carta que van fer. 

El Sr. Gomà li agraeix la resposta i també li dóna les gràcies per haver-li enviat 
la carta. Espera molt sincerament que no hi hagi cap actuació per part del govern 
municipal que pugui significar un enduriment o una regressió en l’accés al padró. 
Conclou dient que, si no hi cap actuació en aquest sentit, ho celebraran; ara bé, 
assegura que estaran amatents als problemes que puguin tenir les entitats, si 
aquesta actuació es produeix. 

Es dóna per tractada. 
 
 

VI) Mocions 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència desitja un bon estiu a 

tots els presents i aixeca la sessió a les 20’45 h. 
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Comissió de Presidència i Règim Interior 
 
 

Acta de la sessió del dia de 17 de juliol de 2013, aprovada el dia 9 
d’octubre de 2013 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de juliol de 

2013, s’hi reuneix la Comissió de Presidència i Règim Interior, sota la presidència 
de la Ima. Sra. Belén Pajares Ribas. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi 
Martí i Galbis, Gabriel Colomé i Garcia, David Escudé i Rodríguez, Guillem Espriu 
Avendaño, Sara Jaurrieta Guarner, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, 
Ricard Gomà Carmona, Joaquim Mestre Garrido, i Joan Laporta i Estruch, assistits 
per la tècnica jurídica, Sra. Anna Martori i Salichs, que actua per delegació del 
secretari general de la Corporació, Im. Sr. Jordi Cases i Pallarés, i que certifica. 

També hi són presents la Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert, regidora del Grup 
Municipal del PSC, i els Srs.: Lluís Sanz i Marco, director d’Informació de Base i 
Cartografia, i Carles Arias i Casal, gerent de Recursos Humans i Organització. 

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs. 
S’obre la sessió a les 10.10 h. 
La Sra. Pajares avança que es tractaran conjuntament les tres compareixences 

demanades pels grups del PSC, del PP i d’UpB sobre el tema dels exàmens de la 
Guàrdia Urbana.  

 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Del gerent municipal, de 26 de juny de 2013, que adjudica a Integración Social 

de Minusválidos el contracte relatiu a la gestió dels serveis auxiliars de 
consergeria, informació i atenció al públic a la seu del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, per als exercicis 2013-2015, i per un import de 47.718,53 euros. 

 
2. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Del gerent municipal, de 28 de juny de 2013, que adjudica a LUDIC 3, SCCL el 

contracte per a la gestió del Centre Cívic Pere Pruna, per als exercicis 2013-2015, i 
per un import de 158.459,59 euros. 

 
3. Del gerent municipal, de 4 de juliol de 2013, que aprova els plecs de 

clàusules i convoca licitació per a l’adjudicació del contracte per als serveis de 
control d’accessos al recinte Fabra i Coats, per als exercicis 2013-2015, i per un 
import de 259.791,84 euros. 

 
4. De l’alcalde, de 5 de juliol de 2013, que nomena, amb efectes 1 de setembre 

de 2013, de conformitat amb la proposta del tribunal del concurs oposició per a 
torn lliure, de 26 places de subalterns d’administració general com a 
funcionaris/àries de carrera en la categoria subalterna, de conformitat amb l’acord 
del Plenari del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i les adscriu al 
Consorci d’Educació de Barcelona. 
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5. De l’alcalde, de 8 de juliol de 2013, que aprova les bases que han de regir la 
segona convocatòria de la concessió d’ajuts econòmics amb càrrec al fons d’acció 
social corresponent a l’any 2012. 

 
6. Del gerent de recursos, de 7 de juny de 2013, que convoca un concurs i 

aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de Gestor/a de Projecte 2 de 
la família General (GE), adscrit al Departament de Comunicació Interna de la 
Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al Personal de la Gerència de 
Recursos humans i Organització. 

 
7. Del gerent de recursos, de 7 de juny de 2013, que convoca un concurs i 

aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de Gestor/a de Projecte 1 de 
la família General (GE), adscrit a la Gerència del Districte de Sant Andreu. 

 
8. Del gerent de recursos, de 17 de juny de 2013, que convoca un concurs i 

aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 2 de la família 
General (GE), adscrit al Servei d’Atenció Telefònica del Departament d’Atenció 
Ciutadana de la Gerència de Recursos. 

 
9. Del gerent de recursos, de 17 de juny de 2013, que convoca un concurs i 

aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de Secció 1 de la 
família General (GE), adscrit al Departament de Logística i Infraestructures de la 
Direcció de Gestió Econòmica i Control de Recursos de la Gerència de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat. 

 
10. Del gerent de recursos, de 17 de juny de 2013, que convoca la provisió per 

lliure designació d’un lloc de treball de Direcció 1 de la família General (GE) adscrit 
a la Direcció de Supervisió Estratègica de la Gerència Adjunta de Coordinació 
Territorial de la Gerència Municipal. 

 
11. Del gerent de recursos, de 4 de juliol de 2013, que convoca la provisió per 

lliure designació d’un lloc de treball de Cap de Departament 1 de la família General 
(GE) adscrit al Departament de Planificació de Mobilitat de la Direcció de Serveis 
de Mobilitat de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
12. Del gerent de recursos, de 3 de juliol de 2013, que convoca concurs de 

mobilitat restringida per al personal de Tècnic 4 de la família professional de 
Serveis Socials (SS) codi 80.40.SS.10 en la Categoria de Tècnic/a Mitjà/na de 
Treball Social de l’Institut Municipal de Serveis Social, de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat i de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i 
aprova les bases que han de regir aquestes convocatòria. 

 
13. Del gerent de recursos, de 3 de juliol de 2013, que convoca concurs de 

mobilitat restringida per al personal de Tècnic 4 de la família professional de 
Serveis Socials (SS) codi 80.40.SS.20 en la categoria de Tècnic/a Mitjà/na 
d’Educació Social de l’Institut Municipal de Serveis Socials, de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat i de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports i aprova les bases que ha de regir aquesta convocatòria. 

 
14. Del gerent de recursos, de 18 de juny de 2013, que designa membres del 

Tribunal del procés selectiu per a cobrir 113 places d’agent de la GUB, mitjançant 
oposició en torn lliure, les persones que es relacionen en la resolució. 

 
15. Del gerent de recursos, de 3 de juliol de 2013, que modifica la composició 

del Tribunal per a la provisió de 113 places d’agent de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, mitjançant oposició lliure, per causa d’incompatibilitat dels vocals Sr. 
José Jorge Guerrero i Nievas, Sra. Marta Pons i Mañosa, Sr. Carlos Aragon i Flores i 
del Sr. Manuel Haro Ruiz, en el sentit de deixar sense efectes els nomenaments i 
en el seu lloc nomenar al Sr. Ricardo Navarro i Carrión, Sr. José A. Burrel i Ferrer, 
Sr. Carlos Pastor i Valle i al Sr. Josep Herrero i Giménez respectivament.  
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16. Del gerent de recursos humans i organització, de 25 de juny de 2013, que 

modifica el Decret d’Alcaldia, de 20 de juny de 2013, d’aprovació de la llista de 
persones admeses i excloses en el concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
Suport 3 de la família professional General, en el sentit d’admetre com a 
participant la Sra. Josefina Canosa de Puig. 

 
17. Del gerent de recursos humans i organització, de 28 de juny de 2013, que 

rectifica la llista definitiva del procés per a la provisió de 113 places d’agent de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant oposició lliure, i publica la llista definitiva 
de persones admeses i excloses del procés de referència d’acord amb els requisits 
anunciats a les bases de la convocatòria. 

 
18. Del gerent de recursos humans i organització, de 1 de juliol de 2013, que 

rectifica el decret de l’Alcaldia de 20 de juny de 2013 d’aprovació de la llista de 
persones admeses i excloses per a participar en el concurs 08/2013-C per a la 
provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis 
Jurídics, en la qual no hi constava el senyor Lluís-Xavier Toldrà Bastida.  

 
19. Del gerent de recursos humans i organització, de 1 de juliol de 2013, que 

rectifica el decret de l’Alcaldia de 20 de juny de 2013 d’aprovació de la llista de 
persones admeses i excloses per a participar en el concurs 09/2013-C per a la 
provisió d’un lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família professional General, 
en la qual no hi havia de constar el senyor Lluís-Xavier Toldrà Bastida. 

 
20. De l’alcalde, de 5 de juliol de 2013, que nomena, com a personal eventual, 

el Sr. Adrià Ventura Ramos, subgrup de classificació A1, en el lloc de tècnic 1 de la 
família de serveis de suport polític, adscrit a la Regidoria de Presidència i Territori. 

 
21. De l’alcalde, de 5 i 8 de juliol de 2013, que cessa, com a personal eventual, 

el Sr. Eduardo Cumella Abadal, adscrit al Departament de Regulació de la Direcció 
de Mobilitat; i el Sr. José M. Fontclara Brugarola com a Director del SPEIS, de la 
Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 26 de juny de 2013: 

 
22. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ángel Bochaca Pedros (mat. 

22985) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional de Tècnic superior d’arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Sant Martí, on desenvolupa 
el lloc de treball de tècnic 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi 
consistent en serveis d’arquitectura, excloent del seu exercici qualsevol 
manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona, per tal d’evitar 
possibles coincidències entre l’activitat pública i la privada; la seva dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 
vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal; d’altra 
banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa 
aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de 
treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix; DONAR-
NE compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
23. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Conesa Marcet (mat. 

27437) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria 
professional de tècnic superior d’arquitectura i enginyeria, amb destinació al 
Departament de Sanejament del Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans, on 
desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i una activitat 
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privada per compte propi d’enginyer industrial a través de la mercantil COMAT 
Ingeniería y Servicios SL, excloent del seu exercici qualsevol manifestació del 
mateix en el terme municipal de Barcelona, per si mateix o a través de 
l’esmentada societat o d’algun dels seus membres, per tal d’evitar possibles 
coincidències entre l’activitat pública i la privada; la seva dedicació professional 
privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal; d’altra banda, la 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la 
present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix; donar-ne compte a la Comissió 
de Presidència i Règim Interior. 

 
24. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sr. Joan Marc Craviotto Arnau 

(mat. 27435) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 
categoria professional de tècnic superior d’arquitectura i enginyeria, amb 
destinació al Departament d’Intervenció Ambiental de la Gerència d’Hàbitat Urbà, 
on desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i l’activitat 
privada per compte propi de consultor en màrqueting i publicitat i la realització de 
plans de màrqueting i accions publicitàries, en tant que aquesta activitat 
secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes 
legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident 
amb el municipal i, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix; donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
25. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sr. Francesc Xavier Machado 

Martín (mat. 24356) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera 
amb la categoria professional de tècnic superior en dret, amb destinació a la 
Gerència d’Hàbitat Urbà, on desenvolupa el lloc de treball de Director de Serveis 
Jurídics (20.20.GE.10), i l’activitat pública com a professor associat a temps parcial 
de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2012-2013 des del 15 de 
setembre de 2012 fins al 14 de setembre de 2013 i pròrrogues que es puguin 
produir en aquest contracte de treball; la seva dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i amb horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable; donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
26. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Milian Pi (mat. 

72684) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional d’auxiliar d’administració general, amb destinació a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu de la Gerència de Recursos, on 
desenvolupa el lloc de treball de suport 4 (90.40.GE.20), i l’activitat privada per 
compte propi de taxacions de béns immobles per garantia hipotecària, en tant que 
aquesta activitat secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat 
previstes legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no 
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coincident amb el municipal i, d’altra banda, la present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix; donar-ne compte a la Comissió de Presidència i 
Règim Interior. 

 
27. Prorrogar, de conformitat amb el que preveu la clàusula 3 del plec de 

clàusules administratives i d’acord amb els informes obrants a l’expedient, el 
contracte que té per objecte la contractació dels Serveis de Telecomunicacions de 
l’Ajuntament de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms pel que fa referència 
als Lots 1, 2, 3, adjudicats a la UTE Telefónica de España, SAU i Telefónica Móviles, 
SAU (NIF U85579449) i al Lot 4, adjudicat a BT España Compañía de Servicios 
Globales de Telecomunicaciones SAU (NIF A80448194), per un termini que va des 
de l’1 de juliol de 2013 fins a la data d’inici de l’execució completa per part dels 
adjudicataris del nou contracte, actualment en tramitació, que ha de regular els 
serveis continguts en el present expedient, per un import global de 776.024,82 
euros (IVA inclòs); ampliar l’autorització i disposició de despesa corresponent a 
l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 627.550,00 € (iva inclòs) amb càrrec 
al Pressupost/os i Partida/es indicades en les relacions adjuntes, pel que fa a la 
resta de pressupost s’incorporen a l’expedient els documents comptables aprovats 
pels òrgans competents dels organismes associats al present contracte. Donar-ne 
compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
28. Aprovar la modificació del Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per establir un 
marc general de col·laboració en matèria de cooperació i educació per al 
desenvolupament, aprovat per la Comissió de Govern de 24 d’abril de 2013, 
d’acord amb el text que figura a l’expedient. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
29. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a 

l’adhesió al projecte “Plataforma Local Med-Marroc: governança local a la 
Mediterrània”, d’acord amb el text que s’adjunta; donar-ne compte a la Comissió 
de Presidència i Règim Interior. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 10 de juliol de 2013: 

 
30. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Església Evangèlica Trèvol, amb CIF núm. R-0800553-J, referent a la regulació de 
les instal·lacions i espais del centre multidisciplinari ubicat al carrer Trèvol, núm. 9-
19 i, concretament, de la pista poliesportiva de l’equipament, de conformitat amb 
la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis 
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per 
decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011; facultar la Regidora del Districte d’Horta-
Guinardó per a la formalització del conveni en document administratiu. Donar 
compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
31. Excloure de la licitació, respecte als Lots 3 i 4, la proposició de l’empresa 

Telefónica de España, SAU, amb núm. de NIF A82018474, en no haver-se 
presentat les justificacions sobre l’oferta, sol·licitades en data 5 de juny de 2013, 
en contenir valors anormals o desproporcionats segons els paràmetres establerts a 
la clàusula 9 del plec de clàusules administraves. Excloure de la licitació, respecte 
al Lot 3, la proposició de l’empresa Cableuropa, SAU, amb número de NIF 
A62186556, en no considerar-se suficients les justificacions aportades per 
l’empresa respecte a la seva oferta, segons les consideracions indicades a l’informe 
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elaborat pel Departament Tècnic amb data 26 de juny de 2013. Adjudicar, segons 
l’informe de la Mesa, en considerar-se les seves ofertes les econòmicament més 
avantatjoses en obtenir la millor puntuació en la valoració dels criteris establerts a 
la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives, el contracte número 13001112 
que té per objecte la contractació dels serveis de Telecomunicacions de 
l’Ajuntament de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, dels Instituts 
Municipals i de les empreses participades al 100% per l’Ajuntament (lots 1, 2, 3, 4 
i 5), a les següents empreses d’acord amb la següent distribució, per un import 
global de 8.597.423,94 euros IVA inclòs i pels preus unitaris oferts : - Lot 1 (Cte. 
13001120), Telefonia Fixa i Dades, a Telefónica de España, SAU (NIF A82018474) 
per un import de 6.049.995,47 euros. - Lot 2 (Cte. 13001123), Mobilitat (Telefonia 
mòbil i dades mòbils), a Vodafone España, SAU (NIF A80907397) per un import de 
1.690.814,20 euros. - Lot 3 (Cte. 13001125), Numeració especial, a BT Expaña, 
Compañia de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU (NIF A80448194) per 
un import de 323.138,70 euros. - Lot 4 (Cte. 13001126), Accés a Internet 
Centralitzat (corporatiu), a CABLEUROPA, SAU (NIF A62186556) per un import de 
83.344,80 euros. - Lot 5 (Cte. 13001127), Accés a Internet Distribuït, a Telefónica 
de España, SAU (NIF A82018474) per un import de 450.130,77 euros. Disposar la 
despesa corresponent a l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 6.892.635,25 
euros IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en la 
relació comptable que l’acompanya, amb el següent desglossament: pressupost 
net 5.696.392,77 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA 
1.196.242,48 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos posteriors a l’actual, d’acord amb la següent distribució: Lot 1, 
4.984.829,60 euros; Lot 2, 1.252.399,53 euros; Lot 3, 322.745,14 euros; Lot 4, 
83.344,80 euros i Lot 5, 249.316,18 euros; per la resta del pressupost 
s’incorporen a l’expedient els documents comptables aprovats pels òrgans 
competents dels organismes associats al contracte. Anul·lar part de la despesa 
corresponent a l’Ajuntament en concepte de baixa licitatòria, per un import de 
3.002.360,07 euros, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en 
la relació comptable que l’acompanya. Donar compte del present acord a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
La Sra. Escarp manifesta que el seu Grup vol tenir accés al punt número 14, 

sobre la designació dels membres del tribunal del procés selectiu per cobrir les 113 
places d’agents de la Guàrdia Urbana.  

 
b) Mesures de govern 
 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
 
1. Padró d’habitants 2013. 
 
El Sr. Forn manifesta que, d’acord amb el compromís que va adquirir el Govern 

el passat mes d’abril, avui presenten un informe que recull les millores que s’han 
realitzat en el padró municipal d’habitants. Recorda que el padró municipal és un 
registre administratiu que té com a principal finalitat certificar la residència al 
municipi i al domicili habitual, i que molts drets i prestacions dels ciutadans 
depenen en alguna mesura de la correcta inscripció en el padró. Pel que fa a això, 
destaca que anualment es fan més d’un milió de tràmits vinculats al padró de 
forma presencial.  

Explica que vol agrair la feina desenvolupada per l’Institut Municipal 
d’Informàtica (IMI) per tal de fer un salt endavant en la qualitat i l’eficàcia d’aquest 
servei, ja que s’ha fet una feina d’unificació de tots els instruments disponibles 
amb l’objectiu d’evitar incidències i errors. Remarca que els canvis que avui 
presentaran busquen precisament garantir la qualitat del servei i afavorir que 
qualsevol error es pugui detectar des del primer moment, abans que es produeixi 
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la inscripció en el registre. Cedeix la paraula al Sr. Lluís Sanz perquè informi 
d’aquestes modificacions.  

El Sr. Sanz destaca que el padró és, de les informacions que gestiona 
l’Ajuntament, una de les més utilitzades per part de terceres administracions, ja 
que la constatació del domicili és referència per a un gran nombre d’ajudes i 
serveis. En relació amb això, afirma que cada any expedeixen al voltant de 
300.000 volants telemàtics cap a altres administracions públiques. A més, 
assenyala que des de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) arriben prop de mig 
milió de comunicacions telemàtiques, atès que el padró té una actualització 
asimètrica. Pel que fa a això, explica que el ciutadans únicament fan les altes i les 
modificacions, i que les baixes els arriben de manera indirecta a través dels canals 
telemàtics de l’INE. Precisa que això vol dir que l’INE comunica una defunció o el 
canvi de domicili a un altre municipi des del Registre Civil. A més, destaca la 
importància de la qualitat de la informació, ja que, sense aquesta qualitat, el 
processos automàtics que hi ha darrere d’aquestes gairebé 800.000 transaccions 
anuals entrarien en conflicte.  

Assenyala que, des del punt vista de tramitació padronal, es manté la mateixa 
legislació des de l’any 1997, cosa que significa que avui s’exigeixen els mateixos 
documents identificatius o que acrediten la residència que els que s’exigien a l’any 
1997. En aquest sentit, manifesta que l’únic que poden fer és afegir un plus de 
qualitat en la comprovació del domicili. Explica que en els darrers anys s’ha 
detectat que hi ha molta heterogeneïtat en la descripció del domicili, no únicament 
en el nom del carrer, sinó també en la numeració postal i en la descripció del pis i 
la porta. Assenyala que a Barcelona hi ha moltes numeracions postals dobles, com 
en el cas dels xamfrans de l’Eixample. Remarca que el mateix INE utilitza uns 
estàndards que no són els que utilitza la Direcció General del Cadastre, i que si 
això s’estén als documents privats, com els contractes de lloguer realitzats entre 
privats, la descripció és encara més heterogènia. 

Destaca que el 2011 l’Ajuntament va posar en marxa un cens de locals i 
activitats (CELIA) justament per tenir un cens integrat i de la millor qualitat no 
només pel que fa als domicilis, sinó també pel que fa als locals per a activitats. 
Afirma que aquest cens serveix tant per al padró com per a les llicències i tots 
aquells tràmits que van orientats al pis/porta. Assenyala que el que estan fent ara 
és aprofitar aquest sistema i la qualitat que ha anat guanyant en els dos darrers 
anys per integrar-lo en el padró. Explica que durant la primera part del 2013 s’han 
revisat i unificat al voltant de 40.000 registres del padró actual, la qual cosa ha 
permès desfer errors formals, com ara que alguns ciutadans s’empadronessin, per 
exemple, a Balmes 213-215, 1r 4a; altres a Balmes 213, 1r 4a; i altres a Balmes 
215, 1r 4a. Remarca que, atès que una gran part dels certificats que fa el padró 
són de caràcter històric i podrien arribar a tenir registres històrics aparentment 
separats, el que han fet és forçar aquestes unificacions. Afirma que això vol dir que 
no tracten únicament els 1.620.00 registres de les persones empadronades avui a 
la ciutat, sinó entre 13 i 14 milions de registres. 

Explica que quan no acaben de poder unificar les dades en el gabinet, fan les 
comprovacions sobre el terreny, i que han traslladat al front office, principalment a 
les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC), aquesta capacitat de filtre per evitar 
mecanitzacions incorrectes. Subratlla que cal tenir en compte que cada any es fan 
més d’un milió de tràmits, cosa que implica un gran nombre d’introduccions 
manuals d’adreces, que tenen un percentatge d’error humà d’entre el 0,5% i el 
2%. Destaca que amb aquest sistema evitaran en part aquests errors, milloraran 
la qualitat general de les dades i aniran constituint una informació de base que no 
només donarà credibilitat i correcció a les dades del padró, sinó també a tota la 
resta de tràmits municipals que també utilitzin l’adreça. Manifesta que aquest 
treball no només l’integren al portal del CELIA, sinó que també aprofiten per 
connectar-lo al Cadastre i, per tant, obtenir informacions que beneficiïn el ciutadà. 
Explica que, d’aquesta manera, quan el titular d’un local en sigui el propietari, no 
caldrà que porti documentació perquè es podrà comprovar en el mateix acte que 
aquesta persona és titular de l’IBI. Assenyala que també tindran accés a altres 
dades com la superfície de l’habitatge o la tipologia del local. 
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Afirma que, des del punt de vista de blocs funcionals, s’ha afegit un mòdul de 
gestió de peticions, ja que el padró és una aplicació antiga de l’any 1996 i, per 
tant, encara resideix en tecnologia host i no té un gestor d’expedients com a tal. 
Explica que el padró té unes 11.000 instàncies anuals, cosa que vol dir que hi ha 
tràmits que no es resolen en els tres minuts de mitjana que triga a fer-se un tràmit 
padronal i que van al segon nivell. Destaca que aquest gestor de peticions 
permetrà que l’OAC i el 010 puguin informar qualsevol ciutadà de l’estat del seu 
tràmit en 90 dies, que és el termini administratiu per respondre, tot i que 
normalment no s’exhaureix.  

Explica que també han introduït un mòdul de gestió de finques perquè quan es 
faci una comprovació de camp d’un domicili concret s’aprofiti per refer les dades de 
tota la finca i anar-les consolidant correctament. Destaca la importància de la 
consolidació de dades en la transmissió electrònica de dades, ja que la semàntica 
de les dades és l’única que permetrà que els sistemes informàtics s’entenguin 
entre ells sense errors.  

Anuncia que s’està planificant un canvi de sistema informàtic de cara al futur, 
atesa l’antiguitat de l’actual. Afirma que preveuen tenir-lo enllestit al llarg d’aquest 
mandat, de manera que per a la propera migració es podran plantejar coses que 
no han pogut fer amb la tecnologia actual, com la tramitació sense papers. Explica 
que actualment tenen més de 6 milions de documents escanejats de padró i que, 
tan bon punt surti la normativa de l’arxiu, volen ser pràcticament els primers a 
adoptar-la, per tal que tota aquesta documentació elimini el paper de les OAC i, 
d’aquesta manera, es pugui aconseguir la màxima eficiència en unes oficines on el 
50% de les tramitacions es basen en el padró.  

Afirma que també estan potenciant el canal mòbil, ja que la tramitació 
electrònica amb certificat digital té problemes. Explica que el padró estarà present 
en la primera bateria de serveis del nou projecte d’identitat al mòbil, que ara està 
en fase de proves. Manifesta que també estan pensant a buscar sinergies en 
tràmits actuals que poden anar molt relacionats amb el padró per tal d’estalviar 
feina als ciutadans, com ara en la concessió d’habitatge protegit. Assenyala que, 
atès que l’habitatge protegit s’atorga com a primera residència i el ciutadà ja 
facilita les dades de tota la unitat de convivència per a la concessió, s’estan 
plantejant com fer possible que en un sol acte es pugui fer aquesta concessió i 
alhora l’empadronament.  

Tot seguit presenta alguns gràfics sobre l’evolució de la població a la ciutat i el 
nivell de tramitació padronal. Observa que al voltant de l’any 2000 la població a 
Barcelona va viure un creixement important. Explica que els estrangers 
extracomunitaris són una població que per motius legislatius sovint està obligada a 
fer més tràmits i que això ha fet incrementar molt el nombre de tràmits que es 
realitzen, fins a arribar a un total de 1.200.000, dels quals gairebé 900.000 
corresponen a l’expedició de volants. Afirma que, tenint en compte que els volants 
els demanen les altres administracions i que tenen processos de consulta 
telemàtica, han de fer més màrqueting amb aquestes administracions perquè 
utilitzin aquests serveis i deixin de demanar paper als ciutadans. Finalment, 
assenyala que, mentre que les altes reals —com canvis de domicili— es mantenen 
dins d’unes oscil·lacions raonables i els volants electrònics van creixent, els volants 
presencials encara no disminueixen. 

El Sr. Colomé opina que seria interessant conèixer quants pisos buits sense ús hi 
ha a Barcelona a partir de les dades traslladades del padró a altres consorcis. 
Explica que en els anys noranta n’hi havia uns 20.000, i que voldrien saber si 
realment hi ha un parc de propietaris que no utilitza, bloqueja o especula amb els 
pisos buits.  

D’altra banda, afirma que s’alegra que la població de Barcelona ja sigui de 
1.620.000 habitants, però que espera que s’hi afegeixin les dones, ja que només 
es parla de «veïns», «ciutadans» i «interessats», i no pas de «veïnes», 
«ciutadanes» o «interessades». En aquest sentit, remarca que el llenguatge és 
també un aspecte important que cal tenir en compte en la presentació dels 
informes. 

Finalment, manifesta que confia plenament en la tasca del Sr. Sanz pel que fa al 
padró.  
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La Sra. Esteller afirma que el seu Grupha reivindicat una revisió del padró 
municipal des del mandat anterior per tal de millorar la seguretat jurídica i 
l’exigència en tot el procediment, incrementar la fiabilitat de les dades, i evitar 
pràctiques fraudulentes i que hi hagi tanta sobreocupació. Assenyala que fa poc es 
va aprovar una iniciativa en la Comissió que anava en aquest sentit.  

Manifesta que agraeixen la presentació d’aquest informe, que conté mesures 
que milloren tot el procediment i amb la voluntat de corregir disfuncions i fer que 
el padró reflecteixi la realitat dels empadronaments a Barcelona, de manera que 
ningú s’empadroni de manera irregular o fraudulenta per aconseguir una sèrie 
d’avantatges. En aquest sentit, remarca que el padró no és només un cens de 
dades, sinó que d’ell es deriven una sèrie de drets i de qüestions que cal tenir 
presents i que cal controlar. Afirma que el seu Grup ha fet èmfasi en la necessitat 
de corregir aquestes disfuncions, especialment en els casos de l’autorització 
expressa i l’autorització original. D’altra banda, recorda que també han incidit 
sovint en el problema de la sobreocupació. Pel que fa a això, assenyala que avui a 
Barcelona hi ha més de 756 habitatges ocupats per entre 11 i 20 persones, quan la 
mitjana dels habitatges és d’entre 3 i 4 persones. Així mateix, observa que 
actualment hi ha 14.000 persones sense domicili fix i que l’Ajuntament també ha 
d’extremar el control de totes aquestes persones per veure en quina situació es 
troben. 

Opina que les mesures que el Govern ha presentat en aquest informe tendeixen 
a millorar els procediments i a corregir les disfuncions, sobretot pel que fa als 
requisits de l’empadronament, però que caldrà veure si s’assoleixen els objectius 
que ha esmentat quan s’hagin implementat algunes d’aquestes mesures.  

D’altra banda, demana al Govern que treballi intensament per aconseguir que la 
cèdula d’habitabilitat sigui un requisit a l’hora d’aconseguir l’empadronament, que 
és una cosa que assenyala que avui no han vist en l’informe. Així mateix, afirma 
que tampoc no acaben de trobar mesures dirigides a evitar la sobreocupació en 
alguns pisos empadronats. Conclou que, per tot això, valoren positivament 
l’informe, però que hi troben a faltar mesures més contundents per afrontar els 
problemes que ha exposat.  

El Sr. Gomà agraeix al tinent d’alcalde i al Sr. Sanz la presentació de l’informe, 
però assenyala que caldria no relaxar els criteris de correcció pel que fa al 
llenguatge de gènere i utilitzar sempre la doble forma de veïns i veïnes en els 
documents que es presenten a les comissions, tal com ha expressat el Sr. Colomé.  

Manifesta que celebra que aquest informe comenci amb una exposició molt clara 
del que és el padró. Observa que, efectivament, és un registre on consten els veïns 
i les veïnes d’un municipi sense cap mena de criteri d’exclusió o de filtre més enllà 
del que són els dos únics elements obligatoris per fer un tràmit padronal, la 
identificació i l’acreditació d’un domicili, amb la variant que aquesta acreditació de 
domicili pot ser substituïda també per un informe dels Serveis Socials o de 
qualsevol altre servei municipal d’atenció a les persones, com passa en el cas de 
l’empadronament sense domicili fix. D’altra banda, destaca que avui el padró és 
una palanca clau per a tothom, però especialment per a les persones més 
vulnerables en la mesura que opera com a criteri d’accés a la regularització per 
arrelament, a les prestacions socials o a la matriculació escolar, entre d’altres. 
Manifesta que, per al seu grup, mentre es respectin aquests dos criteris ―el del 
padró com a registre inclusiu per a tothom i com a palanca bàsica per a l’accés a 
serveis bàsics de les administracions públiques―, la introducció de millores 
tècniques són sempre benvingudes. 

Assenyala que, tanmateix, no pot ignorar que el mes d’abril el Govern va donar 
suport a una proposició del Grup del PP que va en una línia contrària al que s’ha 
exposat, ja que exigia un major control vinculat a la revisió de la documentació 
requerida i els requisits, com ara l’exigència de la cèdula d’habitabilitat, que opina 
que entra en contradicció amb la normativa padronal, que garanteix un padró per 
a tothom. En aquest sentit, demana al Govern que sigui clar i no tingui cap mena 
de complicitat pel que fa a aquesta qüestió amb el Grup del PP, que defensa 
criteris exclusius en el padró o un accés policial sense control al padró.  

Assenyala que ahir, a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports es va 
fer el seguiment d’una proposició per garantir l’empadronament de les persones 
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vulnerables i sense domicili fix, que remarca que és una proposició que va ser 
aprovada amb el suport del Govern. Manifesta que s’aferra al compromís que ahir 
van expressar el gerent i la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Qualitat de Vida, i que el 
seu Grup serà molt escrupolós en la defensa d’una política d’empadronament actiu 
per a tothom. Així mateix, afirma que el seu Grup estarà amatent al fet que no hi 
hagi cap element de desmantellament d’aquest model i que, per tant, els 
processos de millora qualitativa del padró no siguin una via per introduir criteris 
d’enduriment a remolc de les posicions del Grup del PP, que opina que és un partit 
que sempre s’ha autoexclòs dels consensos que han forjat la resta de grups polítics 
per fer de Barcelona una ciutat de convivència en la diversitat.  

El Sr. Laporta agraeix al tinent d’alcalde i al Sr. Sanz la presentació de l’informe 
sobre les millores en la gestió del padró. Manifesta que el seu Grup troba aquestes 
millores encertades i està a favor d’aprofitar el nou sistema CELIA per millorar la 
descripció dels domicilis. Afirma que també estan a favor de la revisió i la unificació 
de les adreces existents a la base de dades padronal, i de la comprovació de camp 
dels casos d’informació discrepant entre la informació padronal declarada i les 
fonts municipals oficials. Conclou que comparteixen que es facin totes aquestes 
millores de gestió del padró i que entenen que es faran amb una lògica 
democràtica.  

El Sr. Forn afirma que rectificaran l’error pel que fa al llenguatge de gènere en 
l’informe, i agraeix el sentit positiu de les intervencions dels grups, que opina que 
van en la línia que s’està treballant.  

Assenyala que el Govern no pot anar més enllà del que diu la llei, i 
concretament la resolució de l’INE de l’any 1997, on s’estableix com s’identifiquen 
les persones i s’acrediten les residències, o els documents que es poden aportar. 
D’altra banda, manifesta que està d’acord amb el fet que el padró ha de ser un 
registre inclusiu, però que això no ha de trencar el principi de veracitat. En aquest 
sentit, afirma que el registre ha de ser al màxim de fidedigne respecte a la realitat 
existent. A més, assenyala que això també els pot ajudar a veure si en un moment 
determinat hi ha pisos amb sobreocupació, tal com ha dit la Sra. Esteller.  

Tot seguit cedeix la paraula al Sr. Sanz.  
El Sr. Sanz afirma que seria agosarat donar avui una xifra sobre els pisos buits, 

però que el procediment actual els permetrà etiquetar millor els pisos ocupats i no 
ocupats, i que segurament a mitjà termini podran tenir una xifra de pisos buits 
més exacta.  

Respecte a la intervenció de la Sra. Esteller, manifesta que creuen que algunes 
de les polítiques que s’han posat en marxa des de fa diversos anys respecte al 
sobreempadronament han donat lloc a una evolució positiva, tot i que continuï 
havent-hi 700 pisos amb entre 10 i 15 persones. Assenyala que, tanmateix, cal 
tenir en compte que el padró és asimètric i només funciona per altes. Explica que, 
per exemple, si en un pis viu una família de quatre persones que se’n va a un altre 
domicili i s’hi instal·la una família de cinc persones, si les quatre persones anteriors 
no han dit que marxaven d’aquell pis sinó que només han dit on han anat, 
inicialment els consta que n’hi ha nou. Afirma que, de tota manera, hi ha hagut un 
descens dràstic dels pisos amb entre 15 i 20 persones o més de 20, i pràcticament 
ja no en queda cap.  

D’altra banda, precisa que la xifra de 14.000 casos d’empadronament sense 
domicili fix és el pic màxim que es va assolir l’any 2009. Explica que actualment 
aquesta xifra se situa en 5.270 casos, en part com a conseqüència d’un nou 
protocol que es va introduir fa uns tres anys, que ha deixat les xifres molt més a 
prop de la realitat.  

La Sra. Esteller manifesta que el seu Grup espera que totes les millores 
anunciades ajudin veritablement a conèixer la realitat del padró i a evitar 
pràctiques fraudulentes.  

Opina que el Sr. Gomà sempre exclou els que no comparteixen les seves idees, i 
li diu que les idees dels altres són tan legítimes com les seves. Afirma que el que el 
seu Grup reclama és rigor en el padró, que al seu parer ha de servir perquè es 
conegui realment la gent que viu a Barcelona i en quines condicions ho fa, i perquè 
l’Ajuntament actuï d’una determinada manera, si és necessari. Opina que les 
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pràctiques fraudulentes s’han d’evitar a tot arreu i que, per tant, és positiu que es 
vagin millorant tots els processos de recollida de dades.  

Respecte a les mesures que el Govern ha presentat, observa que n’hi ha unes 
que representen una millora del procediment i que n’hi ha d’altres que estan 
classificades com a mesures «de futur» que ells pensen que seria desitjable que no 
s’esperés gaire a aplicar-les, com ara la interoperativitat obligada amb el Registre 
Civil i el Ministeri d’Interior.  

Quant a la cèdula d’habitabilitat, explica que ja saben que els requisits estan 
establerts per llei, però que creuen que també és positiu que des de l’Ajuntament 
es vagin promovent mesures que són necessàries, ja que, en definitiva, la cèdula 
d’habitabilitat garanteix l’existència de les condicions necessàries per viure amb 
dignitat. Pel que fa a això, opina que l’Ajuntament hauria de tenir-hi 
responsabilitats.  

El Sr. Gomà diu al Sr. Forn que com més fidedigne i més veraç sigui el padró, 
més inclusiu serà, i que, per tant, no són conceptes contraposats, sinó tot el 
contrari. En aquest sentit, opina que un padró ha de ser una fotografia molt 
estricta de la realitat de la ciutat, amb tota la seva diversitat i tota la seva 
complexitat. A més, assenyala que un padró inclusiu necessita polítiques públiques 
actives d’empadronament a la ciutat.  

Reitera que el Grup del PP va presentar en la Comissió una proposició que 
parlava d’un «major control» i que vinculava aquest major control amb la revisió 
de la documentació requerida i els requisits. Pel que fa a això, afirma que les 
pretensions del Grup del PP són legítimes però van molt més enllà del que 
l’Ajuntament pot fer des del punt de vista de la normativa i expressen un model 
que és contrari al que representa la trajectòria de la ciutat per tal de fer de 
Barcelona una ciutat inclusiva i de convivència en la diversitat.  

Es dóna per tractat. 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte 

de les suposades irregularitats que es van produir durant les proves d’accés al cos 
de la Guàrdia Urbana celebrades el proppassat dissabte 6 de juliol. 

 
La Sra. Pajares recorda que es tractaran conjuntament les tres compareixences 

que tenen a veure amb les proves d’accés a la Guàrdia Urbana.  
La Sra. Escarp manifesta que està d’acord a ajuntar-ho tot, però que el fet que 

tres grups municipals hagin presentat una compareixença sobre el mateix tema 
potser hauria hagut de motivar un informe per part del Govern. En aquest sentit, 
assenyala que els partits han pres aquesta decisió davant la manca d’iniciativa del 
Govern, atès el caràcter que estaven agafant els esdeveniments. Afirma que el que 
havia de ser una bona notícia per a la ciutat, que és que hi haguessin noves places 
per a la Guàrdia Urbana, ha acabat convertint-se en un «vermell clamorós», tal 
com ha dit un periodista de la ciutat.  

La Sra. Esteller explica que el seu Grup ja va anunciar que demanaria 
explicacions sobre què va succeir a les proves d’accés a la Guàrdia Urbana que es 
van celebrar el 6 de juliol. Demana que el Govern exposi les incidències que es van 
produir en les proves, per què van passar i quins mitjans de control hi havia, i que 
en faci una valoració.  

El Sr. Laporta manifesta que el seu Grup també lamenta el que va succeir i 
sol·licita la compareixença del Govern perquè expliqui les irregularitats que es van 
produir i les mesures que prendrà davant d’aquesta situació.  

El Sr. Forn recorda que dimarts de la setmana passada, en el moment en què es 
va comunicar que les proves es tornarien a repetir, va dir en una nota de premsa 
que informaria sobre aquests fets en la Comissió de Presidència i Règim Interior de 
l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, manifesta que en cap moment s’ha 
intentat amagar, sinó que creu que és important que tothom conegui la informació 
i, a partir d’aquí, es puguin jutjar les coses que s’han fet bé i les que s’han fet 
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malament. Assenyala que serà una mica exhaustiu en l’explicació de tot el procés i 
que donarà totes les dades de què es disposa en aquests moments. 

Recorda que el passat 6 de juliol l’Ajuntament de Barcelona va realitzar els tres 
primers exercicis del procés selectiu per a la provisió de 113 places d’agents de la 
Guàrdia Urbana mitjançant el sistema d’oposició lliure. Explica que les proves 
consistien en un examen cultural, un d’aptitudinal i una prova de català que tenia 
una part escrita i una part oral. Assenyala que la prova cultural i l’aptitudinal van 
ser comunes a totes les persones aspirants, mentre que la de català la van 
realitzar aquelles persones que no havien acreditat el nivell establert a les bases 
de la convocatòria, que és el nivell B.  

Afirma que en total es van convocar 7.344 persones i que les proves es van 
efectuar en la Universitat Pompeu Fabra i en la Facultat d’Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona. Precisa que, del total de convocats, finalment s’hi van 
presentar 5.463 persones, un 74,4% dels convocats, i que els aspirants es van 
distribuir en un total de 68 aules de les dues universitats: 3.164 persones a la 
Pompeu Fabra, distribuïdes en 39 aules, i 2.298 persones a la Universitat de 
Barcelona, distribuïdes en 29 aules.  

Explica que en l’organització de les proves hi van participar un total de 200 
persones, totes funcionàries de l’Ajuntament, i que el 98% d’elles tenien 
experiència prèvia en altres oposicions realitzades per l’Ajuntament. Precisa que hi 
havia 2 coordinadors generals, 6 coordinadors, 68 caps d’aula, 115 col·laboradors 
de suport d’aula i 9 persones de personal informador. Afirma que es va adscriure 
un coordinador general a cada universitat, als quals es van afegir 4 coordinadors 
més a la Universitat Pompeu Fabra i 2 a la Universitat de Barcelona. Assenyala 
que, paral·lelament, cada una de les aules tenia assignat un cap d’aula i personal 
de suport distribuït de la manera següent: l’aula d’incidències, que era una aula 
centralitzada on es comunicaven totes les incidències que es podien produir en el 
decurs de la convocatòria, tenia un cap i una persona de suport; les aules amb un 
aforament inferior a 105 persones, un cap i una persona de suport; les aules amb 
un aforament d’entre 105 i 180 persones, un cap i dues persones de suport, i les 
aules amb un aforament superior a 180 persones, un cap i tres persones de 
suport. Manifesta que, a més a més, es va comptar també amb la tasca del 
personal informador, que va fer funcions d’orientació i distribució inicial dels 
aspirants, de control i de prohibició d’accés després del tancament de la universitat 
i de reforç a les aules més nombroses un cop s’havien iniciat les proves. Destaca 
que la ràtio de persones que van participar i vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’oposició amb relació als aspirants va ser la mateixa que en totes les oposicions 
anteriors per a agents de la Guàrdia Urbana, bombers i personal administratiu o 
subaltern.  

Explica que dies abans de la realització de les proves els caps d’aules, el 
personal de suport i els informadors van rebre una sessió formativa obligatòria de 
dues hores en què se’ls van lliurar i explicar les instruccions generals del procés. 
Assenyala que, entre altres coses, es va deixar clar que per entrar a l’aula calia 
desconnectar els mòbils, que no es podia sortir de l’aula i que no hi podia haver 
res a la taula que no fos el DNI, un llapis i una goma d’esborrar.  

Respecte al desenvolupament de les proves, afirma que el Tribunal es va reunir 
a la seu de la Universitat Pompeu Fabra a les 8 del matí per tal d’aprovar els 
exàmens i l’ordre de realització de les tres proves. Assenyala que, una vegada 
començades les proves, una part del Tribunal es va desplaçar a la seu de la 
Universitat de Barcelona, de manera que la presència del Tribunal va quedar 
garantida durant tot el desenvolupament de les proves. Afegeix que a la 
Universitat Pompeu Fabra també hi havia presents un observador sindical del 
SAPOL i dos delegats de CCOO.  

Manifesta que l’anunci de la convocatòria de les proves indicava que l’hora de 
tancament de l’accés al recinte per procedir a l’inici de les proves seria les 9 del 
matí, i que, d’acord amb això, no es va deixar accedir al recinte a cap aspirant més 
a partir d’aquesta hora. Assenyala que, tot i això, l’hora de l’inici de la lectura 
d’instruccions es va endarrerir fins a aproximadament les 9.15 h, atès que la 
identificació d’aspirants a les aules amb un major volum de persones es va allargar 
més que a la resta. Explica que, un cop exposades les instruccions a cada una de 
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les aules, a les 9.30 h van començar les proves coordinadament a les dues 
universitats, ja que el mateix Tribunal va decidir que comencessin totes alhora.  

Afirma que estava previst que els aspirants desenvolupessin en les primeres 
quatre hores d’examen primer els exercicis culturals i després els aptitudinals, però 
que per raons d’organització i de major control de les proves, el Tribunal va 
acordar que es fes primer la prova aptitudinal, que tenia un temps d’execució 
estàndard, i després la prova cultural, ja que, tot i tenir un temps màxim 
d’execució de 90 minuts, podia finalitzar-se abans de temps. Pel que fa a això, 
remarca que les bases de la mateixa convocatòria permetien aquests canvis en 
l’ordre de les proves.  

Explica que, durant el desenvolupament de les proves, els aspirants van estar 
asseguts uns al costat dels altres, amb dos models d’exàmens diferents per a cada 
prova. Assenyala que aquests models es van distribuir de manera alterna i que a la 
prova aptitudinal es va mantenir l’ordre de les preguntes però es va canviar l’ordre 
de les alternatives de resposta, mentre que a la prova cultural es va alterar l’ordre 
de les 75 preguntes de l’examen.  

Afirma que, un cop finalitzades les dues primeres proves comunes, l’hora 
prevista de la prova de català, les 13.15 h, es va haver d’ajornar a les dues 
facultats fins a les 14.00 h perquè el nombre d’aspirants que van esperar fins al 
mateix dia de la prova per presentar el certificat que els eximia de fer-la va 
superar totes les previsions. Manifesta que en total es van acreditar 242 persones, 
motiu pel qual la prova no es va iniciar fins que es va verificar la correcció de totes 
les acreditacions.  

Explica que, a les 14.00 h, el total de 348 aspirants que havien d’efectuar la 
prova de català van ser distribuïts a les aules, on van seure de manera aleatòria 
deixant un espai buit entre cada dues persones. Assenyala que aquesta prova va 
ser administrada pel professorat del Consorci de Normalització Lingüística i es va 
dividir en una prova escrita i una part oral. Afirma que, un cop finalitzades totes 
les proves, es va procedir a la recollida, la classificació i la custòdia del material.  

Manifesta que, com a fets generals destacables, els coordinadors dels diferents 
grups amb què es va parlar van subratllar les qüestions següents: que no es van 
admetre les persones que van arribar després de les 9.00 h; que l’inici de les 
explicacions a les aules es va retardar uns minuts perquè les identificacions 
d’alguns aspirants a les aules més grans es van allargar; que els opositors van 
acabar la prova cultural uns 15 minuts abans del que s’havia calculat i que això va 
generar una certa inquietud entre els aspirants fins que es van recollir els exàmens 
i els van deixar sortir, i que es va produir l’endarreriment de la prova de català 
pels motius exposats. Afirma que la valoració final del Tribunal, els coordinadors, 
els caps d’aula i la resta de col·laboradors en el dia de les proves va ser de 
normalitat, sense que cap de les proves fos qüestionada el dia de l’examen. 
Afegeix que les organitzacions sindicals presents com a observadors del procés 
tampoc no van assenyalar cap disfunció.  

A continuació detalla les incidències que han recollit i les queixes que van anar 
arribant durant els dies posteriors a les proves. En primer lloc, exposa les 
incidències que els han remès els diferents caps d’aula que van estar operatius el 
dia de l’examen. Afirma que es van comptabilitzar 50 incidències i que algunes de 
les més rellevants són les següents: a l’aula 5 de la UB una persona es va queixar 
perquè havia vist un aspirant consultant el mòbil; a l’aula 7 de la UB una persona 
va continuar escrivint respostes un cop finalitzat el temps; a l’aula 112 de la UB 
una cap d’aula va tenir una indisposició en el moment de recollir les proves, però la 
coordinadora va donar suport a l’aula i la situació es va normalitzar; a l’aula 112 
de la UB el cap d’aula i el personal de suport van registrar indicis que uns aspirants 
havien copiat, i a l’aula 40.010 de la UPF una persona es va queixar d’haver vist un 
aspirant consultant el mòbil.  

Explica que, a banda de les incidències registrades pel personal a les aules, a 
partir del diumenge 7 i dilluns 8 de juliol van començar a arribar informacions que 
denunciaven irregularitats a través d’algunes queixes expressades en xats, de les 
quals el mateix dilluns ja se’n van fer ressò diversos mitjans de comunicació. 
Manifesta que, al cap de poques hores, l’Ajuntament de Barcelona també va 
començar a registrar un seguit de queixes, que finalment s’han concretat en 7 
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queixes presentades a la bústia electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, 2 a 
l’IRIS i 80 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Afirma que, en paral·lel, la síndica de 
greuges va anunciar la rebuda de diverses queixes, que han acabat sent un total 
de 201, i de les quals van demanar tenir-ne coneixement per tal de fer-ne 
l’avaluació corresponent. Precisa que aquestes 201 queixes són molt diverses i que 
no es refereixen només al fet de copiar. Així mateix, assenyala que, entre aquestes 
201 queixes i les presentades a l’IRIS, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i a la bústia 
electrònica, n’hi ha moltes de repetides que procedeixen de les mateixes persones. 
Explica que de les queixes que han arribat per part de la síndica només coneixen 
els continguts i no pas els noms de les persones que van presentar-les, però que 
moltes de les 89 registrades per l’Ajuntament es repeteixen. 

Afirma que, després d’analitzar totes les informacions rebudes, han pogut 
comprovar que bàsicament manifesten que es van observar pràctiques irregulars 
d’alguns participants que van utilitzar aparells tecnològics de missatgeria i imatges 
per respondre preguntes de les proves de cultura i de català escrit; que les proves 
van començar amb retard; que feia calor a les aules; que no s’havia respectat 
l’ordre de les proves; que no s’havia respectat el percentatge dels diferents 
temaris de la prova cultural; que s’havia permès a alguns aspirants anar al lavabo, 
i que en el moment de recollir els qüestionaris de la prova cultural algun personal 
de suport no va tenir prou cura de la vigilància. Afegeix que també els consta la 
queixa d’un opositor que va arribar tard i no el van deixar entrar.  

Remarca que moltes d’aquestes queixes poden posar de manifest certes 
incomoditats, però no qüestionen la legalitat del procés. Afirma que tampoc no es 
poden prendre en consideració les que parlen d’un descontrol generalitzat, ja que 
això no és cert; les que qüestionen l’ordre de les proves, atès que la variació de 
l’ordre estava prevista i permesa a les bases de la convocatòria, o les relatives als 
percentatges establerts a les temàtiques de la prova cultural, ja que van ser 
respectats. Assenyala que, no obstant això, hi ha queixes que recullen punts més 
crítics i preocupants i que, a més, incorporen aspectes objectius, com ara una 
imatge fotocopiada de la prova de català que coincideix amb l’hora de la realització 
d’aquesta prova i fotografies difoses sobre una part del qüestionari de la prova 
cultural que poden fer sospitar que es van realitzar durant el decurs de la prova. 
Afirma que també es té constància d’un opositor que va marxar emportant-se 
l’examen.  

Manifesta que, davant d’aquesta situació, el Govern municipal considera que hi 
ha suficients evidències i elements indiciaris per concloure que, a les proves de 
cultura i a la prova escrita de català, un nombre no determinat d’aspirants van 
realitzar pràctiques que posen en qüestió els principis d’igualtat, mèrit i capacitat 
en l’accés a la funció pública. Precisa que es refereix a pràctiques com la 
comunicació per sistemes de missatgeria mòbil i fotografies de parts dels exàmens, 
l’ús de dispositius amb accés a la xarxa d’Internet per fer consultes per respondre 
les preguntes i l’aprofitament de determinats moments de la recollida de proves 
per respondre o esmenar preguntes fora del temps establert. 

Explica que, davant d’aquestes circumstàncies, creuen que hi ha dubtes 
raonables per sospitar que no s’ha garantit suficientment el principi d’igualtat 
d’oportunitat entre els aspirants. Afirma que, tenint en compte tots aquests 
elements, l’alcalde va prendre la decisió d’instar el Tribunal a reunir-se amb 
urgència i, fruit d’aquesta reunió, el Tribunal va acordar per unanimitat invalidar la 
celebració de les proves de cultura general i la part escrita de català i conservar la 
part aptitudinal i la de català oral, on no consten proves d’anomalies; fer una nova 
convocatòria per a aquelles persones que hi van participar, i incloure en la 
convocatòria i els seus anuncis que les persones opositores no podran portar 
dispositius electrònics de telefonia, missatgeria o similars durant la celebració de 
les proves.  

Subratlla que, des del primer moment en què van ser coneixedors de les 
queixes, se’n van preocupar i van demanar una informació exhaustiva del 
desenvolupament de les proves. En aquest sentit, afirma que en cap moment han 
mirat cap a un altre costat i han fet veure que no passava res. Destaca que el 
mateix dilluns, poc després de veure les imatges difoses per TV3, van anunciar que 
s’investigaria què havia passat i així es va fer. Explica que han volgut actuar en tot 
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moment amb celeritat i amb transparència, perquè en aquesta qüestió hi havia en 
joc alguna cosa més que els resultats d’unes proves de selecció de personal.  

Manifesta que, com a primer tinent alcalde, lamenta que es produeixi qualsevol 
incidència en el desenvolupament d’unes proves de selecció per a futurs servidors 
públics i, encara més, que algunes d’aquestes incidències tinguin a veure amb fets 
com copiar o fer trampes. Afirma que no vol restar importància a aquests fets ni es 
vol treure cap responsabilitat de sobre culpant els altres, però que han actuat amb 
diligència i han pres la decisió més equilibrada i responsable.  

Remarca que la forma de celebrar les proves de selecció que es van 
desenvolupar el dissabte 6 de juliol no té res de diferent respecte a les que s’han 
celebrat moltes altres vegades, i que el nombre d’incidències registrades tampoc 
no presenta cap variació significativa en relació amb altres proves que impliquen 
una quantitat tan gran d’aspirants. Afirma que, malgrat tot, és evident que no els 
pot satisfer que s’hagin detectat casos de persones que han copiat o han actuat de 
forma fraudulenta i que, davant les queixes que van començar a rebre el dilluns 8 
de juliol, no van trigar ni 48 hores a resoldre el problema amb la decisió de tornar 
a convocar les proves.  

Assenyala que ha fet una exposició tan precisa com ha pogut i que li agradaria 
que aquesta compareixença servís sobretot per mirar cap al futur. Destaca que, 
quan s’han detectat anomalies s’han pres les decisions més adients, encara que 
siguin d’una contundència tan important com repetir unes proves. En aquest sentit, 
remarca que estan seleccionant persones que es convertiran en servidors públics i 
que, per tant, no es pot deixar cap ombra de dubte sobre aquest procés. A més, 
demana disculpes a la majoria de persones que van anar a fer les primeres proves 
amb una actitud responsable i amb la il·lusió d’incorporar-se a la Guàrdia Urbana.  

Explica que en la convocatòria d’exàmens que es farà properament realitzaran 
els ajustos necessaris perquè les proves es puguin tornar a desenvolupar amb 
plenes garanties per a tothom. Afirma que, en aquest sentit, el Govern municipal 
ha decidit revisar les instruccions i els processos, i anuncia les mesures següents: 
es reduirà el nombre de persones per aula, garantint que sempre hi hagi un espai 
buit entre elles; s’impedirà portar dispositius electrònics durant la celebració de les 
proves; es reforçarà el nombre de persones destinades a la vigilància de les aules, 
de manera que la ràtio actual d’1 responsable per a 50 persones passarà a ser d’1 
responsable per a un màxim de 25 persones; i es demanarà a les universitats que 
facin una excepció a la normativa de climatització, que en aquests moments 
estableix el límit en els 25 graus. 

Manifesta que esperen que aquestes decisions que s’aplicaran d’ara endavant a 
tots els processos selectius contribueixin a la millor gestió d’aquest tipus de 
proves, i que treballen perquè la nova convocatòria esvaeixi els dubtes sobre el 
procés de selecció i no malmeti el prestigi de l’Ajuntament i dels futurs integrants 
del cos de la Guàrdia Urbana.  

La Sra. Escarp agraeix al Sr. Forn el relat detallat dels fets, i li diu que, si bé és 
veritat que ell va dir que compareixeria per informar, hauria estat preferible que el 
Govern hagués fet un informe, ja que un informe s’ha de lliurar prèviament als 
grups i això hauria permès fer un debat molt més exhaustiu.  

Opina que honora al primer tinent d’alcalde que no defugi cap responsabilitat i 
no s’empari rere ningú, però que li ha sentit comparar massa vegades els fets que 
es tracten avui amb el que ha passat en altres proves. Pel que fa a això, remarca 
que aquests fets concrets han succeït amb el Govern actual i que, per tant, cal 
assumir la totalitat dels fets i no intentar mirar cap enrere.  

Assenyala que la relació d’aules on es van detectar algunes incidències segons 
els coordinadors no es correspon amb el que es diu a les xarxes socials, on hi ha 
denúncies respecte 23 de les 68 aules. En aquest sentit, opina que possiblement hi 
ha hagut incidències a més aules de les que s’han dit i que valdria la pena 
contrastar la informació.  

Destaca que aquests fets posen en dubte el prestigi de la Guàrdia Urbana, que 
és una cosa molt important, ja que aquest cos és la primera imatge de la ciutat 
que tenen molts ciutadans i ciutadanes i, sobretot, els visitants. Opina que aquesta 
imatge es pot trencar, no només per una mala logística, sinó perquè hi hagi gent a 
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les proves que pugui tenir actituds fraudulentes, atès que aquestes persones 
hauran de respondre en el futur de la seguretat i de la convivència a la ciutat.  

Es refereix a diverses de les situacions denunciades, com ara consultes a través 
d’Internet, una consulta per whatsapp, una conversa en la qual una persona 
pregunta a una altra sobre les proves de català, l’accés a les fotografies de 
l’examen, o el permís per sortir de l’aula mentre es duien a terme les proves, entre 
d’altres. Afirma que tot això no deu ser un tema menor quan s’ha creat un grup de 
Facebook que compta amb més de 500 persones i quan la síndica de greuges ha 
rebut 201 queixes.  

Assenyala que el Govern va respondre a la situació el 8 de juliol a les 13.36 h, 
després que la denúncia es presentés a «Els matins» de TV3. Remarca que el 
Tribunal no va prendre cap iniciativa fins que no va haver-hi una denúncia pública 
als mitjans de comunicació, i que els coordinadors d’aules tampoc no van informar 
de cap incidència que portés a prendre una decisió. Afirma que tot això fa pensar 
que el Govern es creia que no passaria res. En aquest sentit, opina que és 
inversemblant pensar que hi pot haver irregularitats i que ningú no dirà res en un 
món en què les xarxes socials tenen tanta influència.  

D’altra banda, assenyala que en la nota de premsa del dimarts 9 de juliol en què 
el Govern anunciava que es repetirien les proves es deia: «tot i que la logística de 
les proves es va realitzar de manera correcta i seguint els procediments habituals, 
el Govern municipal considera que...», i després es parlava d’anomalies i dubtes 
raonables. Pel que fa a això, afirma que és evident que la logística no era correcta 
quan es creu que hi ha dubtes raonables sobre anomalies que s’han produït en el 
procediment i en el moment de fer les proves.  

Manifesta que no entén que amb tots els funcionaris que hi havia per controlar 
el correcte desenvolupament de les proves es donessin totes aquestes incidències, 
i que el Tribunal, sense necessitat que hi hagués cap decisió política, no hagués 
adoptat les decisions que hagués cregut oportunes. Pel que fa a això, opina que 
s’hauria d’actuar sobre els funcionaris i veure qui té responsabilitats en aquests 
fets.  

Assenyala que amb la repetició de les proves s’intenta garantir els principis de 
qualsevol oposició pública, però sobretot s’intenta lluitar contra un descrèdit que 
serà difícil d’esvair. Explica que, tanmateix, els queden dubtes sobre els continguts 
de la prova cultural; si es repetirà el test psicotècnic, atès que hi ha gent que ha 
denunciat que també hi va haver-hi consultes; i si és veritat que, d’acord amb 
l’EBEP, la competència del Tribunal no podia recaure sobre un personal eventual. 
En aquest sentit, afirma que no es poden permetre més nivells d’inseguretat 
jurídica que puguin donar lloc a qualsevol impugnació.  

Conclou que en l’informe falta més crítica i una anàlisi real de la logística de 
l’examen, i que caldrà revisar els protocols que s’han de posar en marxa en les 
properes proves, tal com ha dit el mateix Sr. Forn. Pel que fa a això, opina que, pel 
volum de gent que s’hi va presentar, faltava més personal.  

La Sra. Esteller agraeix la compareixença i les informacions que ha donat el 
tinent d’alcalde.  

Manifesta que el seu Grup creu que va haver-hi moltes irregularitats en la 
celebració de les proves, tal com va dir l’endemà del dia que es van fer, quan es va 
posar de manifest la mala organització de les proves, entre altres coses perquè el 
desplegament logístic que es va fer va ser insuficient i perquè els funcionaris que 
van participar-hi no comptaven amb prou competències per fer front al sistema de 
control que hi havia d’haver en una aula.  

Pregunta si es va demanar la col·laboració de la universitat, tenint en compte 
que avui les persones que es presenten a un examen han de deixar fora qualsevol 
aparell tecnològic. Pel que fa a això, afirma que és inconcebible que aquestes 
persones puguin anar acompanyades d’aquests instruments, que poden oferir 
informació en temps real de qualsevol de les preguntes que es puguin fer a 
l’examen. A més, destaca que les universitats estan preparades per fer front a 
aquesta situació. Així mateix, opina que tampoc no és comprensible que es 
permetés que tanta gent pogués sortir de l’aula per anar al lavabo. Manifesta que, 
per l’explicació que acaba de donar el tinent d’alcalde, poden concloure que va 
haver-hi una sèrie fets que van propiciar que es produïssin irregularitats. 
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Explica que quan se celebra una prova d’aquestes característiques, la majoria de 
la gent va preparada i no té intenció d’actuar de manera fraudulenta. Afirma que, 
per tant, s’han posat en dubte els drets i l’examen d’aquestes persones. A més, 
destaca que les persones que van abusar de la falta de control han qüestionat la 
reputació de la Guàrdia Urbana i de les proves que es van fer.  

D’altra banda, demana al tinent d’alcalde que aclareixi si es va respectar el 50% 
d’actualitat i el 50% de cultura general de la prova cultural. Així mateix, pregunta 
com pot ser que hi hagués aspirants que es moguessin de lloc.  

Afirma que el seu Grup també pensa que cal repetir l’examen, i pregunta en 
quines condicions se celebrarà. Assenyala que el Sr. Forn ha parlat de les 
condicions físiques, però que volen saber si es repetirà la prova de càlcul, tenint en 
compte que també ha estat objecte de queixes, ja que sembla que es van utilitzar 
calculadores. A més, pregunta si s’aplicarà alguna taxa per a l’accés a l’examen i si 
es té previst demanar la col·laboració de la Universitat de Barcelona per tenir més 
personal i mitjans suficients per poder-lo fer en les condicions adequades.  

El Sr. Laporta agraeix la compareixença del tinent d’alcalde i l’informe exhaustiu 
que ha presentat. Manifesta que el que ha succeït és inacceptable perquè perjudica 
enormement la imatge, el prestigi i la credibilitat tant de l’Ajuntament com del cos 
de la Guàrdia Urbana, i és ofensiu per a les persones que s’han estat preparant 
durant molt de temps per accedir a ser membres de la Guàrdia Urbana. Opina que 
és inadmissible que una oposició pública s’organitzi tan malament i que, per tant, 
s’han de depurar responsabilitats, com a mínim respecte a les persones que tenien 
la funció de controlar les proves.  

Afirma que honora el tinent d’alcalde que demani disculpes a les persones que 
es van presentar a l’examen amb una actitud honesta. A més, agraeix que l’alcalde 
reaccionés amb celeritat i convoqués un nou examen per al 27 de juliol, tal com va 
demanar el seu Grup en roda de premsa quan es va conèixer la notícia. Finalment, 
manifesta que el seu Grup espera que tot això serveixi de lliçó per no abaixar la 
guàrdia a l’hora d’organitzar aquestes oposicions i perquè no tornin a succeir fets 
com aquests.  

El Sr. Mestre assenyala que vol començar la seva intervenció referint-se a 
algunes de les informacions que aquests dies han rebut en relació amb les proves 
d’accés al cos de la Guàrdia Urbana. Explica que en el comunicat de la síndica es 
diu que la Sindicatura ha rebut en dos dies més d’un centenar de «reclamacions 
sobre la manca de control i autoritat per part dels vigilants d’algunes aules». A 
més, assenyala que els autors d’aquestes queixes lamenten que es permetés tant 
de descontrol en unes proves tan importants i consideren que aquests fets han 
suposat un greuge per als opositors, ja que feia mesos que preparaven les proves. 
Afirma que la Sindicatura també destaca que hi ha queixes d’alguns policies que 
volien canviar de cos i que, per tant, es presentaven a la prova interadministrativa.  

Manifesta que també han conegut les queixes que han arribat a alguns sindicats, 
en concret a CCOO, que parlen d’amuntegament de persones en aules petites, de 
tancament d’aules fora de l’horari previst, de retards de vint minuts, del fet que el 
personal de control no va requerir que s’apaguessin els telèfons mòbils, de l’ús de 
dispositius mòbils per copiar i fotografiar exàmens, de falta de personal per 
controlar, i del fet que no es va habilitar cap zona per dipositar objectes personals 
dels aspirants.  

Afirma que no es pot estar de llegir un paràgraf del comunicat municipal al qual 
s’ha referit també la Sra. Escarp, que opina que és realment sorprenent. Assenyala 
que és del dia 9 de juliol i es va publicar l’endemà a la web municipal, i que diu 
que «la logística de les proves es va realitzar de manera correcta i seguint 
procediments habituals», tot i que tres línies més avall afirma que «es repetiran 
dues proves que es van realitzar el 6 de juliol en les quals hi ha indicis d’anomalies 
o s’han generat dubtes raonables». En aquest sentit, manifesta que, si hi ha indicis 
d’anomalies o s’han generat dubtes raonables, és que la logística de les proves no 
es va realitzar de manera correcta ni seguint els procediments habituals. Opina 
que, per tant, aquest comunicat expressa la situació de contradicció que viu el 
Govern municipal en relació amb aquestes proves, que també s’ha fet palesa en 
l’informe que ha presentat el Sr. Forn.  
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Explica que, en alguns moments de la seva intervenció, el tinent d’alcalde ha 
volgut assimilar aquestes proves a proves anteriors d’accés a places de funcionari 
o funcionària de l’Ajuntament, quan, al seu parer, els fets que s’han produït en 
aquestes proves mai no havien succeït abans. Pel que fa a això, pregunta al Sr. 
Forn en quines proves hi ha hagut incidències com les que avui s’estan tractant. 
Opina que es tracta d’uns fets greus i que, a més a més, sembla indiscutible que 
s’han produït. 

Assenyala que el comunicat del Govern municipal diu que «diverses 
informacions sobre aquestes proves afecten el prestigi de l’Ajuntament». Respecte 
a això, afirma que són els fets i no pas les informacions publicades als mitjans de 
comunicació els que afecten el prestigi de l’Ajuntament, així com la imatge i el 
crèdit del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Així mateix, destaca que aquests 
fets afecten sobretot els milers d’opositors i opositores que es van presentar a les 
proves. 

Manifesta que, davant de tot això, el seu Grup vol presentar al Govern municipal 
tres exigències.  

En primer lloc, assenyala que en l’informe que ha presentat el Sr. Forn no han 
vist cap reconeixement d’errors propis per part de l’Administració municipal. En 
aquest sentit, opina que han d’haver existit aquests errors perquè, si no, no 
s’explica per què es tornen a convocar proves. Afirma que, per tant, demanen una 
investigació municipal completa que inclogui els errors propis de l’Administració 
municipal en aquestes proves.  

En segon lloc, manifesta que exigeixen al Govern que assenyali responsabilitats. 
Explica que creuen que les previsions del Govern i l’Administració municipals de 
cara al dia de celebració de les proves van ser equivocades i que els problemes 
que es van donar es van derivar de la manca de mecanismes de control suficient i 
del personal necessari per garantir aquests mecanismes.  

En tercer lloc, demana al Govern municipal que no es repeteixin només dues 
proves, sinó les tres proves ―la de català, la de cultura i la d’aptitud―, ja que 
pensen que no hi ha garanties que la prova que no es vol repetir es fes en les 
condicions que calia. Assenyala que això ho han reclamat també altres persones i 
alguna força sindical. A més, opina que hi ha hagut massa incidències en aquestes 
proves i que, per tant, el Govern municipal no es pot arriscar a nous errors 
d’aquesta magnitud, tal com també ha dit la Sra. Escarp.  

El Sr. Forn agraeix el to de les intervencions i totes les propostes de millora. 
Manifesta que potser no s’ha explicat bé a l’hora de parlar de convocatòries 
anteriors, ja que no s’hi ha referit en un sentit negatiu, sinó al contrari. Precisa que 
el que volia dir és que, a partir de l’experiència acumulada a l’Ajuntament de 
Barcelona en altres convocatòries anteriors de diferents tipus, s’han utilitzat 
determinades logístiques i maneres de fer que mai no havien fallat. En aquest 
sentit, destaca que en les proves per accedir al cos de la Guàrdia Urbana s’ha 
seguit exactament el mateix protocol i la mateixa logística que s’havien utilitzat 
sempre, fins i tot pel que fa a la ràtio de personal. Així mateix, manifesta que ha 
dit també que ell assumeix la responsabilitat del que ha passat com a responsable 
dels temes de funció pública dins de l’Ajuntament.  

D’altra banda, remarca que el Govern municipal no es va posar a treballar sobre 
aquesta qüestió després que va sortir als mitjans de comunicació. Explica que el 
dilluns a les 9.00 h va rebre un missatge personal de queixa sobre les proves i tot 
seguit va enviar-lo al president del Tribunal preguntant-li què en sabia, ja que el 
dia abans, quan s’havia parlat de les proves amb els membres del Tribunal i altres 
parts implicades, ningú no havia detectat cap dels problemes que després es van 
donar a conèixer. Afirma que, per tant, ell, el gerent de l’àrea i el president del 
Tribunal es van posar a treballar sobre aquesta qüestió des que els va arribar 
aquesta primera queixa.  

Assenyala que una de les coses que s’ha reiterat molt és el fet que algunes 
persones sortissin de l’aula per anar al lavabo. Pel que fa a això, explica que en 
alguns dels informes que tenen de cada una de les aules consta que hi va haver 
gent que va demanar permís per anar al lavabo, però que són casos molt 
excepcionals i que aquestes persones van ser acompanyades per una persona de 
control, d’acord amb el protocol. Manifesta que, tot i que és evident que va haver-
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hi anomalies en la celebració d’aquestes proves, vol trencar amb la idea que tot va 
ser un desgavell generalitzat. Reitera que dissabte mateix, després de les proves, 
la valoració que va fer el Tribunal in situ és que les coses s’havien desenvolupat 
amb normalitat, amb les incidències típiques que es poden produir en qualsevol 
tipus de prova.  

Pel que fa a la pregunta de si es va demanar col·laboració a la universitat, 
explica que l’Ajuntament lloga les aules, però que el control l’exerceixen els 
funcionaris. A més, insisteix que aquests funcionaris tenen l’obligació d’assistir a 
un curs de dues hores.  

Assenyala que un dels errors que ell assumeix és la utilització del mòbil per part 
d’algunes persones i que, per això, en el proper examen del dia 27 hauran de 
buscar la manera perquè la gent no només no el porti, sinó que no el pugui 
utilitzar. D’altra banda, afirma que la gent no haurà de tornar a pagar una taxa per 
presentar-se a les proves.  

Reitera que ell assumeix la seva responsabilitat per les coses que no han 
funcionat, però que partien del convenciment que aquest tipus de proves havien 
funcionat a la perfecció en altres ocasions i no preveien que s’hagués de fer cap 
canvi. Remarca que el nombre de persones que han presentat queixes formalment 
són unes 90 en el cas de l’Ajuntament i 201 en el cas de la síndica, i que no totes 
les queixes es refereixen al fet de copiar, sinó que són diverses. Explica que, en tot 
cas, han cregut que era molt important no deixar cap tipus d’ombra de dubte sobre 
aquesta convocatòria i que, per tant, han optat per repetir les proves, també a 
petició del mateix alcalde.  

Cedeix la paraula al Sr. Arias perquè expliqui el contingut de la prova cultural i 
perquè respongui la pregunta del Grup d’ICV-EUiA sobre la prova d’aptitud.  

El Sr. Arias explica que la prova cultural es confecciona amb un equip tècnic que 
fa un nombre molt superior de qüestions a les 75 que es plantegen a la prova i que 
el Tribunal acaba d’elaborar la prova definitiva. Afirma que, a partir de les queixes 
que han aparegut, s’han revisat les qüestions que van sortir a l’examen i el 
Tribunal ha valorat que s’han complert els percentatges des del punt de vista de la 
tipologia de preguntes que preveien les bases.  

 Pel que fa a les proves d’aptitud, manifesta que, a diferència de la cultural i la 
de català, són proves de rendiment en les quals el que és rellevant és la precisió i 
la rapidesa, i hi ha un temps limitat per contestar les preguntes. En aquest sentit, 
assenyala que tots els tècnics que han estat consultats han coincidit a dir que la 
utilització de mòbils o altres tipus d’instruments en aquest tipus de proves és més 
aviat contraproduent. A més, afirma que tampoc no s’ha presentat cap prova que 
en aquest cas s’hagi fet ús del mòbil o altres instruments o s’hagi produït alguna 
còpia. Explica que, de fet, els va arribar a través d’un sindicat el que 
suposadament era una còpia d’un examen d’aptitud i que, un cop revisada, no 
corresponia a cap prova que havia fet l’Ajuntament.  

La Sra. Escarp opina que, tot i que el Sr. Forn hagi dit que es va posar en 
contacte amb el president del Tribunal després de rebre personalment una primera 
queixa, el Govern no hauria dit res sobre les incidències si no se n’hagués parlat al 
programa «Els matins» de TV3. D’altra banda, afirma que, tot i les disculpes, el 
Govern no assumeix la manca de normalitat de la logística i de les proves.  

Respecte a la prova d’aptitud, assenyala que, sigui o no sigui contraproduent 
utilitzar un mitjà per fer-hi consultes, el fet de fer-ho ja és incorrecte en si mateix. 
Afirma que, per tant, si algú ho va intentar, cal repetir també aquesta prova. En 
aquest sentit, opina que no es poden arriscar i que és millor començar de zero amb 
plena claredat i transparència. 

Diu al Sr. Forn, que tot i que assumeixi la responsabilitat dels fets, té el dret i el 
deure d’exigir responsabilitats més enllà d’ell mateix, i li demana que ho faci pel 
funcionament del bon govern de l’Ajuntament.  

Manifesta que està totalment d’acord que es facin les proves a partir de 
l’experiència acumulada, tal com ha dit el Sr. Forn, però que a la convocatòria 
anterior es van presentar 6.365 persones a les proves i de moment no consta que 
es produïssin incidències. Opina que, per tant, una cosa és la logística i l’altra la 
mala execució de la logística. D’altra banda, assenyala que, si bé el Sr. Forn diu 
que els informes del Tribunal i de les aules no van detectar anomalies, cal anar en 
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compte amb els informes, perquè s’ha de tenir la seguretat que reflecteixen 
acuradament la realitat.  

Afirma que és veritat que quan hi ha una denúncia tothom s’hi suma, però 
destaca que en tres dies s’ha creat un grup a Facebook de 500 persones. Remarca 
que això representa el 10% de les persones que van assistir a les proves i que, per 
tant, vol dir que els incidents no devien ser tan puntuals. 

Finalment, recorda al Sr. Forn que no li ha contestat la pregunta sobre la 
presidència del Tribunal.  

El Sr. Forn afirma que se n’ha oblidat, però que li contestarà després.  
La Sra. Escarp demana que es repeteixin totes les proves i que es faci amb 

tranquil·litat i amb exigència respecte al mateix Govern, respecte a les persones 
que s’ocupen de la logística i respecte als opositors, per tal que sàpiguen que quan 
entrin a la Guàrdia Urbana de Barcelona se’ls demanarà responsabilitat i no se’ls 
permetrà que puguin realitzar fets com els que es van produir a l’examen.  

La Sra. Esteller opina que, de la intervenció del Sr. Forn i del debat sorgit en la 
Comissió, es veu que hi ha hagut una mala planificació que, a part de malmetre la 
reputació de la Guàrdia Urbana i de l’Ajuntament de Barcelona, ha causat uns 
grans perjudicis a aquells aspirants que van obrar correctament i que ara es 
veuran obligats a tornar a fer les proves. En aquest sentit, pregunta si també es 
repetirà l’examen a les persones que van ser a aules on no es van produir 
incidències. D’altra banda, també pregunta si es repetiran les proves de càlcul, on 
sembla que també va haver-hi irregularitats.  

Manifesta que el seu Grup demana que es vetlli perquè en les noves proves la 
gent no pugui fer servir els mòbils i s’extremin totes les cauteles per evitar que les 
persones que concorrin puguin fer-ho, per a la qual cosa afirma que cal molt 
personal i personal preparat. Així mateix, pregunta si es té previst comptar amb la 
col·laboració de la universitat, ja que té persones que saben vigilar les aules i els 
exàmens, i quin cost ha tingut la celebració de les proves fetes i quant costarà 
repetir-les.  

Explica que el seu Grup lamenta el que ha succeït i el fet que perjudiqui tant 
l’Ajuntament, que opina que ha de fixar tots els mitjans materials i humans perquè 
totes les proves de selecció se celebrin correctament, així com garantir que totes 
les persones que s’hi presenten amb una actitud honesta puguin fer ara les proves 
sense cap incomoditat ni inconvenient.  

El Sr. Laporta manifesta que el seu Grup pensa que les persones que van ser en 
aules on no es van produir incidències no haurien de repetir les proves, mentre 
que les que van ser en aules on sí que va haver-n’hi haurien de repetir totes les 
proves. Explica que creuen que si hi ha hagut una manca de cura, cautela i de 
control en algunes aules, i el mateix Tribunal no va detectar-hi cap irregularitat, el 
que està en qüestió és la capacitat del Tribunal per prendre decisions o mantenir 
aquestes cauteles i controls. Així mateix, demana que en la repetició de les proves 
s’adoptin totes les mesures necessàries perquè no es tornin a produir 
irregularitats.  

El Sr. Mestre insisteix que cal un reconeixement d’errors propis, ja que com a 
mínim hi ha hagut dos errors: un de previsió i un altre de detecció d’incidències 
durant les proves. Pel que fa a l’error de previsió, assenyala que només cal veure 
les imatges de la massificació que es va produir a les aules per adonar-se’n. Pel 
que fa a això, opina que és inadmissible que es facin unes proves d’accés a la 
Guàrdia Urbana en què els opositors i les opositores estiguin amuntegats a les 
aules, colze a colze, com han vist a totes les imatges. Afirma que, per tant, les 
condicions en què es van celebrar les proves no eren les adequades i, a més a 
més, afavorien totes les incidències de les quals s’han assabentat després. Pel que 
fa al segon error, opina que no entenen que el personal de control i coordinació i el 
Tribunal no haguessin detectat cap incidència i diguessin que les proves s’havien 
celebrat amb normalitat.  

Recorda que el seu Grup també ha demanat que s’assenyalin responsabilitats. 
Pel que fa a això, opina que el Sr. Forn no és el principal responsable dels fets 
succeïts i que la seva responsabilitat no és suficient.  

Finalment, reitera que s’han de repetir les tres proves a tots els opositors i 
opositores. Afirma que la repetició de la prova psicotècnica no és una decisió 
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tècnica, sinó política, ja que cal fer-ho tot de nou i amb la millor previsió possible, i 
és millor pecar per excés que per defecte. Conclou que demanen al Govern 
municipal que no hi hagi el més mínim risc que es puguin reproduir els fets que 
han succeït en la celebració de les proves, que perjudiquen la imatge i la 
credibilitat de l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana, i sobretot els ciutadans i 
ciutadanes que es volen presentar a unes oposicions convocades per l’Ajuntament. 

El Sr. Forn afirma que és evident que hi ha coses que no han fet bé i que si 
s’han de repetir les proves és perquè alguna cosa ha fallat, malgrat que s’han 
dedicats tots els esforços humans i materials perquè sortissin bé.  

Manifesta que està obligat a creure’s els informes, ja que, si no ho fa, és que no 
creu en la gent del seu equip. A més, explica que, si el dissabte a la nit li 
haguessin dit que hi havia hagut molts problemes, hauria estat positiu saber-ho, ja 
que hauria pogut anticipar les coses que van venir després i abordar-les des del 
primer moment. Reitera que va ser una opinió compartida per gent del mateix 
Ajuntament, de l’Escola d’Administració Pública i alguns representants de sindicats 
que eren allà que les proves es van desenvolupar amb normalitat, cosa que precisa 
que no vol dir que no hi haguessin incidents. Pel que fa a això, recorda que ell ja 
ha dit que el seu propi informe en detectava una cinquantena, però que es 
tractava d’incidències que entraven dins de la normalitat.  

Pel que fa al grup de Facebook, manifesta que ell ha de creure les persones que 
presenten alguna instància o algun tipus de reclamació oficialment, que a 
l’Ajuntament no han arribat a la norantena i que han estat per diferents motius, 
alguns d’ells rebatibles. A més, reitera que creuen que moltes de les 201 persones 
que s’han queixat a la síndica són les mateixes que ho fan fet a l’Ajuntament.  

Respecte a la presidència del Tribunal, precisa que el president del Tribunal és 
un funcionari de carrera en comissió de servei. D’altra banda, assenyala que, quan 
el Tribunal va prendre la decisió de repetir les proves, es van estudiar diferents 
possibilitats. Explica que és molt complicat determinar en quines aules no s’ha 
produït cap incidència, ja que si es diu que una aula queda exclosa de la repetició 
de les proves, l’endemà mateix pot sortir una persona dient que allà també se’n 
van produir. Afirma que han valorat totes les possibilitats i consideren que, si es 
repeteixen les proves, cal fer-ho amb les màximes garanties. 

Recorda que ha dit que lamentava el que havia succeït i que ha demanat 
excuses a les persones que es van comportar d’una manera honesta, ja que 
aquestes persones paguen per la gent que va tenir una actitud menys honorable.  

Explica que les noves proves les faran amb funcionaris de l’Ajuntament i no pas 
amb personal de la universitat, però que n’augmentaran el nombre. Assenyala 
que, si es fes servir personal de la universitat, caldria pagar-lo, i que a més pensen 
que és millor agafar funcionaris del mateix Ajuntament, que a més hauran de fer 
un curset. D’altra banda, afirma que ara no disposa de la informació sobre les 
despeses de les proves, però que la farà arribar als grups de seguida que la tingui.  

Pel que fa a extremar al màxim les cauteles pel que fa a l’ús del mòbil, explica 
que ja ho tenen previst i que no es limitaran a fer advertiments de paraula, sinó 
que hauran d’adoptar alguna mesura més física que permeti que la gent ni tan sols 
entri a l’aula amb l’aparell o que això estigui absolutament controlat.  

Respecte a la demanda que es repeteixin les tres proves, afirma que ja han pres 
una decisió sobre aquesta qüestió, però que prendrà nota de les peticions dels 
grups. Explica que creuen que la repetició de dues de les tres proves és suficient 
per garantir la transparència i la seguretat de totes les persones que es presenten 
a l’examen.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
3. Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el 

desenvolupament del procés selectiu per a l’accés al Cos de la Guàrdia Urbana 
celebrat el passat 6 de juliol. 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
4. Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar l’estat de la 

proposta de reforma de la normativa municipal de participació ciutadana. 
 
El Sr. Forn recorda que el Govern es va plantejar, d’una manera col·legiada i 

acceptada per la resta de grups municipals, que calia afrontar una reforma dels 
òrgans de participació a l’Ajuntament, davant l’excés d’òrgans de participació, en 
total 560, i la demanda associativa i ciutadana reiterada que es produeixi una 
racionalització d’aquests òrgans. Remarca que, de fet, el mateix Pla director de 
participació ciutadana aprovat el 2010 va demanar-ho per unanimitat. Explica que 
també van creure que s’havien d’abordar aspectes relatius a la participació que no 
estaven regulats o que estaven mal regulats, com ara els consells de barri, les 
iniciatives legislatives populars (ILP), els consells de ciutat, etc. Afirma que, en 
definitiva, volien un nou model de participació basat en la qualitat i no en la 
quantitat, i en el principi de governar amb les persones. Manifesta que això és el 
que ha inspirat les tasques que s’han dut a terme pel que fa a la participació, i 
que, a més, ho referma un mandat de la Comissió de Govern sobre aquest tema. 
D’altra banda, assenyala que aquesta tasca s’ha realitzat també aprofitant la 
creació d’una comissió de revisió de la normativa de participació ciutadana que va 
demanar el Grup UpB, on s’ha treballat aquesta reforma amb tots els partits. 

Recorda que ja han reconegut en altres compareixences o precs que ha 
presentat el Grup d’ICV-EUiA un retard pel que fa a aquest projecte, causat per la 
revisió duta a terme pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. Explica que han pogut 
treballar aquest primer esborrany amb els consellers tècnics i la totalitat dels 
referents de participació del mateix Ajuntament, i que en la darrera reunió de la 
Comissió totes les forces han expressat un cert alt grau de consens. Assenyala que 
potser el partit que ha presentat més inquietud o més distància respecte al primer 
projecte és el Grup d’ICV-EUiA.  

Afirma que algunes de les principals reformes de la normativa municipal de 
participació ciutadana són les relatives a les consultes ciutadanes, amb l’eliminació 
del topall temporal, que marcava una a l’any, i el territorial, que marcava el mínim 
de districte; el reconeixement i la regulació del dret a la iniciativa ciutadana, i una 
reforma reglamentària del Consell de Ciutat.  

Explica que a la Comissió de Govern que s’ha celebrat avui han aprovat el text, 
que compta amb un cert consens per part de la majoria dels partits i que es 
lliurarà de manera immediata als grups, que disposaran de 15 dies per presentar 
les primeres al·legacions. Assenyala que, d’aquesta manera, podran presentar el 
text per a aprovació inicial a la sessió de la Comissió de Presidència i Règim 
Interior del mes de setembre. Manifesta que, tot i que hi ha un cert acord, hi ha 
prou temps per fer més debat i estudiar totes aquelles coses que potser no han 
quedat recollides en primera instància. En aquest sentit, expressa la predisposició 
del Govern municipal a continuar parlant sobre la nova normativa per intentar 
incorporar el màxim de forces polítiques en aquest consens.  

El Sr. Gomà agraeix la presentació. Explica que, més enllà dels elements de 
discrepància o de conflicte que puguin tenir respecte a la proposta, el seu Grup 
comparteix l’interès per tirar endavant la nova normativa de participació ciutadana. 
Afirma que, des de fa molt de temps i de manera molt activa, han coincidit i han 
debatut sobre la importància que té que Barcelona millori la seva referència com a 
ciutat que es creu seriosament la democràcia participativa i els espais i processos 
de deliberació i participació ciutadana.  

Assenyala que, quan han vist l’ordre del dia de la Comissió, han confirmat les 
seves sospites que no es compliria el compromís que es va adquirir el mes passat 
respecte al fet que avui ja es podria iniciar el tràmit de reforma normativa de la 
participació ciutadana. Remarca que el setembre del 2011 es va constituir el grup 
de treball per a aquesta reforma normativa i que, com a mínim fins avui, han 
passat dos anys sense que hi hagi hagut cap resultat concret pel que fa a l’impuls 
d’aquest procés. Pel que fa a això, afirma que hi ha tota una seqüència de 
compromisos per part del Govern que s’han anat incomplint de manera 
sistemàtica. Recorda que el juny del 2012 es va presentar en la Comissió una 
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proposició per tirar endavant una peça important de la reforma, la regulació de la 
iniciativa ciutadana. Assenyala que, aleshores, el Govern va dir que l’acceptava 
però en el marc de la reforma general, i que el seu Grup va acceptar aquesta 
transacció, però va demanar que el procés es dugués a terme en un termini de 
temps raonable. Manifesta que el gener del 2013, com que no hi havia hagut cap 
resultat, van tornar a presentar una iniciativa perquè es recuperés la idea de 
regular la iniciativa ciutadana en un mes. Explica que en aquell moment el Govern 
també va acceptar la proposta, però que van transcórrer diversos mesos sense que 
es produís cap novetat i que el mes passat els van dir que es faria el mes de juliol.  

Afirma que, per tant, avui presenten aquesta compareixença amb la voluntat 
que finalment aquest reguitzell d’incompliments es converteixin en un compliment i 
pugui iniciar-se ja en la Comissió el procés de debat sobre la reforma normativa de 
la participació ciutadana. Manifesta que van treballar a fons la proposta que els va 
fer arribar el comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, el Sr. Carles 
Agustí, i que van fer fins a 22 propostes que expressaven aspectes de desacord. 
En aquest sentit, explica que els semblava que darrere el relat de la racionalització 
dels òrgans participatius hi havia més una voluntat de controlar, retallar i limitar 
els espais i els processos de participació, que no pas d’aprofundir-los i millorar-los. 
Destaca que, de les 22 propostes, el Govern va acceptar-ne tres i va descartar les 
19 restants, motiu pel qual van constatar que, per part del seu Grup, encara es 
trobaven lluny de la possibilitat d’un acord.  

Assenyala que no es referirà de manera exhaustiva als desacords, però que 
posarà dos o tres exemples que li semblen il·lustratius. Explica que, per exemple, 
creuen que cal refermar l’autonomia dels consells i dels espais de participació per 
decidir sobre la pròpia existència de l’espai sense ingerències de les regidories o 
les àrees respectives. Així mateix, manifesta que pensen que cal mantenir el 
caràcter preceptiu de l’audiència pública com a culminació d’un procés participatiu. 
Assenyala que, si això en molts casos no es fa, l’objectiu és que es faci, però no 
pas suprimir-ho de la regulació i, per tant, afeblir un espai de participació tan 
important com l’audiència. Explica que també creuen que no ha d’haver-hi cap 
limitació a la participació associativa en les comissions de seguiment dels consells 
de barri o en els grups de treball dels consells sectorials de districte, mentre que la 
proposta del Govern introdueix elements de delimitació.  

Afirma que ara com ara el procés està encallat i que, al llarg d’aquests dos anys, 
aquest procés no ha estat capaç d’oferir ni tan sols una via d’acollida per a una 
iniciativa ciutadana important que s’ha fet a la ciutat de Barcelona, la de les 
escoles bressol. A més, manifesta que, al seu parer, aquest procés està impulsat 
per criteris que retallen els elements de participació ciutadana i presenta dèficits 
importants des del punt de vista de la construcció del consens.  

Conclou que sobretot demanen que el Govern passi dels incompliments al 
compliment. Assenyala que, si avui s’ha aprovat el text en la Comissió de Govern, 
el següent pas seria que els grups en tinguessin coneixement, es portés a la 
Comissió i es pogués començar el procés de reforma normativa, així com un canvi 
substancial en l’orientació que permetés construir el màxim consens possible.  

El Sr. Espriu agraeix la presentació del Sr. Forn. Manifesta que, atès que el 
tinent d’alcalde ha dit que la proposta ja ha passat per Comissió de Govern i, per 
tant, s’iniciarà el procés de reforma normativa, vol demanar que es garanteixi que 
el procés d’al·legacions dels grups no es limitarà al mes d’agost, sinó que hi haurà 
la possibilitat d’acabar de tancar-lo el mes de setembre.  

Afirma que no reproduirà l’exposició que ha fet el Sr. Gomà, que comparteix, 
però que afegirà que el 22 de febrer el seu Grup va fer l’últim document 
d’al·legació, tot i que van dir que ja farien les últimes al·legacions per l’apartat 
grup quan el procés normatiu acabés tirant endavant. Explica que sempre han dit 
que hi ha una part d’aproximació entre els grups polítics que s’ha d’obrir després 
de l’apartat de participació del conjunt de les estructures municipals, ja que una de 
les coses que establia el Pla director de participació ciutadana és que s’ha de fer 
l’estudi de tots i cada un dels organismes per veure quin és l’impacte i quins són 
els projectes de millora que es proposen des del mateix sector. Assenyala que això 
vol dir que, una vegada es tanqui el document inicial, s’ha de fer un procés de 
participació. Demana que, per tant, el conjunt de l’estructura participativa de 
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l’Ajuntament contrasti la proposta que faran entre tots els grups, cosa que al seu 
parer requereix un temps.  

Observa que s’ha produït un cert endarreriment en el document que configurava 
el punt de partida i que els cinc mesos en què els Serveis Jurídics han revisat el 
document perquè s’ajustés a la norma actual han estat un període llarg. Afirma 
que, tanmateix, durant aquest període han anat afegint elements que han fet que 
alguns aspectes que no estaven completament regulats, com el tema de la ILP, 
s’incorporessin en el document.  

Conclou que cal fer el procés de racionalització que s’havia previst, allargar el 
procés d’al·legacions i fer la presentació del document als diferents òrgans de 
participació de la ciutat al setembre.  

La Sra. Esteller recorda que el seu Grup sempre ha dit que era necessari 
racionalitzar els òrgans de participació i millorar-los a fi de no generar expectatives 
que després no es puguin complir o que no es puguin canalitzar a través de 
l’Ajuntament.  

Opina que els treballs que s’han fet al llarg dels darrers mesos han anat en la 
bona direcció, tot i que anuncia que el seu Grup farà al·legacions en el període 
d’exposició pública. Explica que algunes d’elles tenen a veure amb les maneres 
com s’ha de participar i amb els canals que hi ha en els diferents àmbits de 
participació. A més, manifesta que esperen tenir el màxim temps possible per 
presentar les al·legacions i que, a aquest efecte, no es compti el mes d’agost.  

Afirma que el seu Grup sempre ha destacat la necessitat que les consultes es 
limitin a l’àmbit de les competències municipals, entre altres coses perquè la Carta 
Municipal així ho recull en l’article 35.  

El Sr. Laporta manifesta que, tal com ha recordat el tinent d’alcalde, el setembre 
del 2011 el seu Grup va presentar una proposta per tal de formar una comissió de 
treball per abordar la modificació del Reglament orgànic municipal, les normes 
reguladores dels districtes i les normes reguladores de participació ciutadana, a fi 
d’actualitzar-les i d’introduir noves estratègies en l’aprofundiment democràtic, la 
transparència i la participació ciutadana. Afirma que, atès que aquesta comissió de 
treball ja ha enllestit la seva tasca, resten a l’espera de la propera aprovació de les 
modificacions proposades i del període d’al·legacions dels grups municipals, per tal 
d’iniciar un procés que hauria de culminar a l’octubre o al novembre amb 
l’aprovació definitiva de les modificacions de les normes de participació.  

Destaca que el seu Grup defensa una nova manera d’entendre la ciutat, ja que 
creuen en una nova cultura política i ciutadana basada en la proximitat a la 
ciutadania, la transparència, el rigor en la gestió i la participació ciutadana. 
Manifesta que, en aquest sentit, pensen que el Pla director de participació 
ciutadana aprovat a finals del darrer mandat és un primer pas per definir les línies 
de treball que permetin avançar cap a aquest model de ciutat. Explica que les 
aportacions del seu Grup s’han centrat en la bidireccionalitat de la participació 
ciutadana ―la que es promou des de l’Administració i la que es promou des de la 
ciutadania―, en l’aprofundiment de la democràcia participativa, en el foment de la 
democràcia directa i en la revisió del funcionament i l’estructura dels òrgans de 
participació per tal de racionalitzar-los i fer que esdevinguin eines efectives de 
participació de la ciutadania i de proximitat en la presa de decisions, en la línia de 
la codecisió.  

Manifesta que pensen que l’Administració no ha de tenir cap por de perdre el 
control de les decisions, i que han de ser valents i evidenciar que la ciutadania té el 
dret i l’obligació de decidir. Afirma que per això consideren que cal establir un 
pacte amb la ciutadania, al qual han fet referència en algunes ocasions. Explica 
que pensen que l’elecció directa dels consellers de districte, l’assumpció de la 
presidència dels districtes per part dels consellers electes, i mecanismes com la 
codecisió, la participació, la consulta i les iniciatives ciutadanes prenen importància 
a l’hora de definir aquest model de ciutat.  

El Sr. Forn afirma que ara s’inicia un procés que és un bon punt de partida 
perquè compta amb un cert consens inicial, però que està d’acord que encara hi ha 
camí a fer, tant en el terreny intern com dins el mateix sector, tal com demanava 
el Sr. Espriu. Així mateix, manifesta que no volen ser presoners dels temps. Pel 
que fa a això, explica que entenen que el mes d’agost no és un mes de treball, 
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però que els agradaria poder presentar la proposta el setembre. Assenyala que, 
tanmateix, podrien ajornar-ho fins a l’octubre si això serveix per obtenir el màxim 
consens. Opina que, en línies generals, hi ha una voluntat compartida d’avançar en 
aquest àmbit i que, per tant, malgrat que el Sr. Gomà ha dit que de les 22 
propostes del seu Grup només se n’han acceptat tres, encara disposen d’un 
període per continuar treballant-hi i intentar aprovar unes normes de participació 
al més consensuades possible. Conclou que, sense cap tipus de limitació en el 
temps, estan disposats a anar treballant la proposta, però que caldria fer-ho amb 
una certa rapidesa, perquè ja porten un retard respecte als compromisos que 
havien adquirit.  

El Sr. Gomà manifesta que agafa el compromís del Sr. Forn de tancar una fase 
en què hi ha hagut molts incompliments i d’endegar ja el procés. D’altra banda, 
afirma que, si es vol que hi hagi consens des del punt de vista dels continguts, cal 
que hi hagi voluntat política de construir-lo. Explica que, pel que va ser la primera 
resposta a les propostes del seu Grup, no els ha semblat que hi hagués aquesta 
voluntat, i que el que se’ls ha presentat fins ara tenia més a veure amb limitar i 
afeblir la participació que no pas amb aprofundir-la i millorar-la. Opina que, per 
tant, hauran de treballar a fons per construir consens.  

Destaca que avui una de les grans demandes de la ciutadania és renovar amb 
profunditat les formes de fer política. Opina que, per tant, l’Ajuntament ha de ser 
totalment transparent en la manera de fer política institucional i que les polítiques 
públiques s’han de construir amb deliberació i amb instruments de democràcia 
directa a la ciutat i als barris. Diu al Sr. Forn, que si la gent té dret a decidir sobre 
les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, també té dret a decidir el model de 
barri i de ciutat en què ha de viure la seva quotidianitat.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
5. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte 

de les incidències detectades en les proves d’accés al cos de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona. 

Es dóna per tractada. 
 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
6. Incoar expedient per a la delimitació del terme municipal de Barcelona en 

relació als termes municipals limítrofs del Prat de Llobregat, l’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, 
Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, 
Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, amb motiu de clarificar 
qualsevol disfuncionalitat territorial i a l’objecte d’una acurada fixació de les línies 
dels respectius termes municipals afectats en el marc de l’execució del Mapa 
Municipal de Catalunya; constituir la Comissió de Delimitació Territorial de 
l’Ajuntament de Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excm. 
Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Alcalde), l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
(Tinent d’Alcalde de Seguretat i Règim Interior), l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
(Tinent d’Alcalde d’Hàbitat Urbà), Sr. Jordi Cases i Pallarès (Secretari General de la 
Corporació), i el Sr. Lluís Sanz Marco (Director d’Informació de Base i Cartografia); 
notificar el present acord als Ajuntaments afectats i al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya; i, facultar l’Alcaldia per a 
la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar 
el present acord, així com per efectuar, mitjançant decret, les delegacions que 
consideri adients. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 
la reserva de vot del PP.  
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7. Aprovar inicialment les modificacions dels annexos 1 (Catàleg de llocs de 

treball de l’Ajuntament de Barcelona), 2 (Categories professionals) i 3 (Taules 
retributives) de l’acord de 21 de desembre de 2012, en els termes expressats a 
l’annex 1, amb efectes del dia 1 de gener de 2013. Prorrogar fins el 31 de 
desembre de 2013 el termini per a l’adscripció de cada empleat als nous llocs de 
treball previstos en el Catàleg així com a la categoria professional corresponent. 
Sotmetre aquest acord i el seu annex a informació pública durant un termini de 
trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva i publicar aquest acord 
i el seu annex 1 en la Gaseta municipal de Barcelona i a la web municipal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Publicar, un cop aprovat definitivament 
aquest acord, el text íntegre del Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Barcelona, de les Categories professionals i de les Taules retributives, amb les 
modificacions introduïdes per aquest acord, en la Gaseta municipal de Barcelona i 
a la web municipal i de forma resumida en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
El Sr. Forn manifesta que aquesta proposta és una aprovació inicial d’unes 

modificacions que es produeixen en el catàleg de llocs de treball, en les categories 
professionals i en les taules retributives. Explica que això està relacionat amb el 
procés de negociació que s’ha establert a partir de l’aprovació del catàleg, que ha 
comportat diferents reunions de la mesa general de negociació. Afirma que, en el 
marc d’aquest procés de negociació, l’Ajuntament ha signat amb els sindicats —
CCOO, UGT, SAPOL i CGT— una acta que permet avançar en la implantació i la 
negociació del nou catàleg.  

Destaca que la modificació que es proposa significa anivellar les retribucions dels 
llocs d’entrada, amb efectes a 1 de gener del 2013; adaptar el nou catàleg a les 
especificitats d’alguns instituts, com és el cas dels llocs de treball d’escoles bressol 
de l’IMEB, de l’IMSSB o de l’Institut de Mercats; corregir alguns errors materials 
que s’han detectat en tot el procés d’implantació del catàleg; incorporar algunes 
millores proposades per la mateixa organització en el procés d’implantació; ampliar 
el període d’implantació fins al 31 de desembre del 2013, i continuar el procés de 
negociació del catàleg i del reglament.  

El Sr. Escudé manifesta que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta, que 
assenyala que més que un acord és una acceptació de les demandes dels 
representants dels treballadors i treballadores. En aquest sentit, felicita les 
organitzacions sindicals de l’Ajuntament, ja que opina que han donat un exemple 
en tot el procés de negociació i al final han aconseguit que les seves 
reivindicacions hagin estat assumides en bona part. Assenyala que la proposta és 
també una acceptació tàcita dels errors que hi ha hagut en el procés des de la seva 
aprovació el mes de desembre. A més, opina que també és quasi una acceptació 
de la demanda que ell mateix va plantejar en una compareixença el mes de març i 
en un prec del mes d’abril. Pel que fa a això, pregunta per què el març i l’abril, 
quan el seu Grup va començar a dir que calia aturar el procés i tornar-lo a 
començar, se’ls va contestar negativament i ara sí que es fa. Opina que han estat 
insistents per crear un veritable procés de negociació, i no pas d’informació, com 
denunciaven els sindicats, i recorda que ja van dir que calia que la proposta tornés 
al Plenari per modificar els aspectes clau que al seu moment es van negar, com el 
de la doble escala salarial, que ara s’ha restituït.  

Afirma que estan satisfets per l’acord i pel fet que el Govern hagi fet marxa 
enrere per tornar a encetar el procés. Manifesta que esperen que en aquest nou 
procés no es cometin els mateixos errors i que ofereixen de nou la seva 
col·laboració tant al Govern com als sindicats per fer el camí plegats.  

El Sr. Mulleras explica que fa sis mesos l’alcalde Trias els va anunciar un «acord 
de cartó pedra», en el sentit que creava una realitat idíl·lica i imaginària que no 
responia a la realitat. Opina que, més que un acord social, el que se’ls va anunciar 
va ser un acord polític en què l’objectiu no era la millora de les condicions laborals 
dels treballadors, sinó la millora de la situació política de l’alcalde dintre de 
l’Ajuntament, que al seu parer volia pactar la seva pau social i no pas la de 
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l’Ajuntament. Afirma que el problema és que això va sortir un mica car a tots els 
ciutadans, perquè els va costar 17 milions d’euros entre el 2012 i el 2013. A més, 
remarca que aquest acord estava fonamentat en unes clares incerteses jurídiques, 
tal com va denunciar el seu Grup.  

Opina que en aquell moment es va voler convèncer l’opinió pública que hi hauria 
la contrapartida de la millora de l’eficiència de la gestió dels recursos humans a 
l’Ajuntament de Barcelona i que s’aconseguiria un estalvi futur amb una doble 
escala salarial per als interins i les noves incorporacions, amb una carrera 
professional per objectius i amb un nou catàleg de llocs de treball. Afirma que tot 
això és el que avui s’anul·la i que no saben ni tan sols quan es concretarà el 
catàleg de llocs de treball.  

Recorda que ben aviat es van adonar que la pau social de l’alcalde Trias no tenia 
gaire recorregut i que, al cap de dos o tres mesos, ja es van portar iniciatives a la 
Comissió per canviar l’acord. Explica que aleshores el Govern deia que estava 
implantant un model de gestió que seria el paradigma de totes les escoles de 
negocis, però que al final tot ha resultat una «jugada mestra» de l’altra part de la 
negociació que segurament serà estudiada a les escoles de negocis, però no com 
un exemple positiu, sinó més aviat com un exemple d’allò que no s’ha de fer.  

Opina que la política de personal de l’Ajuntament dóna voltes contínuament 
sense cap rumb i que és una greu irresponsabilitat continuar generant incertesa 
jurídica en un tema tan sensible com el salari del personal. Explica que per això el 
seu Grup demana informes jurídics de l’interventor, el secretari i els serveis de 
l’Ajuntament, i informes econòmics sobre l’impacte d’aquestes mesures en els 
pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona del 2013 i els següents. Conclou que, 
per tot l’exposat, el seu Grup farà una reserva de vot.  

El Sr. Mestre comença la intervenció saludant els representants sindicals que 
són a la sala. Destaca que els acords que avui prendran en la Comissió i que seran 
ratificats en la propera sessió del Plenari municipal són el resultat de l’exigència i 
l’actitud responsable dels sindicats que representen els treballadors i treballadores 
municipals, però també de l’exigència i l’actitud responsable dels grups municipals 
del PSC i d’ICV-EUiA. Manifesta que valoren positivament aquest primer avanç en 
la negociació relativa al sistema d’ordenació municipal (SOM) i al catàleg de llocs 
de treball, que indica el camí que cal seguir fins a finals del 2013, que és el termini 
que s’ha fixat per assolir un acord total amb relació al SOM.  

Assenyala que volen destacar tres aspectes d’aquest primer acord que ja van dir 
en un inici que eren fonamentals: l’eliminació de manera clara i definitiva del fet 
que a l’Ajuntament es pugui produir en el futur una doble escala salarial a partir de 
l’aplicació del SOM; l’establiment de la recuperació del salari que han perdut els 
interins i interines municipals des de l’1 de gener d’aquest any; i la creació de 
noves categories en el catàleg, com ara les d’educador o educadora d’escola 
bressol i la direcció rotativa de les escoles bressol. Així mateix, remarca que l’acord 
també permet la correcció d’alguns errors materials que feien referència a diverses 
qüestions, tal com ha dit el mateix tinent d’alcalde.  

Explica que el seu Grup vol insistir en el fet que la negociació ha de mantenir-se 
viva fins al desembre del 2013 i, si és necessari, ha de poder continuar durant el 
2014, tal com ho diu el punt 9 de l’acord. A més, afirma que aquesta negociació ha 
de preveure i ha de resoldre aspectes molt importants que no són fàcils de 
negociar i que també estan recollits en el punt 9, com les taules retributives, els 
llocs de treball, les categories professionals, els criteris de migració i aquells 
aspectes que es puguin acordar en la mateixa taula de negociació. D’altra banda, 
destaca que per al seu grup només hi pot haver un resultat final d’aquest procés, 
que és l’acord entre l’Ajuntament i els sindicats.  

Manifesta que votaran a favor de la proposta que es planteja, que és fruit d’una 
negociació i d’un acord amb la part social, però que la decisió definitiva ha d’anar 
precedida d’un acord tancat i satisfactori entre l’Ajuntament i els representants 
sindicals. Afirma que, si no és així, el seu Grup no avalarà l’aprovació del SOM i el 
que es deriva del SOM i el catàleg de llocs de treball.  

El Sr. Laporta recorda que el seu Grup va fer una proposició el febrer d’enguany, 
que es va aprovar, que consistia a constituir una mesa de negociació amb els 
sindicats per abordar el contingut del SOM. En aquest sentit, destaca que l’actiu 
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més important de l’Administració municipal són els seus recursos humans, que 
necessiten unes polítiques clares i transparents, i no pas subjectives.  

Assenyala que la confecció d’un catàleg de llocs de treball i una ordenació 
d’aquests llocs de treball és una reivindicació que ve de molt lluny i que no s’ha 
acabat d’aconseguir mai del tot, ja que sempre hi ha hagut desacords. Afirma que, 
tot i així, era evident que calia una mesa de negociació i diàleg amb els 
representants dels treballadors. Explica que, després de cinc mesos, el document 
que se sotmet avui a aprovació és un punt de partida per continuar la negociació i 
que a partir d’aquest acord cal entrar a negociar la resta de la normativa vinculada 
al SOM.  

Manifesta que el seu Grup anima el Govern a seguir treballant de manera 
positiva, constructiva i dialogant i a arribar a un acord satisfactori per a ambdues 
parts. Explica que ells estaran amatents al desenvolupament d’aquestes converses, 
però que no condicionen el Govern a fer un acord si no és en interès de 
l’Ajuntament i dels ciutadans de Barcelona. Assenyala que, si no és així, entendran 
que el Govern no hagi pogut arribar a un acord, tot i que consideren que cal fer 
tots els esforços possibles per assolir-lo.  

El Sr. Forn recorda al Sr. Mulleras que el catàleg està aprovat i que, per tant, 
això ja representa un canvi substancial respecte a la situació que hi havia fins ara. 
Respecte a la qualificació de l’acord com un «acord de cartó pedra», afirma que 
sembla que al portaveu del Grup del PP li sàpiga greu que el Govern hagi pogut 
arribar a un acord amb la gran majoria dels treballadors i dels partits. 

Explica que es van donar sis mesos de negociació, i que el mes de juliol han fet 
un avenç important i han ampliat el termini de negociació de cara a afrontar el 
reglament. Assenyala que lògicament hi haurà un estira-i-arronsa amb la part 
social en aquesta negociació, però que gràcies a aquesta negociació avui poden 
portar aquest punt. En aquest sentit, destaca que, en contra de la gent que deia 
que el Govern no tenia capacitat de diàleg i negociació, avui es demostra que sí 
que la té i que les coses requereixen un temps i una maduració. Conclou que 
l’aprovació que es fa avui és important perquè els ha permès una aproximació a la 
part social de l’Ajuntament de Barcelona.  

El Sr. Mulleras intervé per respondre al Sr. Forn. Afirma que és evident que el 
tema del reglament forma part de la ficció a què s’ha referit abans, i que el catàleg 
que es vol desenvolupar no és un catàleg real de llocs de treball, ja que no 
concreta la dimensió òptima de la plantilla de l’Ajuntament. En aquest sentit, opina 
que el catàleg no garanteix la transparència i genera inseguretat jurídica al 
personal de l’Ajuntament.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 
la reserva de vot del PP.  

 
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
c) Proposicions 
 
 

V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
8. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda: Que es presenti, en 

aquesta Comissió i en un termini de tres mesos, un informe que: - Concreti l’estat 
actual d’execució d’obres contemplades en el pla estratègic per al període 2012-
2015, l’estat actual de redacció de projectes executius i el calendari previst 
d’execució d’aquests, i de forma molt especial que s’informi del capteniment i estat 
de les gestions que han de permetre desenvolupar un nou equipament per a fauna 
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marina a l’exterior del Zoo, tenint en compte l’obsolescència i les mancances de les 
instal·lacions actuals de dofins i lleons marins. - Informi del capteniment de l’equip 
de govern respecte del manteniment del Zoo i especialment de les idees força i els 
objectius i avantatges a assolir mitjançant el model de manteniment que està en la 
base de la licitació en curs per a la gestió del manteniment integral del Parc 
Zoològic. - Contingui les característiques, abast, calendari i pressupost del nou vial 
d’accés al Parc de la Ciutadella i especialment sobre les afectacions respecte al Zoo 
i al pla d’inversions previst en el Pla Estratègic de continua referència. 

 
El Sr. Espriu recorda que fa un any el Govern va presentar el Pla estratègic del 

Zoo de Barcelona 2012-2020 al Plenari. Destaca que el Zoo de Barcelona és un 
equipament de referència de la ciutat i que té l’estimació i la valoració dels seus 
ciutadans, que reconeixen els esforços que s’han realitzat en l’àmbit de la 
conservació, la recerca i l’educació al llarg dels anys. Afirma que la creació de la 
Fundació Zoo a principis del 2011, amb el consens de tots els grups municipals, és 
una demostració més de la importància que tots donen a aquest projecte col·lectiu. 

Assenyala que l’any passat el Zoo va celebrar el 120è aniversari, que va ser un 
moment de trobada entre la història i els reptes de futur. En aquest sentit, destaca 
que el futur del Zoo, l’assoliment de la seva funció i la seva contínua adequació 
requereixen un treball decidit quant a la transformació i la modernització de les 
seves instal·lacions, així com un manteniment escrupolós i una cura permanent 
dels seus espais, atès el seu ús intensiu.  

Explica que, un any després de la presentació del Pla estratègic, han conegut 
diferents informacions que creuen que justifiquen que la Comissió de Presidència i 
Règim Interior demani al Govern que informi de la situació actual, per poder 
valorar entre tots si els passos que s’estan donant en matèria de gestió, 
manteniment i inversions responen als objectius generals compartits. Pel que fa a 
això, assenyala que algunes de les informacions els alerten sobre un possible 
funcionament deficient del manteniment del Zoo i decisions incorrectes pel que fa 
a les inversions que es realitzen. Manifesta que la veu de les persones que són 
responsables dels treballs de manteniment de les instal·lacions des de fa anys, així 
com d’algunes associacions i ciutadans, els semblen suficients per tractar aquest 
tema amb detall. Explica que això se suma a les incerteses en el calendari i en la 
capacitat d’inversió d’algunes de les actuacions que el Zoo tenia previstes. En 
aquest sentit, destaca que les instal·lacions són l’ànima del Zoo, ja que 
constitueixen l’hàbitat dels animals i, per tant, l’espai de conservació, protecció i 
connexió amb la ciutadania.  

D’altra banda, manifesta que creuen que cal explicar als grups municipals el nou 
concurs sobre jardineria, neteja i manteniment del Zoo. Explica que volen conèixer 
els seus objectius i saber com se sumarà a un model de gestió implicat, expert i 
directe. Així mateix, es refereix a les declaracions de l’alcalde sobre l’obertura d’un 
vial per a vianants en l’accés al parc de la Ciutadella.  

Conclou que, per tot això, demanen un informe per saber si realment el Govern 
està complint els seus compromisos o avança cap a la privatització.  

El Sr. Mulleras manifesta que el seu Grup aposta per un model de zoo que 
conjugui interès turístic, educació, conservació d’espècies, coneixement científic i 
benestar animal. Opina que és urgent conèixer més coses sobre els projectes que 
el Zoo té plantejats, com ara el dofinari, que és un tema que afirma que els 
preocupa especialment, ja que fa molts anys que s’anuncia la seva nova ubicació, 
sense que de moment s’hagin produït novetats.  

Afirma que les instal·lacions del Zoo són petites i obsoletes, però que saben que 
en l’actual context de crisi econòmica és difícil assumir noves inversions i per això 
demanen partenariats publicoprivats per afrontar els nous reptes del Zoo. A més, 
destaca que és prioritari saber més sobre el calendari, la ubicació, les dimensions i 
el model de zoològic que es preveu. Pel que fa a aquest darrer punt, manifesta que 
el seu Grup advoca per dotar-lo d’un contingut educatiu i divulgatiu.  

D’altra banda, explica que saben que hi ha un front obert sobre la licitació dels 
serveis de jardineria, neteja i manteniment. Pel que fa a això, destaca la gran feina 
que ha fet la brigada de manteniment per la seva experiència dilatada i versàtil en 
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les instal·lacions del Zoo, i demana informació sobre el destí del personal i les 
seves noves condicions. 

Assenyala que també volen aprofitar aquesta intervenció per sol·licitar resposta 
per escrit sobre quants animals presenten alguna malaltia o alteració, i quants 
estan cedits a altres centres zoològics, que és una pregunta que han fet diverses 
vegades i encara no se’ls ha respost.  

Conclou que el seu Grup defensa un model de zoo que garanteixi el benestar 
animal, que reforci el vessant educatiu, que tingui instal·lacions modernes, que 
sigui energèticament eficient i que prioritzi la qualitat a la quantitat. En aquest 
sentit, opina que, atès que es tracta d’un zoo que és a la vora del Mediterrani, 
potser s’hauria de replantejar les espècies que ha d’acollir i com s’han de cuidar. 
Afirma que per tot això votaran a favor de la proposició.  

El Sr. Mestre manifesta que el vot del seu Grup és favorable, ja que creuen que 
és necessari que els grups municipals puguin discutir periòdicament el que es diu a 
la proposició del Grup del PSC i, en general, tot el que fa referència a la 
implementació del Pla estratègic del Zoo. Afirma que també els sembla necessari 
que la implementació del Pla estratègic estigui acompanyada d’un contrast 
d’opinions entre experts i expertes en aquesta matèria i amb les entitats 
animalistes i ecologistes de la ciutat. Finalment, assenyala que ja tractaran a fons 
els continguts concrets del Pla estratègic quan el Govern presenti l’informe que es 
reclama.  

El Sr. Laporta expressa el vot a favor del seu Grup. Explica que el seu Grup 
comparteix qualsevol iniciativa que redundi en benefici del benestar dels animals i, 
per tant, està d’acord amb les ampliacions proposades a les instal·lacions dels 
hipopòtams, les girafes, els elefants, els lleons, els tigres i els orangutans. A més, 
manifesta que volen que es defineixi amb més precisió quina ha de ser la funció 
del Zoo de Barcelona com a element educador i divulgador, i en el context del 
segle XXI.  

La Sra. Recasens afirma que el Govern votarà a favor de la proposició perquè 
està d’acord a tractar amb més profunditat tots els temes que planteja. 

 Explica que no té resposta a les preguntes que ha aprofitat per fer el Sr. 
Mulleras, però que això pot formar part de la informació que presentarà l’informe.  

 Manifesta que el Govern de la ciutat ha fet una aposta pel Zoo de Barcelona, i 
en concret per l’emplaçament de la Ciutadella, tal com es va reflectir en una de les 
primeres mesures de govern que es van presentar en el Plenari. En aquest sentit, 
destaca que han fet les oportunes dotacions pressupostàries en els dos últims 
exercicis, tant en la pròrroga pressupostària com en el pressupost del 2012, per 
garantir l’execució de les obres que han de donar resposta al Pla estratègic que es 
va establir. Afirma que, per tant, el Govern ha estat molt clar pel que fa a la seva 
aposta per la Ciutadella i ha abandonat la idea del Govern anterior del zoo marí. A 
més, assenyala que han especificat què volen fer amb el dofinari. D’altra banda, 
explica que els tres pilars sobre els quals se sustenta el Zoo en el marc del segle 
XXI, i pels quals el Govern aposta, són la conservació, la recerca i 
l’educació/sensibilització. 

A continuació, assenyala que donarà resposta a les tres coses que es plantegen 
en la proposició de manera molt breu i que també es referirà al que succeeix amb 
el contracte de manteniment.  

Pel que fa a l’estat de les obres, explica que ja està executada la nova 
instal·lació dels hipopòtams; que està en procés d’execució la primera fase 
d’ampliació de les instal·lacions per als elefants, que passaran dels 2.000 als 3.640 
m² de superfície; que a finals d’estiu es tindran els projectes executius de les 
instal·lacions de les girafes i els lleons i la segona fase d’ampliació dels elefants; 
que està en procés de redacció el projecte executiu de la nova instal·lació per a 
orangutans, i que el 2014 s’iniciarà la redacció del projecte executiu de la nova 
instal·lació per als tigres i per als lèmurs. Afirma que, per tant, només els queda 
pendent el nou recinte per desenvolupar el nou equipament de la fauna marina, 
que està en procés de negociació avançat. Assenyala que potser, quan es presenti 
l’informe, podran donar més informació de detall sobre la ubicació del nou dofinari 
i les negociacions que es duen a terme per escollir el terreny.  
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Respecte al contracte de manteniment, assenyala que el Zoo té instal·lacions 
dels anys seixanta i setanta del segle passat en una superfície de 13,5 hectàrees, 
situades en un entorn verd, a prop del mar, i amb un ús intensiu d’animals, 
visitants i l’activitat pròpia del Zoo. Afirma que, per tant, es tracta d’un espai 
singular, i que el que estan fent és vetllar per millorar-ne el manteniment en 
termes d’eficiència i eficàcia. Explica que a finals de maig del 2013 s’ha acabat el 
contracte de manteniment i que, després d’un estudi aprofundit que ha durat 
gairebé un any, han pres la decisió de licitar-lo novament. Pel que fa a això, 
assenyala que acaben de fer una petita modificació dels plecs perquè, fruit de la 
primera publicació dels plecs, les empreses interessades van manifestar alguns 
dubtes que tenien i hi han incorporat algunes millores. Afirma que, per tant, han 
tornat a obrir el procés de licitació i que tenen previst adjudicar-lo a partir de la 
segona quinzena de novembre. 

Manifesta que actualment la brigada del zoològic està integrada per sis oficials 
de manteniment, als quals se’ls han comunicat les noves condicions laborals. 
Explica que, per garantir els seus drets, els han mantingut dins la brigada, però 
que el nou model de manteniment ha produït un petit canvi laboral, que és que a 
partir del 15 d’octubre aquests treballadors ja no faran les hores extres que fins 
ara duien a terme els caps de setmana i els festius. Afirma que aquest procés 
d’ajustament de les hores extres ha fet que de les persones que formen part de la 
brigada hagin decidit denunciar suposades males condicions dels animals, que 
manifesta que és una estratègia que ella no comparteix. A més, explica que dos 
treballadors han demanat un canvi de divisió de BSM. 

Remarca que aquestes suposades denúncies s’arrosseguen des dels anys 2009 i 
2010, i algunes fins i tot es remunten al 2005. Pel que fa a això, destaca que la 
mateixa associació animalista FAADA ha reconegut per escrit les millores que s’han 
produït en les condicions dels animals i que, per tant, cal circumscriure aquestes 
denúncies. Explica que una d’elles es refereix a la pintura de l’Aquarama, que és 
un tanc que es va construir l’any 1968 i on la pressió dels lleons marins està 
provocant que les parets del tanc i la seva antiguitat produeixin algunes 
deficiències, però que per això han plantejat fer un nou dofinari. Afirma que, per 
tant, el Govern és plenament conscient de quines són les carències que hi ha avui 
al zoològic i està realitzant les correccions oportunes, ja sigui amb les noves 
instal·lacions que s’emmarquen en el Pla estratègic, ja sigui amb l’anunci de la 
construcció del nou dofinari.  

Finalment, manifesta que espera poder parlar en detall sobre el vial d’accés al 
parc de la Ciutadella en la presentació de l’informe. Assenyala que aquesta és una 
actuació que depassa el marc del Zoo, ja que es tracta d’una actuació de ciutat, i 
que també està prevista en el marc del Pla estratègic del zoològic. Explica que 
consideren que la modernització i la transformació física del Zoo impliquen la 
necessitat de millorar la comunicació i la mobilitat dels vianants i els serveis, 
afavorint la connexió est-oest de la Ciutadella. 

El Sr. Espriu agraeix el suport de tots els grups a la proposició del seu Grup, i 
explica que demanarà a Secretaria una reproducció literal de la informació que ha 
donat la Sra. Recasens, ja que els servirà per centrar el debat que tindran d’aquí a 
tres mesos.  

Manifesta que és evident que tots els grups municipals comparteixen la voluntat 
de continuar treballant plegats pel que fa al Zoo de Barcelona i que tots 
defensaran els interessos dels animals que hi ha dins. Remarca que una de les 
coses que ha caracteritzat el Zoo al llarg dels seus 120 anys de vida és la 
implicació de totes i cadascuna de les persones del seu voltant, també dels 
treballadors. En aquest sentit, destaca que una de les coses més importants que 
cal garantir és que el projecte comunitari que representa el Zoo sigui vist i 
reconegut per tots, més enllà de les pèrdues o els guanys que puguin tenir fins i 
tot els mateixos treballadors. Pel que fa a això, opina que probablement ha faltat 
una mica més de mà estesa als treballadors, i que cal no perdre de vista que allò 
que ha estat el valor diferencial del Zoo al llarg de la seva història no ho deixi de 
ser-ho ara per culpa d’una discrepància de caràcter laboral.  
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La Sra. Recasens manifesta que agraeix la complicitat del Govern i de l’oposició 
pel que fa a les actuacions relatives al Zoo i el fet que no s’utilitzi el Zoo per al joc 
polític legítim de govern i oposició.  

Assegura que no hi ha un conflicte laboral al Zoo. Explica que els mateixos 
treballadors del Zoo veuen amb inquietud que un petit ajustament en les hores 
extres de sis treballadors de la brigada de manteniment pugui produir unes 
denúncies públiques que no es corresponen amb la situació real del Zoo. Assenyala 
que estan en procés d’una externalització en el qual ajunten les àrees de 
manteniment, neteja i jardineria sota un mateix sistema de planificació, 
procediment, supervisió i reporting. Destaca que es tracta d’un enfocament molt 
més eficient i sostenible de l’operació de manteniment, ja que es creen sinergies 
entre aquestes tres àrees; s’augmenta la capacitat de supervisió i control de les 
actuacions de manteniment; es fa una cobertura més flexible i especialitzada, ja 
que es cobreixen les 24 hores del dia els 365 de l’any; hi ha una disponibilitat 
segons necessitat d’eines, estris, maquinària pesant i instruments de medició i 
control a l’hora de fer el manteniment; es disposa d’un nou sistema de provisió de 
materials i de gestió d’estocs vinculat a la nova operativa, i hi ha un manteniment 
de l’inventari actualitzat. Conclou que, per tant, aquest nou model de manteniment 
del zoològic presenta molts avantatges.  

La Sra. S. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. G. Espriu expressa 
el vot favorable del PSC, el Sr. X. Mulleras expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
J. Mestre expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot 
favorable d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
9. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda: Instar a l’Alcalde de 

Barcelona a incloure a l’ordre del dia del proper Consell Plenari l’acord de creació 
d’una Comissió Especial que tingui per objecte l’estudi de les aportacions 
econòmiques, avals i garanties a la Companyia SPANAIR i que estigui composada 
per dos membres de cadascun dels Grups Municipals. 

 
El Sr. Mulleras recorda que, en la sessió de juny de la Comissió de Presidència i 

Règim Interior, el seu Grup va presentar un prec que demanava el mateix que 
aquesta proposició, però que el Govern municipal no va acceptar-lo. Explica que 
una setmana després, en la sessió del 28 de juny del Plenari municipal, tots els 
grups de l’oposició tret del Grup d’UpB van votar a favor de la creació d’una 
comissió de les mateixes característiques per estudiar el deute de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Barcelona. Assenyala que aleshores els grups van apostar per 
la transparència, la responsabilitat i la bona gestió dels diners públics, i que per 
això espera que avui, com a mínim els mateixos grups, també donin suport a la 
creació d’aquesta comissió.  

Afirma que l’operació de Spanair va «dilapidar» més de 200 milions d’euros 
públics, 75 milions dels quals provenien directament de l’Ajuntament de Barcelona. 
Explica que la companyia va acumular en tres anys 400 milions d’euros de pèrdues 
i va deixar un forat de 519 milions d’euros, i que la seva fallida va encapçalar 
l’informe de reclamacions de l’Agència Catalana del Consum del 2012, amb 3.574 
reclamacions. Manifesta que és necessari saber com ha afectat l’Ajuntament de 
Barcelona la fallida de la companyia, quines conseqüències econòmiques i 
polítiques ha tingut per a la ciutat, a partir de quins convenis i acords es van donar 
els diners a la companyia, i si algú ha assolit alguna responsabilitat política 
d’aquest fracàs econòmic i social. Afirma que una cosa que és clara és que el 
govern tripartit de la Generalitat i el de CiU van ser col·laboradors en aquesta 
operació. A més, assenyala que es va dir que la participació pública havia de servir 
per impulsar el projecte, però que el problema és que aquesta participació pública 
va ser l’element predominant en el projecte, mentre que la inversió privada va ser 
mínima. Recorda que des de l’Ajuntament també es deia que Spanair era clau 
perquè l’aeroport del Prat anés bé i fos un hub internacional. Pel que fa a això, 
remarca que des que Spanair va fer fallida, l’aeroport del Prat va millor que mai, i 
fins i tot supera l’aeroport de Barajas.  
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Afirma que l’operació de Spanair, a part dels efectes que ha tingut en l’aspecte 
social i en l’Ajuntament de Barcelona, ha hipotecat les polítiques de promoció del 
turisme de Barcelona durant els propers 15 anys. En aquest sentit, opina que ha 
estrangulat la política municipal d’inversió en promoció de Barcelona a través 
d’entitats com Catalana d’Iniciatives i Fira de Barcelona, ja que les institucions de 
promoció econòmica de Barcelona han perdut 108 milions d’euros amb aquesta 
operació.  

Conclou que per tot això creuen que és necessari i oportú que l’alcalde utilitzi les 
seves competències per incloure en el proper Consell Plenari la creació d’una 
comissió especial de control de les ajudes públiques de l’Ajuntament de Barcelona 
a l’operació de Spanair.  

El Sr. Colomé observa que el debat sobre Spanair ha estat recurrent en les 
comissions de Plenari i en el Plenari. Així, recorda que es va tractar el 15 de febrer 
del 2012 en la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació; en compareixences 
realitzades en aquesta mateixa comissió el 18 de juny, el 18 de juliol i el 17 
d’octubre del 2012, i en una sessió extraordinària conjunta de les comissions 
d’Economia, Empresa i Ocupació i de Presidència i Règim Interior el 13 de febrer 
del 2012. Diu al Sr. Mulleras que li recorda un personatge històric de la República 
Romana que es deia Cató el Vell i que acabava tots els discursos en el senat amb 
la frase«Delenda est Carthago» («Cal destruir Cartago»). Li demana que no 
continuï per aquesta via perquè Spanairja ha quedat destruïda, i assenyala que en 
les Guerres Púniques d’aquella època, igual que avui dia, la clau de la derrota de 
Cartago va ser Ibèria.  

El Sr. Mestre opina que el tema de Spanair no és només un tema recurrent, sinó 
també un dels «dimonis» particulars del Grup Municipal del PP, junt amb el Consell 
Comarcal i REGESA.  

Remarca que el Grup del PP ha demanat i ha obtingut informació concreta sobre 
Spanair en les comissions d’Economia d’aquest mandat, així com en les comissions 
de Promoció Econòmica del mandat anterior, en el Plenari del Consell Municipal i 
en Consell d’Administració de BSM. Afirma que, a més d’això, aquest grup ha 
tingut accés a tota la informació de Spanair relacionada amb la comptabilitat de 
l’Ajuntament i les empreses municipals. Manifesta que, per tant, no troben que hi 
hagi cap motiu que justifiqui la creació d’una comissió especial per examinar i 
estudiar aportacions econòmiques, avals i garanties amb relació a Spanair. En 
aquest sentit, destaca que són informacions a les quals el Grup del PP ja ha tingut 
accés i que tota la resta de grups coneixen perfectament, a més de ser també 
conegudes públicament.  

D’altra banda, opina que l’únic que ara interessa a l’Ajuntament amb relació a 
Spanair és el retorn dels 25 milions del préstec que va fer a la Generalitat de 
Catalunya perquè pogués destinar-los a la companyia aèria. Afirma que, 
tanmateix, aquesta qüestió serà objecte d’una comissió no permanent sobre el 
deute de la Generalitat que es va acordar constituir en la darrera sessió del Ple i 
que està pendent d’iniciar els seus treballs.  

El Sr. Laporta opina que, al marge d’alguns aspectes empresarials, en la fallida 
de Spanair hi van tenir a veure una sèrie d’actuacions encaminades a perjudicar la 
companyia, ja que el Govern de l’Estat tenia diverses raons competencials i de 
model d’estat per fer que no prosperés aquest projecte. Afirma que el que 
realment molestava l’Administració central era que, gràcies a Spanair, Barcelona 
pogués aconseguir un hub internacional i que això fes ombra a l’aeroport de 
Barajas. En aquest sentit, remarca que el gran beneficiari de la fallida de Spanair 
ha estat Vueling, que depèn d’Iberia i que va tenir un creixement del 28,7%. 

Expressa el vot en contra del seu Grup a la proposició. Destaca que el Grup del 
PP no ha parat de presentar iniciatives en contra del suport de l’Ajuntament de 
Barcelona a l’operació de Spanair, tal com ja s’ha assenyalat. Afirma que aquest 
grup ha fet servir els arguments de la competència deslleial que suposava Spanair 
i el cost que l’operació tenia per a les finances municipals per defensar aquestes 
iniciatives, però que el fons de tota aquesta qüestió és la defensa d’un model radial 
d’infraestructures, els interessos d’AENA i la por que el Prat pugui fer ombra a 
Barajas.  
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Retreu al Grup del PP que critiqui tant aquesta operació quan, en canvi, no va 
dir res quan Caja Madrid va gastar 457 milions d’euros per ser accionista majoritari 
d’Iberia, o quan l’Estat va gastar 6.200 milions d’euros en la T4 per fer que 
l’aeroport de Barajas fos la porta a l’Amèrica Llatina des d’Europa. D’altra banda, 
opina que és una fal·làcia dir que ara l’aeroport del Prat va millor que mai, ja que 
el fet que el turisme vagi bé no vol dir que Barcelona tingui el que li correspon 
quant a connexions aèries.  

El Sr. Forn explica que el Govern votarà en contra de la proposició perquè creu 
que es pot parlar d’aquesta qüestió en la comissió del deute de la Generalitat amb 
l’Ajuntament que es va acordar constituir recentment.  

El Sr. Mulleras opina que a alguns no els agrada que es parli de Spanair, 
sobretot als components dels tripartits que abans governaven la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona, ja que el 75% de les ajudes de l’Ajuntament a Spanair 
es van donar quan governava el tripartit a la ciutat. 

Explica que no fa falta que li diguin que el seu Grup ha portat el tema de 
Spanair a les comissions, perquè ja sap que ho han fet fins a vuit vegades i perquè 
ho seguiran fent sempre que creguin que la ciutat ho necessita. En aquest sentit, 
afirma que l’obsessió del seu Grup és la responsabilitat de gestionar bé els diners 
públics, que és una cosa que al seu parer no s’ha fet en el cas de Spanair. 
Assenyala que això no ho diuen només ells, sinó també el Parlament de Catalunya, 
que gràcies a una proposta del seu Grup ha aprovat una resolució per la qual la 
Sindicatura de Comptes fiscalitzarà els ajuts públics que s’han donat a la 
companyia.  

Opina que un dels grans problemes de Spanair va ser que els polítics van voler 
fer d’empresaris, i fer-ho amb criteris polítics i no pas empresarials. A més, 
remarca que la milla de Spanair costava exactament el doble que la milla de tots 
els seus competidors i que per això es va enfonsar. Així mateix, remarca que 
actualment no es pot mantenir una operació com Spanair perquè la Unió Europa no 
permet que es donin ajuts públics a una companyia privada.  

Afirma que Spanair no és un «dimoni» per al PP, sinó per a la ciutat de 
Barcelona. Destaca que, per culpa de Spanair, la ciutat de Barcelona, a través de 
les seves institucions de promoció econòmica, ha perdut de forma directa 108 
milions d’euros. Assenyala que, per exemple, aquesta operació ha hipotecat 17 
milions d’euros de les polítiques de promoció del turisme a Barcelona els propers 
15 anys. D’altra banda, recorda que es van demanar diners a la Caixa per a 
Spanair i que l’entitat no va voler participar en aquesta operació.  

Remarca que no és el PP qui diu que l’aeroport de Barcelona va millor que mai, 
sinó les estadístiques de vols, la mateixa directora de l’aeroport i qualsevol 
institució que conegui una mica els aeroports d’Espanya.  

Manifesta que lamenten que els mateixos grups que fa un mes demanaven 
responsabilitat i transparència per aprovar una comissió especial del deute ara 
votin en contra d’aquesta proposició.  

Conclou que l’operació de Spanair és un exemple del perill de l’excés 
d’intervencionisme en l’economia i les pèrdues que ocasiona per als diners de tots 
els ciutadans, i demostra que tan dolent és l’intervencionisme de l’esquerra com el 
del nacionalisme.  

El Sr. Colomé opina que Spanair era una operació de futur que va fracassar 
perquè es va intentar fer una cosa que era impossible per molts motius. En aquest 
sentit, recorda que l’informe del ministre Arias-Salgado del 1997 fixava una 
estructura radial per als AVE, i que un informe que es va demanar sobre el Prat 
fixava que Barcelona no tenia un aeroport, sinó dues pistes annexades a Barajas.  

Assenyala que, quan Iberia va apostar per convertir Barcelona en la plataforma 
asiàtica i Madrid en la plataforma americana, la presidenta de la Comunitat de 
Madrid, Esperanza Aguirre, va donar ordres a Caja Madrid perquè comprés un 
percentatge clau per convertir Iberia en una «bandera de Barajas», i la companyia 
va fer desaparèixer la seva estratègia de Barcelona. En relació amb aquesta 
operació, es refereix al forat de 26.000 milions d’euros que va deixar Bankia, que 
contrasta amb els 200 milions que va costar Spanair als ciutadans catalans. 

D’altra banda, afirma que si l’aeroport de Barcelona va molt millor sense Spanair 
és perquè s’està convertint en un aeroport low cost, cosa que al seu parer és el 
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pitjor que li pot passar a un aeroport. En aquest sentit, opina que hi ha una 
estratègia deliberada, des de l’informe Arias-Salgado, de convertir l’aeroport del 
Prat en pistes annexades a Barajas. Conclou que el projecte de Spanair va 
fracassar perquè algú va voler que fracassés, i que per això votaran en contra de 
la proposició.  

El Sr. Mestre diu al Sr. Mulleras que el fet que l’aeroport del Prat tingui més 
passatgers no vol dir que vagi millor que mai, ja que avui no és un hub 
internacional, que és el que necessita i ambiciona la ciutat i el país. Afirma que si 
això no ha estat possible és perquè els diferents governs de Madrid ho han 
impedit, d’acord amb un model radial de l’Estat espanyol i en resposta a interessos 
econòmics molt concrets de la ciutat i la Comunitat de Madrid, que no volen que 
Barcelona i el seu aeroport siguin un hub internacional.  

Assenyala que la inversió pública a Spanair de governs anteriors va ser 
necessària perquè, a l’hora de la veritat, la inversió privada es va fer invisible. En 
relació amb això, opina que la societat civil era capaç de fer molts actes a la ciutat 
reclamant un hub internacional a Barcelona, però va desaparèixer a l’hora 
d’invertir en un projecte que ajudés Barcelona i el seu aeroport a fer realitat 
aquesta ambició. Afirma que, per tant, alguns governs van haver de fer allò que 
els empresaris i els inversors es van negar a fer, que era invertir en una 
infraestructura fonamental per al país. En aquest sentit, opina que les 
responsabilitats del fracàs de Spanair potser estan molt més difuminades del que 
voldria el Grup del PP. Assenyala que, atès que el Sr. Mulleras ha posat l’exemple 
de la Caixa, és una bona pregunta plantejar-se per què la Caixa no va invertir en 
aquest projecte.  

Finalment, expressa l’abstenció del seu Grup.  
El Sr. Laporta afirma que per tenir un hub internacional cal tenir una 

infraestructura adient, mercat i una companyia aèria que aposti per aquestes 
connexions aèries, con era el cas de Spanair. Reitera que una estratègia radial de 
les infraestructures, els interessos d’AENA i la por que l’aeroport del Prat faci 
ombra a Barajas van portar el Govern de l’Estat espanyol a fer fracassar l’operació 
de Spanair.  

D’altra banda, opina que la directora de l’aeroport del Prat diu que l’aeroport 
funciona millor que mai en el marc de l’estratègia en contra que Barcelona sigui un 
hub internacional i a favor que esdevingui un aeroport low cost,de la qual 
participen AENA i el Govern de l’Estat espanyol. Afirma que, tanmateix, ni 
l’empresariat ni les institucions catalanes comparteixen aquesta estratègia, perquè 
el que convé a Barcelona i a Catalunya és que l’aeroport del Prat sigui un hub 
internacional.  

El Sr. J. Forn expressa el vot contrari de CIU, el Sr. G. Colomé expressa el vot 
contrari del PSC, el Sr. X. Mulleras expressa el vot favorable del PP, el Sr. J. Mestre 
expressa l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. J. Laporta expressa el vot contrari d’UpB. 
Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
10. Instar al Govern municipal a prioritzar la presència femenina en l’espai 

públic de la ciutat de Barcelona, especialment en el nomenclàtor. 
 
El Sr. Gomà agraeix a la Presidència de la Comissió que hagi acceptat que 

aquesta proposició es pugui substanciar en aquesta Comissió. Explica que 
presenten aquesta proposició perquè avui Barcelona encara és tributària d’una 
visió androcèntrica de la cultura que ha provocat que no es tinguin en compte les 
aportacions fetes per les dones al món del pensament, la cultura i la ciència. 
Destaca que, al llarg de la història, les dones han participat d’una manera molt 
rellevant en la construcció i en la transformació de la societat i de la ciutat des 
d’un ventall d’àmbits i d’activitats molt més ampli del que reconeix la definició 
restringida del paper de la dona que s’ha transmès. Afirma que, per tant, estan 
convençuts que és obligació del conjunt de les administracions corregir aquesta 
situació i visibilitzar el paper de les dones en la societat. Assenyala que un 
instrument molt important per poder fer aquesta correcció són els elements de 
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reconeixement i d’homenatge a les dones a l’espai públic, especialment a través 
del Nomenclàtor de la ciutat. En aquest sentit, opina que recordar el nom, la vida i 
les aportacions de les dones per mitjà del reconeixement que implica dedicar un 
carrer o qualsevol altre lloc de l’espai públic és un recurs senzill i a l’abast dels 
ajuntaments que té una forta càrrega simbòlica.  

Manifesta que, al llarg de més de 20 anys, les dones de Barcelona han 
reivindicat un Nomenclàtor més inclusiu i més femení, tant en el primer i en el 
segon Congrés de Dones com en els diferents consells de dones de la ciutat i els 
districtes. Assenyala que als anys noranta el 82% dels carrers que s’atorgaven a 
una persona es van dedicar a homes i només el 18% a dones, però que des del 
2000 fins ara s’ha produït un criteri de correcció, i dels 193 noms de persones que 
s’han donat als carrers, la meitat ja han estat de dones, amb algunes decisions 
importants, com la del districte de l’Eixample de donar noms de dona als interiors 
d’illa recuperats. Afirma que la proposició que avui presenten té com a objectiu 
reforçar aquest compromís d’equitat en el Nomenclàtor de les vies públiques de 
Barcelona.  

El Sr. Espriu manifesta que el seu Grup està completament d’acord amb 
l’exposició de motius que ha fet el Sr. Gomà. Explica que només un 6,7% del 
Nomenclàtor reflecteix la història de les dones en el conjunt de la història 
col·lectiva i que, per tant, és evident que hi ha un problema pel que fa a això. 
Assenyala que aquest problema és de difícil solució en alguns casos, ja que han de 
buscar nous espais per demostrar aquesta sensibilitat. A més, opina que això 
també forma part d’un compromís que els grups han d’assumir, ja que sovint les 
seves propostes incorporen noms que no marquen aquesta prioritat.  

Explica que, com a exregidor del districte de Gràcia, pot dir que aquest districte 
va incorporar la Comissió de Dones en tota l’estratègia del Nomenclàtor, i que 
pràcticament en quasi tots els carrers i nous equipaments que es van fer en el 
mandat anterior es va fer una discriminació positiva a favor dels noms de dones. 
Afirma que, tanmateix, encara no s’ha aconseguit fer veritablement aquesta 
discriminació positiva en el conjunt de la ciutat, ja que en els darrers anys només 
s’ha aconseguit igualar el percentatge d’espais dedicats a homes i a dones. 

El Sr. Mulleras explica que el 2010, dels 4.427 carrers de la ciutat, el 50% tenia 
noms de topònims i l’altre 50% noms de persones. Assenyala que, d’aquests 
últims, 306 eren noms de dona i 1.907 noms d’home. Remarca que, malgrat això, 
durant els anys 2000-2010, de 317 noves vies, 86 van rebre el nom d’una dona. 
Manifesta que el seu Grup considera que tot això també és fruit d’una història i 
d’un convencionalisme social en el qual les dones no tenien el protagonisme que 
havien de tenir ni el paper que avui tenen en la vida pública.  

Explica que el seu Grup donarà suport a la proposició, amb el benentès que 
pensen que és necessari i positiu que hi hagi més noms de dones, però que no 
creuen en l’establiment de quotes en el Nomenclàtor. En aquest sentit, manifesta 
que creuen que el criteri per atorgar noms de dones als espais públics s’ha de 
basar en els seus mèrits personals més que no pas en el seu gènere.  

El Sr. Laporta explica que votaran a favor de la proposició perquè, a més de 
compartir-la, l’entenen com una proposició que va en la línia d’una que va 
presentar el maig del 2009 el Grup d’ERC a la Comissió de Cultura, en què es va 
acordar sol·licitar a la Ponència del Nomenclàtor prioritzar els noms de dona en la 
denominació dels nous espais de la ciutat.  

El Sr. Ciurana manifesta que el Govern donarà suport a aquesta proposició, que 
en certa manera reconeix una pràctica que ja es fa, tot i que encara hi hagi un 
desequilibri molt elevat entre els 1.907 noms de carrers que estan dedicats a 
homes i els 306 que porten nom de dona.  

Assenyala que una reflexió que suscita aquest tema és que potser han de ser 
capaços entre tots de generar noves maneres de recordança, ja que la capacitat de 
generar persones a recordar a Barcelona és molt més àmplia que la capacitat de la 
ciutat de generar nous espais. En aquest sentit, opina que han d’obrir el ventall de 
possibilitats, conjuntament amb la Comissió de Memòria Històrica, a través del 
sistema d’instal·lar plaques o donar un determinat nom a nous equipaments. 
Explica que, per exemple, a moltes ciutats d’Europa hi ha arbres i bancs que estan 
dedicats a persones. Pel que fa a això, convida els grups a reflexionar sobre el fet 
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d’homenatjar i recordar persones d’altres formes. A més, afirma que, si no, també 
es produeix una certa distorsió de la història, ja que aquelles persones que han 
viscut en un moment d’expansió urbanística tenen moltes més possibilitats de ser 
recordades que no pas una persona que viu en un moment en què la ciutat està 
ben acabada i travada.  

D’altra banda, destaca que, del total de noms ja aprovats per la Ponència del 
Nomenclàtor que encara han de trobar destí, 111 són de dones. Pel que fa a això, 
explica que en un moment com l’actual és difícil crear espais suficients per posar-
se al dia amb el llistat de persones a les quals es vol recordar i homenatjar. 
Assenyala, a tall d’exemple, que des del gener del 2012 fins enguany, en les 
darreres quatre ponències del Nomenclàtor s’han aprovat 15 noms nous de dona. 
Reitera que, tanmateix, una cosa és l’aprovació teòrica dels noms i una altra la 
seva ubicació física. Manifesta que, no obstant tot això, coincideixen plenament 
amb el sentit de la proposició, que va en la línia del que ja fa la Ponència del 
Nomenclàtor.  

El Sr. Gomà agraeix al conjunt dels grups municipals i al Govern el suport a la 
proposició, i destaca que el fet que sigui aprovada per unanimitat la dota de força. 

Manifesta que l’objectiu de la proposició era, sobretot, explicitar l’enfortiment 
d’aquest terreny compartit que tenen els grups polítics de la ciutat de superar 
aquesta situació d’injustícia que viu Barcelona ja ben entrat el segle XXI, en què el 
rescat de l’oblit de les dones en el seu espai públic està molt per sota de moltes 
altres dimensions en què la societat ha avançat en justícia social i en equitat de 
gènere. Afirma que el fet que només el 14% del Nomenclàtor tingui avui nom de 
dona no fa justícia a l’aportació constant i rellevant que les dones han fet en la 
construcció de Barcelona, i, per tant, demana al Govern que aquesta voluntat 
política s’expressi al màxim nivell.  

Explica que, per exemple, han tingut accés a una documentació en què hi havia 
una persona que demanava a l’alcalde que es fes efectiu l’atorgament del nom 
d’un home a un carrer, i l’alcalde li deia: «Prenc nota del seu interès i li comunico 
que he donat instruccions a fi que es tracti el tema a la propera sessió de la 
Ponència. Se li farà arribar l’acord que s’hagi pres». Assenyala que aquesta 
expressió de voluntat política per part de l’alcalde s’ha de projectar també en el 
cas de la priorització dels noms de dona en el Nomenclàtor. A més, manifesta que 
coincideix plenament amb la reflexió que cal incorporar altres espais, equipaments 
i elements de visibilitat de la ciutat en l’aplicació d’aquest principi de justícia.  

El Sr. J. Ciurana expressa el vot favorable de CIU, el Sr. G. Espriu expressa el 
vot favorable del PSC, el Sr. X. Mulleras expressa el vot favorable del PP, el Sr. R. 
Gomà expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. J. Laporta expressa el vot 
favorable d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
11. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda donar suport logístic a 

l’organització del tram de la cadena humana que està previst que passi per la 
nostra ciutat el dia 11 de setembre d’enguany i a col·laborar amb l’Assemblea 
Nacional Catalana per tal que aquesta organització sigui un èxit i es pugui dur a 
terme sense entrebancs i amb les condicions de seguretat necessàries. 

 
El Sr. Laporta explica que la proposició fa referència al fet que l’Assembla 

Nacional Catalana està organitzant una cadena humana per a la Diada, amb la 
col·laboració de prop de mig milió de persones i seguint un recorregut d’exemples 
clars de la manca d’inversió de l’Estat espanyol en infraestructures a Catalunya, 
com la N-340, la N-II i el corredor ferroviari Mediterrani.  

El Sr. Colomé manifesta que el seu Grup s’abstindrà, fonamentalment perquè 
donen per fet que les coses que demana la proposició es faran. En aquest sentit, 
afirma que és de suposar que l’Ajuntament posarà els mitjans de seguretat perquè 
les persones que participin en la cadena no siguin atropellades i perquè la resta de 
persones puguin circular per la ciutat. Explica que, tanmateix, el que no veu clar és 
que l’Ajuntament hagi de vetllar perquè l’organització sigui un èxit, ja que opina 
que això no depèn de l’Ajuntament.  
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El Sr. Mulleras assenyala que la proposició planteja dos temes, el suport logístic 
a la cadena i la col·laboració amb l’Assemblea Nacional perquè l’organització de la 
cadena humana sigui un èxit. Explica que el seu Grup creu que l’Administració 
pública ha de ser neutra davant de qualsevol iniciativa ideològica o plataforma 
política que representa només una part de la societat, i que en aquest cas 
l’Ajuntament ha de vetllar perquè l’Administració municipal i l’alcalde, com a 
màxim representant de l’Ajuntament, siguin també neutres. A més, assenyala que 
cal tenir en compte que les associacions que organitzen aquesta cadena reben 
molts recursos públics. Recorda que, per exemple, l’Ajuntament de Barcelona dóna 
300.000 euros cada any a l’associació Òmnium Cultural.  

D’altra banda, manifesta que suposen que l’Ajuntament vetllarà perquè les 
entitats que organitzen aquest esdeveniment compleixin totes les ordenances 
municipals que s’han de respectar sempre que s’organitza un acte públic.  

El Sr. Mestre agraeix al Grup d’UpB que hagi acceptat les dues esmenes que ha 
plantejat el seu Grup. Remarca que la proposició insisteix en una qüestió que el 
seu Grup opina que no admet discussió, que és que cal garantir plenament el dret 
constitucional a manifestació. Afirma que, per fer-ho, l’Ajuntament de Barcelona ha 
de preveure i posar en marxa tots els serveis municipals necessaris, com ara els 
de seguretat, regulació del trànsit o neteja, igual com es fa en qualsevol altra 
manifestació que té lloc a la ciutat. Finalment, expressa el vot del seu Grup a favor 
de la proposició. 

El Sr. Martí manifesta que el Govern donarà suport a la proposició, ja que 
l’obligació que tenen com a Ajuntament és fer que aquest tipus d’esdeveniments 
compleixin les ordenances i siguin actes reeixits. A més, destaca que no estan 
parlant d’una manifestació qualsevol, sinó d’una iniciativa molt transcendent i que 
depassa els límits de Barcelona. Afirma que, de la mateixa manera que es fa en 
altres esdeveniments ciutadans que requereixen la participació de l’Ajuntament i 
dels seus serveis municipals, en aquest cas l’Ajuntament també destinarà els 
efectius que siguin necessaris per regular correctament aquesta iniciativa. Explica 
que, de fet, aquests dies ja s’estan reunint amb l’Assemblea Nacional perquè 
aquesta iniciativa sigui reeixida i no pugui haver-hi problemes, més enllà dels 
habituals en una mobilització de tants milers de persones.  

El Sr. Laporta agraeix el vot a favor del Grup d’ICV-EUiA i la seva disposició a 
transaccionar la proposició, i el vot a favor del Govern per entendre el sentit de la 
proposició. Assenyala que es tracta de ser previsors i de prendre consciència que la 
Diada d’enguany serà multitudinària, tal com va ser-ho la de l’any 2012. A més, 
remarca que en cap cas la proposició planteja un incompliment o una 
excepcionalitat pel que fa a les ordenances municipals i la normativa vigent. Afirma 
que el que volen és que no hi hagi entrebancs de cap tipus i que, a més a més, es 
facilitin totes les condicions de seguretat perquè aquest acte sigui un èxit, ja que 
es veurà a tot el món.  

Lamenta el posicionament dels grups que no hi donen suport. Diu al Sr. Colomé 
que respecta que el seu Grup no es vulgui «mullar», però que aquesta proposició 
no té res d’òbvia. D’altra banda, manifesta que també respecta el posicionament 
del Grup del PP, però que desitjaria que els representants d’aquesta força política 
s’animessin a participar en la cadena humana, que afirma que segur que tindrà 
una projecció a escala nacional i farà de Catalunya un país de referència.  

El Sr. Colomé pregunta al Sr. Martí què vol dir que l’11 de setembre d’aquest 
any serà transcendent, si correspon a l’Ajuntament que una manifestació sigui un 
èxit, i si els regidors han d’afavorir que les manifestacions siguin un èxit. Reitera 
que és obvi que cal aplicar les ordenances i que no calia presentar una proposició 
per demanar això.  

El Sr. Mulleras opina que l’Ajuntament ha de prestar el suport logístic al qual 
estigui obligat, sense anar més enllà d’això, ja que aleshores estaria donant suport 
a una iniciativa que ideològicament representa només una part de la ciutat. Afirma 
que l’Ajuntament de Barcelona no ha de demanar que cap esdeveniment ideològic 
que només representa una part de la ciutat sigui un èxit i que l’alcalde ha de ser 
l’alcalde de tots els barcelonins, independentment de la seva ideologia. Manifesta 
que per això esperen i desitgen que l’alcalde de Barcelona i l’Ajuntament siguin 
neutres davant d’aquest esdeveniment.  
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El Sr. Mestre explica que no tenia intenció d’intervenir en aquest segon torn, 
però que creu que el Sr. Martí, en nom del Govern, ha fet servir expressions molt 
desafortunades en tractar aquesta qüestió perquè pot deixar entreveure una certa 
discrecionalitat. Opina que l’actuació municipal en la cadena humana del proper 11 
de setembre ha de ser idèntica de la que es fa en qualsevol altra manifestació i 
que l’únic que canviarà en aquest cas serà la proporció de la intervenció de 
l’Ajuntament amb relació a la magnitud de l’esdeveniment. Afirma que la funció del 
Govern municipal en aquests casos és garantir el dret de manifestació a la ciutat, 
independent de qui la convoqui i quins objectius persegueixi.  

El Sr. Martí manifesta que la responsabilitat del Govern de la ciutat és que 
qualsevol manifestació d’aquesta naturalesa surti bé des del punt de vista 
organitzatiu i no presenti cap problema des del punt de vista formal.  

Explica que entén perfectament la posició del Grup del PP sobre aquesta qüestió, 
però no tant la rèplica dels grups del PSC i d’ICV-EUiA. A més, opina que el fet que 
el PSC no tingui opinió sobre aquesta qüestió no és cap novetat, tot i que 
considera que encara és pitjor tenir opinions contradictòries sobre el mateix tema 
en funció dels portaveus que opinen.  

Reitera que el Govern, a través dels serveis municipals, farà el que hagi de fer 
per complir les ordenances i perquè aquesta manifestació sigui una manifestació 
reeixida des del punt de vista organitzatiu i no provoqui cap tipus de problema 
amb relació al funcionament ordinari de la ciutat i les persones que no hi 
intervinguin.  

El Sr. Laporta demana als grups municipals que estan en contra d’aquesta 
manifestació que tinguin en compte que estan parlant també de la celebració de la 
Diada, que és el dia nacional de Catalunya. En aquest sentit, manifesta que 
considera totalment lògic que es vetlli perquè tot surti de tal manera que es pugui 
donar una bona imatge al món.  

El Sr. J. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. G. Colomé expressa 
l’abstenció del PSC, el Sr. X. Mulleras expressa el vot contrari del PP, el Sr. J. 
Mestres expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. J. Laporta expressa el vot 
favorable d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda facilitar suport logístic a la 
organització del tram de la cadena humana que està previst que passi per la nostra 
ciutat el dia 11 de setembre d’enguany i a col·laborar amb l’Assemblea Nacional 
Catalana per tal que aquesta organització sigui un èxit i es pugui dur a terme 
sense entrebancs i amb les condicions de seguretat necessàries, com es fa en 
altres activitats ciutadanes que es realitzen a Barcelona. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
12. Que el Govern municipal garanteixi que les sessions de les Audiències 

Públiques del Districte de Nou Barris es facin en locals amb espai i característiques 
suficients per acollir a tots i totes ciutadans i ciutadanes que vulguin assistir. 

 
El Sr. Espriu presenta el prec. 
El Sr. Martí manifesta que el Govern de la ciutat i el Govern del districte de Nou 

Barris consideren que amb les mesures que es prenen està garantida la 
participació dels veïns i veïnes en les diferents sessions públiques. Recorda que les 
seus principals dels deu districtes municipals acullen tant les sessions plenàries 
com les sessions de les audiències públiques del districte. A més, assenyala que les 
sales de plens de cada un dels deu districtes té un aforament concret i unes 
normes de seguretat i prevenció que s’han de complir. Afirma que, en el cas de 
Nou Barris, s’han de prendre algunes mesures com les que s’han adoptat 
darrerament perquè la gent que no pugui tenir accés físic en un moment 
determinat pugui seguir el debat.  

El Sr. Espriu llegeix unes paraules de l’alcalde de Barcelona: «L’entesa entre el 
món polític i social és una condició necessària per al progrés econòmic i la qualitat 



NÚM. 29 20-10-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4583 
 

de vida de les persones. Així doncs, és hora de recuperar la complicitat entre 
política i societat, perquè la política neix de la societat i, per tant, necessita nodrir-
se’n i escoltar-la per compartir objectius i treballar junts per assolir-los. Saber 
escoltar és la primera condició d’un projecte polític». Opina que la resposta del Sr. 
Martí no recull aquestes paraules del Sr. Trias, que expressen la voluntat 
d’aproximació, d’escoltar i de dialogar. Explica que això no és el que passa en 
aquests moments a les audiències públiques de Nou Barris, on hi ha un problema 
d’espai, però també de gestió de les voluntats d’unes persones que volen parlar 
amb la seva regidora. En aquest sentit, afirma que quan hi ha un malestar, aquest 
malestar es reprodueix a l’audiència pública, i cal buscar la manera d’eliminar-lo i 
d’aconseguir acords amb la gent. Opina que es tracta d’una qüestió de presència, 
proximitat i treball.  

Explica que entén que el Sr. Martí es refereixi als problemes de seguretat, però 
que no hi ha cap norma que obligui que les audiències públiques s’hagin de 
realitzar exclusivament a les seus dels districtes, perquè ja hi ha hagut 
experiències de fer-les en altres llocs. Pel que fa a això, recorda que alguns van 
posar en pràctica les audiències públiques descentralitzades per aproximar el debat 
als territoris, ja que volien aconseguir que persones que no anirien mai a la seu 
central del districte poguessin fer una reflexió sobre el que fa el seu ajuntament al 
seu barri. Remarca que els consells de barri van néixer precisament amb aquesta 
idea i que una de les seves raons de ser és la no presència de la regidora en el 
conjunt dels consells de barri del districte.  

Destaca que el que demanen és que es faci una reflexió sobre com solucionar 
els problemes a Nou Barris. Opina que, per fer-ho, el més important és que hi hagi 
diàleg i la voluntat política de proximitat que expressen les paraules de l’alcalde 
que ha citat abans. 

El Sr. Martí explica que no rebutgen el prec perquè no estiguin d’acord amb les 
paraules de l’alcalde, sinó que creuen que la regidora i l’equip de govern de Nou 
Barris fan esforços en el sentit que demana el prec. Afirma que entre tots han de 
trobar un punt d’equilibri entre ser pròxims i transparents i garantir que les coses 
es facin amb un cert ordre i una certa garantia de seguretat, ateses les situacions 
complexes que darrerament s’han produït a Nou Barris i que no sempre són 
agradables per a les persones que es dediquen a la política.  

Es dóna per tractat. 
 
13. Que el Govern municipal presenti en el proper trimestre en el si del Consell 

de Ciutat i del Consell Municipal de Benestar Social els resultats de l’Enquesta de 
Condicions de Vida i Hàbits de la població de Catalunya 2012, realitzada per 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i proposi també la seva 
presentació en altres consells i òrgans de participació que puguin estar interessats. 

 
El Sr. Espriu assenyala que l’enquesta de condicions de vida i hàbits de la 

població de Catalunya és una eina estadística que té caràcter quinquennal i la 
projecció de la qual canvia substancialment els conceptes sobre els quals s’ha 
construït la política dels darrers 20 o 30 anys. En aquest sentit, afirma que 
probablement moltes de les mesures que estan adoptant no s’ajusten a les 
necessitats de redistribució de la riquesa i que una lectura correcta d’aquesta 
enquesta els donaria molta informació.  

El Sr. Forn opina que és positiu que aquests estudis es puguin utilitzar en tots 
els canals de participació que té l’Ajuntament i que no es quedin només en un 
calaix, o els facin servir només uns pocs experts. Afirma que, per tant, tenen tot 
l’interès que aquesta enquesta pugui ser coneguda i debatuda en el si del Consell 
de Ciutat i del Consell Municipal del Benestar Social. Conclou que accepten el prec.  

El Sr. Espriu agraeix l’acceptació del prec.  
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
14. Que el Govern informi sobre la despesa en publicitat institucional 

(subvencions atorgades, convenis, publicitat inserida i contractes formalitzats) de 
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l’Ajuntament de Barcelona i les seves empreses al llarg dels anys 2011, 2012 i 
primer semestre de 2013, detallat per conceptes o campanyes, mitjà de 
comunicació, grup de comunicació i suport emprat dins de cada grup; aportant 
informe d’intervenció que avali aquestes intervencions). 

El Sr. Mulleras presenta el prec. 
El Sr. Forn explica que, tenint en compte que aquest prec els ha arribat fa poc 

més de 48 hores i que demana molta informació, ja s’ha posat d’acord amb la Sra. 
Esteller per disposar de més temps per contestar-lo.  

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
15. Instar el Govern municipal a modificar la instrucció municipal de 26 de juny, 

que regula les condicions d’accés als expedients del Registre d’Estudis i Informes, 
per tal d’ampliar el termini de consulta fins a dos mesos, habilitar un sol espai per 
a la consulta a un dels edificis consistorials, i que contempli l’accés dels i les 
professionals dels mitjans de comunicació. 

 
El Sr. Mestre manifesta que ja saben que la instrucció de condicions d’accés als 

expedients del Registre d’Estudis i Informes que s’ha fet per enguany, signada pel 
gerent de l’Ajuntament, el Sr. Constantí Serrallonga, és pràcticament idèntica a la 
instrucció que va signar l’anterior gerent municipal, el Sr. Andreu Puig, el juliol de 
l’any 2010. Afirma que, tanmateix, el seu Grup confia que l’Ajuntament té 
capacitat de millora i que, per tant, el Govern municipal també té voluntat de 
millora.  

Remarca que el control sobre els estudis i els informes és una feina que exigeix 
moltes hores i que, a més, a diferència d’altres processos, requereix la presència 
física dels regidors i regidores de l’Ajuntament. Afirma que, per tant, volen 
proposar que es millorin les condicions per dur a terme aquest procés amb dues 
propostes concretes. Explica que la primera és ampliar d’1 a 2 mesos el període 
d’examen dels informes i els estudis, ja que opinen que un mes és insuficient, i a 
més es dóna el cas que és el mes de setembre, en el qual hi ha dos dies festius i, 
per tant, menys dies hàbils per poder fer aquesta tasca. Assenyala que la segona 
proposta és que s’habiliti un sol espai a l’Ajuntament per examinar la 
documentació, que prèviament serà sol·licitada pels grups municipals. Recorda 
que, de fet, això ja es fa amb el Compte General, que és molt més complex, 
implica més documentació i és un procediment extraordinàriament reglat. Destaca 
que això significaria un gran estalvi de temps en desplaçaments a les seus dels 
òrgans gestors o les àrees on hi hagi els estudis que vulguin examinar.  

Manifesta que aprofita per fer una última proposta que té a veure amb els 
mitjans de comunicació i amb l’accés a la informació i la transparència. Explica 
que, tot i que no es preveu que els mitjans de comunicació puguin tenir accés als 
informes i estudis, hi ha una experiència del Govern anterior, del novembre del 
2009, en la qual tots els mitjans de comunicació van disposar d’unes hores per 
poder veure informes i estudis i fer preguntes als gerents de cada una de les àrees 
o òrgans gestors d’aquests informes i estudis. En aquest sentit, afirma que 
voldrien que el Govern també reglamentés com els mitjans de comunicació poden 
tenir accés a aquesta informació municipal.  

El Sr. Forn manifesta que, després de les explicacions del Sr. Mestre, creu que 
es podrien millorar algunes coses d’aquest procés. Assenyala que, tanmateix, vol 
assegurar-se’n perquè això no depèn només d’ell. Explica que la centralització dels 
expedients en un sol lloc és una cosa fàcil de fer i garanteix que no es perdi cap 
document, i que també es pot mirar de recuperar els dies festius. Conclou que, a 
efectes formals no accepta el prec, però que d’aquí a finals de mes comunicarà als 
grups si poden introduir algunes millores en el sentit que demana el prec. 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal UpB: 
 
16. Que el Govern municipal exigeixi al Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte el retorn immediat de la documentació propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona que es troba localitzada al Archivo General de la Guerra Civil Española, 
localitzat a Salamanca, tal i com estableix la Llei de la Memòria Històrica. 

 
El Sr. Laporta presenta el prec.  
El Sr. Ciurana recorda que el setembre del 2012 es va aprovar en la Comissió de 

Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació una proposició en aquesta mateixa 
línia, a iniciativa del Grup de CiU, arran d’una trobada de diversos ajuntaments que 
va liderar l’Ajuntament de Barcelona des de l’Arxiu Històric de la Ciutat amb motiu 
d’una petició conjunta que es va fer per reivindicar el retorn d’aquests documents. 
Assenyala que, a més de l’Ajuntament de Barcelona, també hi havia els 
ajuntaments d’Igualada, Moià, Reus, Sant Joan les Fonts, Sort, Tarragona, Valls i 
Vic. Manifesta que li sembla bé tornar a exigir aquest retorn, perquè sembla 
bastant inaudit que a hores d’ara aquesta qüestió encara no estigui resolta.  

Conclou que accepten el prec, tot i que aquesta qüestió no afecta només 
l’Ajuntament de Barcelona, sinó també els ajuntaments que ha esmentat.  

El Sr. Laporta agraeix l’acceptació del prec. Remarca que el Govern de la ciutat 
no estarà sol a l’hora de reclamar aquests documents, ja que la Comissió de la 
Dignitat ha denunciat davant la UNESCO l’enèsim incompliment del Govern 
espanyol pel que fa al retorn a Catalunya dels documents requisats el 1938-1939 
amb motiu de l’ocupació de Catalunya arran de la Guerra Civil. En aquest sentit, 
qualifica de lamentable l’actuació del ministre de Cultura, el Sr. Wert, que 
incompleix sistemàticament la Llei de memòria històrica. Afirma que fa sis mesos 
que s’hauria d’haver retornat la documentació i que no hi ha cap motiu per negar 
aquesta restitució.  

El Sr. Ciurana precisa que la resolució que es va aprovar en la Comissió de 
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació del setembre del 2012 també parlava 
d’exigir a la Delegació del Govern de Catalunya la part de la documentació que 
encara hi ha a l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona. Afirma que, per tant, també 
refrescaran aquesta exigència a la Delegació del Govern de Catalunya.  

Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
17. Quin ha estat el grau de col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona en 

l’organització de l’anomenat "Concert per la Llibertat" que es va celebrar el passat 
29 de juny en les instal·lacions del Futbol Club Barcelona? Detallar en la resposta 
els permisos i autoritzacions que es van atorgar, aportacions i ajuts econòmics, i la 
cobertura per part dels mitjans de comunicació de titularitat municipal, entre 
d’altres. 

 
El Sr. Mulleras explica que el Concert per la Llibertat que es va celebrar a les 

instal·lacions del Futbol Club Barcelona el 29 de juny va ser una activitat que va 
tenir lloc en un recinte privat, però que requeria una llicència prèvia per part de 
l’Ajuntament. Manifesta que volen saber si l’Ajuntament de Barcelona va 
col·laborar en l’organització del concert directament o indirectament, i quina és 
l’actitud municipal pel que fa a la contaminació acústica que va produir aquest 
concert i l’incompliment de l’horari autoritzat, que era de les 19 a les 24 h. A més, 
pregunta si l’aparcament d’autobusos als dos carrils bus de la Diagonal que es va 
permetre en aquest cas també s’aplica en altres esdeveniments, com ara quan hi 
ha un partit de futbol del Barça; si l’Ajuntament ha col·laborat econòmicament 
amb alguna aportació a aquest acte i ha comprat entrades per al concert; quins 
són els costos dels dispositius extraordinaris que es van posar per a la celebració 
del concert, i si en aquest cas s’adoptarà el mateix criteri que es va aplicar l’any 
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2010, quan es va sancionar el grup musical U2 amb 18.000 euros per 
incompliment dels horaris autoritzats.  

Finalment, explica que també han presentat aquesta pregunta en la Comissió 
perquè van fer una bateria de preguntes l’endemà de la celebració del concert i el 
Govern municipal encara no les ha contestades.  

El Sr. Martí manifesta que suposa que la resposta a les preguntes formulades 
anteriorment es rebran dins del termini previst per contestar preguntes, que 
encara no ha finalitzat. D’altra banda, assenyala que es limitarà a contestar la 
pregunta que s’ha plantejat per escrit i que entén que les subpreguntes que el Sr. 
Mulleras ha afegit al text literal seran contestades quan se li responguin les 
preguntes que va formular l’endemà de la celebració del concert.  

Explica que l’Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de les Corts, va 
concedir la llicència per fer el concert als seus promotors, Òmnium Cultural, amb 
data 28 de juny. Pel que fa a la intervenció directa o indirecta de l’Ajuntament de 
Barcelona, afirma que l’única aportació que s’ha fet a aquest concert han estat 
dues petites insercions publicitàries en el programa de mà del concert, editat pel 
diari El Punt Avui, per un import de 2.722 euros.  

El Sr. Mulleras assenyala que aquesta no és l’única aportació, atès que l’entitat 
Òmnium Cultural té un conveni amb l’Ajuntament pel qual rep una subvenció anual 
de 300.000 euros.  

Reitera que el concert tenia una autorització municipal de les 19 a les 24 h, però 
que és evident que va acabar més tard de les 24 h. Pregunta què va fer 
l’Ajuntament de Barcelona per vigilar que es complís l’horari del concert i si ha fet 
alguna gestió respecte a aquest incompliment.  

Manifesta que, de la mateixa manera que abans ha demanat neutralitat a 
l’Ajuntament pel que fa a la cadena humana que tindrà lloc l’11 de setembre, torna 
a demanar-la ara per a qualsevol esdeveniment de caràcter ideològic que només 
representa una part de la societat.  

El Sr. Martí opina que el Sr. Mulleras s’escandalitza massa per dues insercions 
publicitàries per valor de 2.722 euros, ja que han fet el mateix amb motiu de 
moltes altres iniciatives que s’han produït a la ciutat.  

Assenyala que en aquests moments no disposa de dades sobre el que ha fet o 
ha deixat de fer el Districte de les Corts, que és qui va emetre la llicència, i que, 
per tant, remetran la pregunta a aquest districte.  

Afirma que la neutralitat està més que garantida tant per part de l’alcalde com 
del Govern municipal, i que entenen que l’excés de zel que té el Grup del PP sobre 
aquest tipus d’iniciatives és políticament defensable però no el comparteixen.  

D’altra banda, precisa que el valor del conveni que té l’Ajuntament amb Òmnium 
Cultural no és de 300.000 euros l’any, sinó de 80.000 euros anuals. Assenyala 
que, en qualsevol cas, el destí d’aquests 80.0000 euros deu estar degudament 
justificat i no té sentit barrejar un conveni ordinari amb una entitat de la ciutat 
amb un acte puntual en què l’Ajuntament només ha aportat 2.722 euros 
directament. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
18. Com justifica el Govern municipal que l’Ajuntament de Barcelona abonés el 

viatge amb número de factura 00932046128C i qui va autoritzar aquest viatge? 
 
El Sr. Mestre explica que, en el marc del Compte General, el seu Grup ha 

examinat els viatges del Govern municipal i de l’estructura executiva, i que els ha 
cridat l’atenció un viatge a Madrid del comissionat de Participació Ciutadana i 
Associacionisme, el Sr. Carles Agustí, per participar en el I Congrés Internacional 
en Comunicació Política i Estratègies de Campanya. Precisa que no els ha cridat 
l’atenció per l’import del viatge, ja que ha tingut un cost de 84 euros, sinó per 
l’activitat que es feia en aquest congrés i el fet que el viatge anés a càrrec de 
l’Ajuntament.  

Explica que aquest Congrés consistia en 24 taules, de les quals totes menys 
dues estaven adreçades a estratègia electoral, amb títols com: «Campanya 
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electoral en eleccions espanyoles, novembre 2011», «Elecció i espectacle», 
«Propaganda audiovisual en les campanyes», «Ciberpolítica», «El paper dels 
debats electorals en les campanyes», «Partits polítics i processos electorals». 
Remarca que només n’hi havia dues que no parlaven d’estratègia electoral de 
partits: «Comunicació de les polítiques públiques» i «Resolució de crisis i conflictes 
polítics a través de la comunicació: metodologies i experiències». Assenyala que, 
en concret, la ponència del Sr. Agustí duia per títol: «El paper de la comunicació en 
la crisi política», i que el resum que el mateix congrés facilita de la ponència diu: 
«La ponència pretén analitzar el paper que té la comunicació en un moment de 
crisi de la política. Els factors causants d’aquesta, com ara la política, la societat 
lligada a la crisi de valors, els mitjans de comunicació [...]».  

Manifesta que creuen que aquests indicis són la prova que el comissionat de 
Participació no havia d’assistir a aquest congrés a càrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona, ja que estava bàsicament adreçat a personal dels partits polítics i, en 
cas que hi participés personal de les administracions públiques, les qüestions que 
s’hi tractaven estaven només relacionades amb la comunicació i no pas amb la 
participació, que és l’objecte i la funció d’aquest comissionat.  

El Sr. Forn afirma que aquest viatge va tenir un cost de 84 euros i va ser 
autoritzat per la Gerència de Recursos. Explica que el Sr. Agustí va ser convidat a 
aquest acte com a comissionat de Participació Ciutadana i que la conferència en la 
qual va ser ponent duia per títol «El paper de la comunicació en les crisis de la 
política». Precisa que la ponència parlava de la crisi de la política i, sobretot, del 
distanciament entre l’Administració i la ciutadania. Manifesta que el Govern creu 
que aquest tema encaixa perfectament en les funcions del comissionat, que ha 
parlat d’un tema en el qual és especialista i que també tracta en l’Ajuntament. 
Conclou dient al Sr. Mestre que no veu res d’estrany en aquest viatge i en la 
participació del comissionat en aquest congrés.  

El Sr. Mestre opina que el Govern municipal, a l’hora de decidir on participa, ha 
de saber discernir si cal participar-hi. A més, remarca que en la mateixa 
documentació del congrés, abans de ser presentat com a comissionat de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Agustí és presentat 
com a vicepresident de l’Associació Catalana de Comunicació, Investigació i 
Estratègia Polítiques (ACCIEP). En aquest sentit, afirma que s’ha produït una 
confusió entre allò que és una responsabilitat institucional i el que són 
responsabilitats d’altre ordre. Explica que, si hagués tingut temps de llegir els 24 
títols de les 24 taules del congrés, quedaria sobradament demostrat que aquest 
congrés anava adreçat a personal de partits polítics perquè fonamentalment 
parlava d’estratègia electoral. Opina que el Sr. Agustí tenia tot el dret a participar 
en un congrés d’aquestes característiques, però que hauria d’haver-ho fet a càrrec 
del seu partit polític.  

El Sr. Forn assenyala que la taula 19 duia el títol de «Resolució de crisis i 
conflictes polítics a través de la comunicació», que constava de cinc ponències: 
«De la crisi olímpica al Mobile WorldCongress», «Resolució de les crisis generades 
per nous equipaments públics», «Gestió de crisis produïdes per NIMBYS», «Com 
superar la majoria absoluta en moments de crisi» i «El paper de la comunicació en 
les crisis de la política», que és la ponència en què va participar de manera directa 
el Sr. Agustí. Reitera que es tracta d’un tema en què el Sr. Agustí pot parlar de la 
seva experiència i els seus coneixements, i que se’l va convidar al congrés en 
qualitat de comissionat de Participació Ciutadana.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
19. Quin organisme municipal és el responsable de la gestió d’animals exòtics 

que es troben en domicilis privats, perduts o abandonats? Quin protocol d’actuació 
s’aplica? Sol·licitem còpia per escrit del protocol establert. 

 
El Sr. Laporta explica que estan preocupats per l’abandonament creixent 

d’animals exòtics que viuen en domicilis privats i que no han trobat cap protocol 
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que reguli aquesta qüestió. Diu al Sr. Martí que, si vol, pot contestar la pregunta 
per escrit.  

 
El Sr. Martí assenyala que tindran ocasió de parlar d’aquest tema amb més 

profunditat més endavant, ja que recorda que des del mes d’octubre del 2011 ell 
és el responsable de les polítiques de benestar animal de la ciutat. Explica que, pel 
que fa a aquests casos, han fet moltes coses, com ara intentar donar compliment 
al que preveu la disposició de la Llei de protecció dels animals de 2008, que diu 
que són les comunitats autònomes les que han d’instar els convenis necessaris 
amb els ajuntaments per regular les situacions problemàtiques amb animals 
exòtics. Manifesta que, en aquest sentit, ja fa unes setmanes que la seva Regidoria 
va impulsar la creació d’una taula de treball amb la Direcció General de Medi 
Natural de la Generalitat, la Guàrdia Urbana, la Regidoria de Presidència i Territori i 
la Direcció de Recursos per fer un protocol. Afirma que calcula que a finals 
d’octubre o començaments de novembre podran tenir ja la proposta tancada de 
protocol, d’acord amb la Direcció de Medi Natural del Departament d’Agricultura de 
la Generalitat, per mirar que la ciutat de Barcelona pugui tenir aquest protocol 
disponible i tothom sàpiga qui ha de fer què en aquests casos. Explica que, mentre 
no existeixi aquest protocol, l’Oficina de Protecció dels Animals s’encarrega de 
totes les incidències respecte als animals a Barcelona, i el Centre d’Acollida dels 
Animals de Companyia, dels animals de companyia.  

El Sr. Laporta agraeix la resposta, i assenyala que la pregunta ve motivada 
perquè sembla que cada cop hi ha més abandonaments de porcs vietnamites, 
iguanes, serps, tortugues americanes, camaleons i conills nans. Destaca que això 
comporta riscos per a la fauna autòctona i, a més a més, pot ser causa de 
transmissió de moltes malalties.  

Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
20. Que el Govern municipal informi de l’execució de la proposició aprovada a la 

Comissió de Presidència i Règim Interior, en la sessió de 17 d’abril de 2013, amb el 
contingut següent: La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda que 
l’Ajuntament de Barcelona: 1. Subscrigui el mandat del Parlament Europeu a la 
XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigeixi al Regne del 
Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el grup de 24 presos 
de GdeimIzik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com 
demani la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la 
necessitat d’un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans en el 
Sàhara Occidental i recolzi una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de 
les Nacions Unides. 2. Traslladi el present acord a la presidenta del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, al ministre d’Afers 
Exteriors, a l’ambaixador del Marroc a Madrid, al president del Congrés de 
Diputats, al president del Senat, al president del Parlament Europeu i a l’Alta 
Representació de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. 

Es contestarà per escrit. 
 
 

VI) Mocions 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

14.40 h. 
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Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació 
 
 

Acta de la sessió del dia 17 de juliol de 2013, aprovada el dia 9 d’octubre 
de 2013 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de juliol de 

2013, s'hi reuneix la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació, sota la presidència 
de la Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs.: Sònia Recasens i Alsina, Raimond Blasi i Navarro, Sara Jaurrieta Guarner, 
Xavier Mulleras Vinzia, Míriam Casanova Doménech, Joaquim Mestre Garrido, Janet 
Sanz Cid, i Jordi Portabella Calvete,assistits per la Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, 
que per delegació del secretari general de la Corporació, certifica. 

També hi són presents els Ims Srs: Gabriel Colomé i García, Guillem Espriu 
Avendaño, en substitució de Joan Trullén Thomas i Jordi W. Carnes i Ayats, 
respectivament, la Sra. Susana Tintoré directora d’Ocupació i Capacitació 
Professional de Barcelona Activa, el Sr. Josep Maria Rius i Medina, director de 
Patrimoni, i el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa, Interventor General. 

Excusen la seva absència les Imes Sres. i els Ims. Srs.: Maite Fandos i Payà, 
Belén Pajares Ribas, Antoni Vives i Tomàs, Gerard Ardanuy i Mata, Joan Trullén 
Thomàs, i Jordi W. Carnes i Ayats.  

S'obre la sessió a les 17.15 h. 
La Sra. Escarp fa constar que Secretaria disposa de la carta que comunica la 

substitució de dos regidors del Grup Municipal del PSC en la sessió d’avui. 
 
 

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
S'aprova. 
 

 
II) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Districte de Nou Barris 
Del gerent municipal, de 14 de juny de 2013, que aprova els Plecs de clàusules i 

convoca licitació per a l'adjudicació del contracte per a la dinamització comerç i 
serveis proximitat Trinitat Nova, emmarcat en la iniciativa urbana (URBAN) Trinitat 
Nova 2007-2013, per als exercicis 2013-2014, i per un import de 80.000,00 euros. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 19 de juny de 2013: 

 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-074/2013 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 
9.944,11 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
13050895. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 26 de juny de 2013: 

 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-105/2013 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 
150.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
13061495. Donar compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 
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Acord de la Comissió de Govern de 3 de juliol de 2013: 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-055/2013 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per ingressos de la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2012 per a l’exercici 2013, d’import 
13.804.296,40 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
13040395 i donar-ne compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
1. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar sobre 

les garanties de cobrament dels 160 milions d'euros mitjançant el mecanisme 
establert pel Real Decret Llei 8/2013, de la metodologia emprada per assumir 
aquesta xifra de 160 milions d'euros així com la manera com es materialitzarà 
aquesta transferència a l'Ajuntament de Barcelona. 

La Sra. Escarpconstata que el Sr. Gabriel Colomé dóna per substanciada la 
compareixença i dóna la paraula al Govern. 

La Sra. Recasensmanifesta que suposa que es demana aquesta compareixença 
perquè el Govern municipal va dir que s’acolliria al mecanisme de proveïdors que 
l’Estat oferiria als ajuntaments per poder compensar el deute de les comunitats 
autònomes envers les entitats locals.  

Afirma que Barcelona s’està adaptant a les contínues reformulacions legals, 
administratives i financeres que efectua l’Estat en el seu ordenament jurídic i que 
tenen un impacte en les comptabilitats locals. Explica que, especialment pel que fa 
a la Llei d’estabilitat pressupostària, Barcelona defensa la posició d’aquells 
municipis que compleixen estrictament els objectius d’estabilitat pressupostària, i 
que, abans de conèixer aquesta llei, ja va dirigir moltes de les seves mesures de 
govern en la mateixa direcció. Esmenta, com a exemples, el canvi al sistema de 
comptabilitat europeu i el compromís de dèficit zero. 

Manifesta que les contínues relacions entre el Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Govern de l’Estat pel que fa a l’adaptabilitat d’aquestes normes han 
permès tirar endavant algunes modificacions, com pel que fa a la possibilitat 
d’ampliar la plantilla de la policia local, el tractament dels resultats econòmics i 
financers d’una entitat local, l’ús dels romanents i la seva afectació sobre el 
còmput dels dèficits públics, la utilització i el tractament dels superàvits o, en 
aquest cas, la possibilitat de finançar les comunitats autònomes per incloure els 
pendents de pagament en les seves línies especials d’accés al finançament. 
Conclou que és per això que l’Ajuntament va anunciar que s’acolliria a aquest 
mecanisme. 

El Sr. Colomé manifesta que el seu grup ha volgut plantejar aquesta petició de 
compareixença perquè que el passat 28 de juny el Govern de l’Estat va aprovar el 
Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes 
financers. Explica que, arran de l’aprovació d’aquest reial decret, el Govern 
municipal ha comunicat que el nou mecanisme de pagament a proveïdors de les 
comunitats autònomes per part de l’Estat permet que l’Ajuntament ingressi 160 
milions dels 225 milions d’euros que la Generalitat té pendent de pagar-li. Pel que 
fa a això, destaca que avui el principal problema per a les finances de l’Ajuntament 
és el nivell de deute de la Generalitat amb Barcelona. Afirma que per aquest motiu 
el Grup Municipal del PSC va presentar en el Consell Plenari del passat mes d’abril 
una proposició mitjançant la qual demanava que el proper Fons de Liquiditat 
Autònoma (FLA) incorporés com a pagaments prioritaris els deutes de la 
Generalitat amb les administracions locals. 
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A continuació formula tot un seguit de preguntes: quin és el fonament jurídic de 
la previsió de 160 milions d’euros;quin membre del Govern ha anunciat aquesta 
xifra;quina és la metodologia emprada per determinar aquesta xifra, i en quins 
informes es basa. Pel que fa a la darrera qüestió, demana l’accés a aquests 
informes, en cas que existeixin. Així mateix, pregunta com es materialitzarà la 
transferència d’aquest import; si es farà durant el segon semestre del 2013; si 
serà un pagament únic o fraccionat; si el Govern municipalha tingut algun 
assessorament extern, i si hi ha hagut algun contacte amb responsables del 
Ministeri d’Hisenda abans de comunicar la xifra de 160 milions. 

El Sr. Mulleras afirma que no hi ha dubte que el deute de la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Barcelona és un dels principals problemes financers que té 
l’Ajuntament. Assenyala que es tracta d’un deute real de 345 milions d’euros i d’un 
deute vençut i reconegut per l’Ajuntament de 225 milions d’euros. Observa que 
això representa propd’un 10% del pressupost municipal del 2013.  

Manifesta que un primer dubte que se’ls planteja respecte a l’anunci del Govern 
municipal d’acollir-se al Reial decret 8/2013 per cobrar 160 milions d’euros de 
deute de la Generalitatés per què s’ha decidit aquesta quantitat i no pas una altra. 
Pregunta quin mètode s’ha aplicat per arribar a aquesta xifra, a quin article del 
decret s’acull el Govern municipal per determinar-la, quin és el seu desglossament, 
quins són els informes que la sustenteni com es durà a terme el cobrament 
d’aquests diners. Explica que el seu dubte persisteix en veure la resposta a les 
seves al·legacions al compte general, ja que no es concreta cap import sobre el 
deute que s’ha de liquidar a través d’aquest mecanisme.  

A més, assenyala que fins ara es deia que el deute de la Generalitat no era un 
problema, però que, un cop l’Estat va anunciar que ajudaria a pagar-lo, va resultar 
que hi havia una urgència important per cobrar-lo i es va parlar de 160 milions 
d’euros tot justl’endemà de publicar-se el decret. Pregunta a què es deuen 
aquestes presses i si l’única gestió que ha fet l’Ajuntament per cobrar el deute de 
la Generalitat és acollir-se a aquest mecanisme.D’altra banda, opina que ara el 
Govern s’adonarà de la importància d’haver condonat els 25 milions d’euros del 
deute de Spanair, ja que, si no ho hagués fet, possiblement podria haver 
incorporat aquesta suma de diners al deute que l’Estat ajudarà a pagar.  

El Sr. Mestre observa que el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, disposa tot 
un seguit de mesures urgents contra la morositat a les administracions públiques i 
de suport a entitats locals amb problemes financers, i que l’article 9 estableix que 
també es podran beneficiar d’aquestes mesures les entitats locals amb deutes 
reconeguts de les comunitats autònomes. Assenyala que, no obstant això, el seu 
grup es planteja les mateixes preguntes que ha formulat el Sr. Colomé. Afirma que 
el fet greu és que,en la compareixença del Govern, cap de les preguntes dels grups 
han estat respostes. 

Recorda que l’alcalde va anunciaren una entrevista a BTV que l’Ajuntament es 
posaria a la cua dels proveïdors de la Generalitat de Catalunya amb relació al nou 
fons estatal. Explica que volen suposar que si l’alcalde anuncia això és perquè el 
Governmunicipal té la plena seguretat que l’Ajuntament es podrà acollir alReial 
decret llei 8/2013 i ingressar una part del que li deu la Generalitat. 

Reclama a la Sra. Recasens que faci una compareixença de debò, en la qual 
expliqui en què s’ha basat el Govern per determinar la xifra de 160 milions i com 
es preveu cobrar-la. Explica que no voldrien pensar que al final tot això és una 
«cortina de fum»per ocultar la magnitud del deute que té la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, remarca que l’anunci del Govern de la 
ciutat es va produir abans d’un ple municipal en què el deute de la Generalitat amb 
l’Ajuntament era un dels temes principals i en què es va acordar per majoria 
constituir una comissió no permanent per tractar aquest tema.  

El Sr. Portabella manifesta que el seu grup també ha llegit amb atenció el Reial 
decret llei 8/2013 i té les mateixes preguntes que la resta de grups, tot i que fa un 
plantejament una mica diferent. 

Explica que creuen que, a partir d’aquest decret llei, el que fa el Govern central 
és tractar com a proveïdors els ajuntaments que no han cobrat uns diners o que 
han prestat uns serveis en absència d’altres administracions, cosa que els sembla 
correcta. Recorda que el 30 d’abril el Govern municipal va dir que el deute que 
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tenia la Generalitat amb el Grup Ajuntament era de 225 milions, per la qual cosa 
els 160 milions que s’han fixat representen un 71% del deute total. Pel que fa a 
això, manifesta que els agradaria saber per què s’ha determinat aquest 
percentatge i no pas un altre. D’altra banda, explica que opinen que qualsevol 
esforç que faci l’Ajuntament per cobrar uns dinersés positiu, però que li sortiria 
molt més a compte demanar a l’Estat que complís amb els importsque no ha 
satisfet a la ciutat de Barcelona. Assenyala que, per exemple, enl’última Comissió 
d’Hàbitat Urbà, ell mateix va exposar que el que deu l’Estat per l’estació de la 
Sagrera són 366 milions, que és pràcticament el doble del que deu la Generalitat a 
l’Ajuntament. Precisa que aquests diners surten dels 161 milions que hauria 
d’haver aportat el Ministeri d’Hisenda, segons està contractat i signat, i de la 
disposició addicional tercerade l’Estatut, per la qual es va acordar que cada any 
s’invertirien directament a la Sagrera 255 milions, dels quals només se n’han 
invertit 50. En aquest sentit, demana que es reclami a l’Estat que pagui aquests 
diners, que és una quantitat molt superior a 160 milions, i que el Govern municipal 
es dediqui a fer que l’Ajuntament de Barcelona sigui solvent econòmicament i que 
cap administració li degui diners. 

D’altra banda, opina que el Govern municipal hauria d’assegurar-se que el 
cobrament d’aquests diners no comportarà cap contraprestació ni cap fiscalització 
sobre l’Ajuntament per part del Ministeri d’Hisenda, atès que el reial decret 
estableix una sèrie de condicions força restrictives. Finalment, afirma que també 
s’hauria de reclamar a l’Estat que pagui els diners que deu a la Generalitat perquè 
aquesta pugui pagar els diners que deu a l’Ajuntament, ja que això suma una 
quantitat de 16.543 milions l’any 2010, que és l’últim exercici tancat. Subratlla que 
aquest dèficit fiscal de Catalunya representa 2.260 euros per persona. 

La Sra. Recasens explica que, en aquesta segona intervenció, ja està més 
situada respecte a l’objectiu de la compareixença.En aquest sentit, demana que 
s’explicitin les compareixences amb el màxim grau de detall possible per poder 
precisar millor les respostes. 

Destaca la solvència de l’Ajuntament de Barcelona, i recorda, com a exemple 
d’això, que en la Comissió de Presidència del mes anterior es va aprovar que, a 
partir d’ara, en els plecs de clàusules s’obligarà que les empreses contractades per 
l’Ajuntament paguin també a trenta dies a les empreses subcontractades.  

Assegura al Sr. Portabella que el Govern municipal treballa amb la mateixa 
intensitat per cobrar els deutes que té la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament de Barcelona que les que té l’Estat. Pel que fa a això, assenyala que 
en la Comissió d’Hàbitat Urbà, en tractar el tema de la Sagrera, el Govern va 
expressar la seva intenció d’aconseguir acords per desencallar els deutes pendents 
d’altres administracions. Demana que entre tots siguin capaços de rebaixar la 
intensitat del debat, ja queopina que, al cap i a la fi, tots volen que l’Administració 
local no se senti asfixiada per la resta d’administracions de les quals depèn. Afirma 
que si l’Estat pagués a la Generalitat, aquesta podria pagar a l’Ajuntament, i que, 
per tant, també vetllen per posar fi a l’asfíxia fiscal a què està sotmesa la 
Generalitat, tant per part de l’Estat com per culpa de la gestió que es va fer durant 
uns anys, que va malmetre les finances catalanes. 

Explica que les intervencions dels grups municipals l’han desorientat, atès que 
solen exigir que el Govern municipal cobri el deute que té la Generalitat amb 
l’Ajuntament i ara, en canvi, qüestionen que ho faci. Pel que fa a això, afirma que 
l’Ajuntament sempre treballarà per acollir-se als mecanismes que s’ofereixin a les 
administracions locals per reduir el seu deute. A més, assenyala que va ser una 
coincidència en el temps que el dia en què es va aprovar la Comissió del Deute en 
el plenari s’anunciés el reial decret llei de l’Estat que estableix un instrument pel 
qual els drets reconeguts a les entitats locals passen a ser documents assimilables 
a factures de proveïdors. Explica que continuen amb converses i treballant perquè 
això sigui possible i que tenen el compromís que aquest mes de juliol es 
començaran a produir aquestes transferències.  

Respecte a la determinació de la xifra de 160 milions d’euros, afirma que aquest 
és l’import que compleix amb el que estableix el reial decret llei, que es refereix a 
aquelles transferències que es produeixen entre les comunitats autònomes i les 
administracions locals respecte a polítiques públiques relacionades amb l’educació, 
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els serveis socials i la sanitat. Explica que el que han fet ha estatrecórrer a la 
Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona, la Direcció de Comptabilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Departamentd’Economia de la Generalitat de 
Catalunya i la Intervenció de la Generalitat de Catalunya perveurequin import 
s’ajusta a aquests conceptes. Manifesta que, a partir d’aquí,s’iniciaràun procésde 
validació d’aquestes xifres per part de la Intervenció de la Generalitat de 
Catalunya, i que treballaran conjuntament amb el Govern català per tal que pugui 
reduir la pressió del deute que té envers les administracions locals. D’altra banda, 
assenyala que la mesura establerta pel reial decret llei de l’Estat s’adreça als 
ajuntaments que tenen deutes amb proveïdors, però que també se’n poden 
beneficiar les administracions locals que paguen els seus proveïdors, com és el cas 
de l’Ajuntament de Barcelona.  

Afirma que el Govern municipal treballa de manera responsable amb les 
diferents administracions per continuar exercint les polítiques de solvència i de 
promoció econòmica que du a terme. Manifesta que continuaran treballant per 
reduir el deute que tenen amb l’Ajuntament tant l’Estat com la Generalitat, i que 
tindran ocasió de fer-ho en la comissió que es crearà a aquest efecte. Assenyala 
que ja han fet passos en aquest sentit, atès que ja hanestat capaços de reduir el 
deute tancat a 31 de desembre del 2012 fins a 204 milions gràcies a alguns 
cobraments de la Generalitat. 

Finalment, explica que no es referirà a la condonació del deute de 25 milions 
d’euros de Spanair, atès que aquest matí ja han tingut ocasió de parlar-ne a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. A més, manifesta que està convençuda 
que a la compareixença posteriorse’n tornarà a parlar. 

El Sr. Colomé explica que l’estranya que la Sra. Recasensse sorprengui de les 
preguntes del seu grup, ja que el punt de l’ordre del dia deixa clar l’objecte de la 
compareixença. D’altra banda, opina que la tinenta d’alcalde no ha respost cap de 
les preguntes que han fet. Assenyala que, tanmateix, la Sra. Recasens ha dit que 
la Generalitat i l’Ajuntament van xifrar en 160 milions d’euros el deute en matèria 
d’educació, sanitat i serveis socials, cosa que al seu parer significa que s’han fet 
informes sobre això. En aquest sentit, demana poder tenir accés a aquests 
informes. 

Manifesta que també el sorprèn que la mateixa tarda del 28 de juny, el dia en 
què es va anunciar el decret de l’Estat i hi havia plenari al matí, ja es donés a 
conèixer l’import de 160 milions i es «tapés» el plenari amb aquesta notícia. Pel 
que fa a això, pregunta d’on va sortir aquesta dada i qui la va filtrar. 

Explica que a ell el complau molt que l’Ajuntament cobri part del deute, però 
que, després d’analitzarel decret, no creu que sigui evident que es cobraran 
aquests diners. D’altra banda, afirma que ja saben que l’Ajuntament és solvent, 
però que, tot i així, continuen havent-hi 226 milions reconeguts de deute i 132 
milions provisionats. 

El Sr. Mulleras adverteix que la liquiditat a curt termini de l’Ajuntament està en 
perill a causa del deute de la Generalitat de Catalunya que el mateix Ajuntament 
ha provisionat. Assenyala que la situació financera de la Generalitat de Catalunya 
envers l’Estat no ha canviat des de l’any 2011, a diferència del deute de la 
Generalitat amb l’Ajuntament. Pel que fa a això, remarca que només el segon 
semestre del 2012 el deute va créixer un 60%, de manera que ara el deute real ja 
és de 345 milions d’euros i el deute vençut de 225 milions. A més, subratlla que la 
Generalitat va cobrar 11.000 milions d’euros del fons de liquiditat l’any 2012 i que 
en cobrarà 9.000el 2013. En aquest sentit, demana a la tinenta d’alcalde que no 
s’excusi amb una situació que no és la causant del deute de la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Barcelona.  

Afirma que al mateix temps quela Generalitat ofega Barcelona amb el seu deute, 
l’Estat ofereix solucions, atès que ha permès invertir 60 milions d’euros del 
superàvit i incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana, i ha augmentat en 200 
milions d’euros les transferències estatals entre el 2012 i el 2013, que han passat 
de 838 a 1.036 milions d’euros, cosa que representa un increment del 24% en 
només un any. Remarca que, a més, ara l’Estat ajudarà l’Ajuntament a cobrar el 
deute de la Generalitat de Catalunya a través d’un instrument establert pelReial 
decret llei 8/2013. 
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Opina que en aquesta compareixença no han aconseguit cap resposta, i demana 
a la Sra. Recasens que abans que se celebri la Junta de Portaveus faci arribar als 
grups els informes en què es basa la determinació de l’import de 160 milions 
d’euros. 

El Sr. Mestre assenyala que aquesta compareixença ha servit perquè el Govern 
confirmés que s’acollirà al Reial decret llei 8/2013 i que ha fixat en 160 milions 
d’euros l’import que hauria de cobrar per aquesta via.  

Manifesta que el seu grup també vol conèixer els informes i la relació 
d’obligacions reconegudes per part de la Generalitat de Catalunya que justifiquen 
aquests 160 milions. D’altra banda, pregunta si les transferències que la Sra. 
Recasens ha dit que es rebran al juliol seran per la totalitat o una part d’aquest 
import i, en aquest darrer cas, quin calendari es preveu pel que fa a la resta de 
transferències. 

El Sr. Portabella afirma que la partdel deute de la Generalitat que es pot acollir 
al que estableix el Reial decret llei 8/2013 és superior als 160 milions d’euros. 
Demana que, per tant, se’ls digui d’on surten aquests 160 milions. 

Manifesta que està d’acord que l’Ajuntament és solvent, ja queactualment té 
una liquiditat d’entorn els 360 milions i un flux de caixade prop de 500 milions, 
però que hauria agraït a la Sra. Recasens que, a més de dir que l’Ajuntament pot 
fer pagar a trenta dies les empreses subcontractades i proveïdores, hagués fet 
referència a la proposició que va presentar el seu grup en aquest sentit i que va 
ser aprovada per unanimitat. Recorda que aquesta proposició deia el següent: «La 
Comissió de Presidència i Règim Interior acorda instar el Govern municipal a 
incloure en el plec de clàusules de contractació de l’Ajuntament de Barcelona el 
requeriment de pagament a trenta dies a les empreses subcontractades i 
proveïdores».  

Finalment, opina que és absurd agrair al Sr. Montoro que en comptes de pagar 
360 milions en pagui 160, i que això està més vinculat a fins publicitaris que no 
pas a trobar solucions. En aquest sentit, demana al Govern municipal queresolgui 
alguna cosa en lloc de fer sempre publicitat del que es fa des de l’Ajuntament. 

La Sra. Recasens reitera que el Govern municipal treballa de manera molt 
intensa per poder acollir-se als diferents instruments i mecanismes que li permetin 
cobrar els diners que l’Estat i la Generalitat deuen a l’Ajuntament. 

Explica que ara ja ha entès que el que li sap greu al Grup Municipal del PSC és 
que l’anunci que va fer el Govern municipal el dia del plenari del mes de juny 
«tapés» la proposició d’aquest grup respecte a la constitució d’una comissió per 
tractar el tema del deute de l’Ajuntament. Pel que fa a això, opina que el Grup del 
PSC vol fer creure que l’Ajuntament té un greu problema de solvència per culpa del 
deute de la Generalitat de Catalunya, cosa que afirma que no és veritat. Assenyala 
que després ja tindran ocasió de parlar del deute, però destaca que s’ha reduït i 
que, per tant, ja no és de 226 milions d’euros. Pel que fa a això, convida els grups 
a consultar l’informe sobre l’evolució del deute al web municipal. D’altra banda, 
afirma que no poden tenir cap garantia del cobrament dels 160 milions d’eurosfins 
que els diners estiguin a la caixa.  

Respecte a la metodologia de càlcul de l’import, reitera que la Direcció de 
Pressupostos i Política Fiscal, a través de la Direcció de Comptabilitat i amb el 
suport de la Intervenció Municipal, ha calculatamb precisió les partides del deute 
que es podien incloure en els àmbits d’educació, serveis socials isanitat, d’acord 
amb el que preveu el decret llei, i ha considerat que entren en el marc d’aquest 
instrument 160 milions d’euros de l’Ajuntament, més 17 milions dels ens 
dependents, que és una xifra que abans s’ha oblidat d’esmentar. Assenyala que 
aquestes xifres no inclouen el pendent tributari, aquells pendents que s’estima que 
no formen part de les polítiques públiques que reflecteix el reial decret llei, ni 
tampoc aquells drets que la Generalitat paga de manera regular, com els relatius a 
l’ocupació, ja que no es poden considerar com a incomplerts. A més, afirma que 
ara hauran de treballar amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat peranalitzar 
quines són les partides de conciliació. Manifesta que, de tota manera, estan 
disposats a contrastar aquestes xifres amb les que ha elaborat el Grup Municipal 
d’UpB. 
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Pel que fa a la data de cobrament, explica que el juliol es començaran a rebre 
les transferències, però que no se’ls ha confirmat quantes se’n faran i quin import 
tindran. 

El Sr. Portabella manifesta que el seu grup accepta l’oferiment de la Sra. 
Recasens de contrastar xifres, però que caldria fer-ho al més aviat possible. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
2. Que comparegui el responsable del govern municipal per informar sobre com 

s'han resolt els diversos pagaments pendents de la Generalitat de Catalunya amb 
el Grup Ajuntament de Barcelona i els seus consorcis participats, actualitzat al mes 
de juliol (detallant els cobraments rebuts al mes de juliol). 

 
El Sr. Mulleras presenta la compareixença. 
La Sra. Recasens opina que novament l’oposició fa servir la tàctica de veure què 

explica el Govern abans de precisar l’objecte de la compareixença.  
Explica que ha demanat un informe a Secretaria per saber exactament quines 

informacions ha de donar el Govern en el marc de la Comissió, i que vol deixar clar 
que no podenoferir informació pel que fa als ens consorciats que no consoliden 
amb els estats comptables de l’Ajuntament. En aquest sentit, afirma que, si es vol 
preguntar pel deute de la Generalitat amb Fira de Barcelona, es posa a la 
disposició dels grups per donar aquesta informació allà on pertoqui fer-ho. 

Manifesta que espera que, en la segona intervenció, el portaveu del Grupdel PP 
expliciti els deutes dels quals vol obtenir informació. Remarca que, de tota manera, 
enel web municipal (en l’apartat «L’acció de govern», dins d’«Informació 
pressupostària i financera») es pot trobar l’informe d’actualització del deute a 30 
de juny, en el qual es veu com ha evolucionat el deute que té la Generalitat amb 
l’Ajuntament de Barcelona. Assenyala que en el segon torn d’intervencions 
explicarà amb detall aquesta evolució. 

El Sr. Mulleras afirma que la pregunta que es planteja en la compareixença és 
molt clara i que la tinenta d’alcalde no ha contestat res. Pel que fa a això, opina 
que és una falta de respecte no respondre les preguntes que fan els líders de 
l’oposició i remetre’ls al web de l’Ajuntament. A més, assenyala que en les 
compareixences es fa una primeraintervenció introductòria breuper part del grup 
que la presenta, i que, per tant, el seu grup no ha fet servir cap tàctica. 

Observa que el mes de març d’enguany la tinenta d’alcalde els va respondre la 
mateixa preguntaen relació amb Fira de Barcelona, per la qual cosa ja hi ha un 
precedent en aquest sentit. A més, remarca que l’alcalde de Barcelona és el 
president de Fira de Barcelona i que la tinenta d’alcalde pertany al Comitè de 
Govern d’aquest ens. Així mateix, destaca que Fira de Barcelona és una eina 
cabdal per a la promoció econòmica de la ciutat. 

Explica que el deute real de la Generalitat és de 345 milions d’euros i l’últim 
deute vençut del qual se’ls va informar és de 225 milions d’euros, i que el 
demanen actualitzat perquè hi ha una sèrie de pagaments que la Generalitat havia 
de fer durant el mes de juliol. Afirma que, per tant, volen saber si aquests 
pagaments s’han efectual, tal com se’ls va dir que es faria en l’última sessió de la 
Comissió. Assenyala que, per exemple,el dia 1 de juliol la Generalitat havia de fer 
el primer pagament de la venda de les accions de Tabasa per 1.098.000 euros. Pel 
que fa a això, explica queel 4 de juliolva enviar una carta a la Sra. Recasens per 
sol·licitar-li, com a presidenta de BSM, si s’havia cobrat aquest import en la data 
que havia establert la Generalitat davant de notari, però que, atès que la tinenta 
d’alcalde no ha respost l’escrit, li demana araaquesta informació en la Comissió. 
Així mateix, recorda que en l’última sessió de la Comissió la Sra. Recasens va dir 
que durant el mes de juliol la Generalitat pagaria a l’Ajuntament l’impost turístic de 
l’any 2012, que s’havia d’abonar el 20 de març, i el del primer trimestre del 2013, 
que s’havia de pagar el 20 de juny.  

D’altra banda, explica que també volen saber si hi ha novetats pel que fa al 
cobrament dels 25 milions d’euros del préstec de Spanair, ja que el Govern va dir 
que havia anul·lat la resolució del conveni, tal com va demanar elPle, i si s’ha 
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cobrat alguna cosa de la provisió de 132 milions d’euros que va fer el Govern del 
deute incobrable de la Generalitat de Catalunya.  

El Sr. Colomé opina que la tinenta d’alcalde hauria de tornar a intervenir, atès 
que el Sr. Mulleras acaba de substanciar la sol·licitud de compareixença. Afirma 
que,d’aquesta manera, els grups podran estructurarla seva intervenció en funció 
de la resposta de la Sra. Recasens. 

La Sra. Escarp manifesta queés el Sr. Mulleras, com a portaveu del grup que 
sol·licita la compareixença, qui ha de dir si considera que en la primera intervenció 
s’ha respost a la compareixença o bé val la pena queel Governtorni a respondre. 

El Sr. Mulleras afirma que, siel Govern torna a respondre, ell vol tenir un segon 
torn de paraula.  

La Sra. Escarp constata que tots els grups hi estan d’acord, i dóna la paraula a 
la Sra. Recasens. 

La Sra. Recasens explica que hi ha un acord de la Junta de Portaveus del 29 de 
gener del 2008 pel qual el mecanisme de compareixences afecta qüestions de 
l’àmbit material propi de l’acció del Govern municipal. Afirma que, per tant, el 
Govern està obligat a informar de l’activitat duta a terme per l’Ajuntament i els 
organismes i empreses del grup de l’Ajuntament, però no pasd’allò que fa 
referència als ens que no consolidenamb els estats comptables de l’Ajuntament, 
com és el cas del consorci de Fira de Barcelona. Remarca que el Grup Municipal del 
PP no pregunta pels deutes de l’Ajuntament amb Fira de Barcelona, perquè no n’hi 
ha cap, sinó pels deutes de la Generalitat amb la Fira. En aquest sentit, assenyala 
que hi ha un altre àmbit per poder assabentar-sed’aquests deutes. 

Respecte a Tabasa, manifesta que és veritat que el Sr. Mulleras li va adreçar 
una carta el 4 de juliol i que no ha estat resposta. Pel que fa a això, explica que 
contestaran la carta formalment, però que la Generalitat ja ha ingressat al compte 
corrent de l’Ajuntament la primera anualitat corresponent a la venda de les accions 
de Tabasa, que suma un import d’1.098.049,11 euros.  

Quant a l’impost turístic, afirma que encara no s’ha transferit a l’Ajuntament de 
Barcelona cap import per aquest concepte. Explica que la Generalitat els ha 
informat d’uns problemes que ha tingut per culpa de la manca d’especificació del 
reglament,ja queel sector hoteler ha estat transferint l’impostper empreses matrius 
en comptes de fer-ho segons l’origen territorial. Afirma que, per tant,la Generalitat 
ha hagut de fer una feina molt complexa d’esbrinar on s’havia meritat cada impost 
turístic per transferir els diners als territoris de manera justa, fet que ha demorat 
el pagament de l’impost als territoris. Assenyala que, tanmateix,està previst 
modificar la instrucció per la qual el sector turístic ha d’informar la Generalitat i ha 
d’abonar les transferències de l’impost turístic, de manera que a partir d’ara es 
demanarà que es transfereixi l’impost en funció del territori i no pas en funció de 
les empreses matriu. 

Respecte al deute de 25 milions de Spanair, manifesta que ja han pogut parlar a 
bastament d’aquest tema, i recorda que en la Comissió de Seguiment es va 
acordar que es diferiria la compensació d’una part del deute i que, per tant, es 
continuariafent el seguiment de la compensació de la totalitat del deute. 

Assenyala que tot seguit donarà les dades de l’evolució del deute de la 
Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, que remarca que són 
dades que també es poden consultar al web de l’Ajuntament. Precisa que, 
enaquesta informació, es diferencien els exercicis tancats del’exercici corrent iel 
deute de l’Ajuntament del dels ens dependents. Manifesta que, pel que fa a 
l’Ajuntament de Barcelona, el deute a 31 de desembre del 2012 era de 205 milions 
d’euros i a 30 de juny del 2013de 187 milions d’euros. Destaca que, per tant, s’ha 
reduït en 18 milions d’euros. Pel que fa als ens dependents, informa que l’import 
pendent a 31 de desembre del 2012 era de 21,6 milions d’euros, mentre que 
l’estat d’aquest deute a 30 de juny del 2013 és de 16,8 milions d’euros, xifra que 
representa 4,8 milions menys. Explica que, per tant, la suma del deute acumulat a 
31 de desembre del 2012, que era de 226,9 milions d’euros, s’ha convertit en 
200,4 milions a 30 de juny del 2013. Assenyala que, tanmateix, a 30 de juny del 
2013 s’ha generat nou deute per un import de 20,8 milions en relació amb 
l’Ajuntament i de 5,6 milions en relació amb els ens dependents. Precisa que, no 
obstant això, es tracta d’un deute que encara és dins de les anualitats i, per tant, 
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dins del període de pagament. Observa que aquest és el cas del deute de Tabasa, 
del qual només ha vençut la primera anualitat. 

Tot seguit dóna la informació relativa als consorcis en què l’Ajuntament de 
Barcelonaté participació: 

Consorci del Far: pel que fa als exercicis tancats, a 31 de desembre del 2012 hi 
havia un pendent de cobrament de 159.000 euros i a 30 de juny del 2013 aquest 
import és de 16.000 euros, però s’han generat nous drets el 2013 per un import 
de 8.700 euros. 

Consorci del Besòs: no s’ha cobrat res i, per tant, a 30 de juny del 2013 hi 
continua havent el mateix deute de 2.832.000 euros que hi havia a 31 de 
desembre del 2012, sense que s’hagin generat nous drets el 2013. 

Consorci Mercat de les Flors: hi havia un deute pendent de 730.000 eurosa 31 
de desembre del 2012 ques’ha cobrat íntegrament a 30 de juny del 2013, però 
s’han generat nous drets per un import d’1.121.924 euros, que estan pendents de 
pagar dins del període de pagament. 

Consorci de LocalRet:continua havent-hi el mateix deute pendent de cobrament 
que hi havia a 31 de desembre del 2012, que és de 311.000 euros. 

El Sr. Mulleras assenyala que en la carta que va enviar a la Sra. Recasens sobre 
el cobrament del deute de Tabasa va demanar el comprovant de la transferència. 

Pel que fa a l’impost turístic, opina que, tot i que la Generalitat tingui problemes 
de gestió, ja hi ha una demora significativa en els pagaments i, per tant, s’haurien 
de pagar els interessos corresponents. 

D’altra banda, observa que el deute pendent de cobrament ha crescut respecte 
a les últimes dades que va facilitar la tinenta d’alcalde, ja que ha passat de 225 a 
230 milions d’euros. A més, assenyala que no s’han tingut en compte les 
transferències corrents de la Generalitat, com ara les aportacions per a l’atenció 
primària ola dependència, que es computen a finals d’any però que es meriten 
durant tot l’any. Opina que, per tant, la part proporcional d’aquestes transferències 
també s’hauria d’incorporar en el deute. 

El Sr. Colomé manifesta que té diversos dubtes després de les intervencions que 
ha fet la tinenta d’alcalde en les dues compareixences. Pregunta si la direcció 
econòmica de l’Ajuntament depèn de la Sra. Recasens i del Sr. Jordi Joly o bé de 
l’interventor, que sembla que és qui ha decidit l’import que s’ha de cobrar 
mitjançant el mecanisme establert pel Reial decret llei 8/2013. 

Assenyala que un altre dubte té a veure amb les dades sobre el deute, ja que 
opina que hi ha un «ball de números». Explica que, per exemple, abans la tinenta 
d’alcalde ha començat parlant de 160 milions d’euros i ha acabat fent esment de 
177 milions. 

D’altra banda, lamenta que la Sra. Recasens els remeti a la pàgina web per 
obtenir les dades sobre el deute. En aquest sentit, remarca que la pàgina web no 
és la Comissió d’Economia i que la tinenta d’alcalde té el deure de respondre a les 
preguntes que li fan els grups. 

Finalment, afirma que, després d’haver escoltat la Sra. Recasens en les dues 
compareixences, es congratula del fet que l’oposició hagi aconseguit que s’aprovi 
la creaciód’una comissió que els permetrà tenir tota la informació sobre el deute de 
la Generalitat amb l’Ajuntament. 

El Sr. Mestre afirma que, malgrat que la Sra. Recasens quasi els obliga a 
moure’s com si fossin dins d’un laberint, han pogut extreure algunes conclusions 
de la compareixença. Destaca que una primera conclusió és que el mes d’abril el 
deute de la Generalitat amb l’Ajuntament i els ens dependents era de 225 milions 
d’euros, mentre que a 30 de juny del 2013és de 230 milions.  

D’altra banda, opina que la gestió que ha fet el Govern de la Generalitat de 
Catalunya de l’impost turístic ha estat nefasta i queés gairebé còmic que se’ls digui 
que els retards en el cobrament d’aquest impost es deuen a la manca de concreció 
en el reglament relatiu a la transferència dels operadors a la Generalitat. 

Respecte al deute de la Generalitat amb els consorcis, assenyala que encara 
desconeixen les dades relatives als grans consorcis, com ara els d’Educació,Serveis 
Socials oSalut. Remarca que un altre gran tema pendent són les aportacions que la 
Generalitat no fa a les grans institucions culturals que hi ha a Barcelona. 
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Manifesta que espera que la constitució de la comissió especial sobre el deute de 
la Generalitat els permeti sortir del laberint en què sembla que el Govern municipal 
els vol situar per evitar que arribin a saber exactament quin és el deute real de la 
Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, els ens dependents i els consorcis en 
què l’Ajuntament participa ique presten serveis públics a la ciutat. 

El Sr. Portabella explica que, tot i que saben que la Sra. Recasens està molt 
ocupada i que governar la ciutat amb 14 regidors és molt difícil, els genera 
inseguretat quan intervé. Assenyala que, per exemple, el Govern va dir que tenia 
225 milions d’euros de deutea 30 d’abril del 2013, mentre que ara la tinenta 
d’alcalde diu que aquest deute és de 226,9 milions a 30 de juny, de manera que ja 
ha crescut en 1,9 milions. Així mateix, observa que abans ha començat parlant de 
160 milions d’euros i ha acabat referint-se a 177 milions. En aquest sentit, opina 
que la Sra. Recasens els ha de donar confiança amb les dades que els facilita, i li 
demana que una part de la seva feina sigui atendre adequadament les 
compareixences i les demandes de la resta de formacions polítiques. 

D’altra banda, retreu al Grup del PP que hagi presentat aquesta compareixença 
quan va votar a favor d’una proposició del Grup del PSC al Ple per crear una 
comissió especial per debatre el tema del deute de la Generalitat. Recorda que el 
Reglament orgànic municipal diu que aquesta comissió es reunirà cada dos 
mesos,prendrà els acords per majoria ponderada, serà presidida per un regidor de 
l’Ajuntament escollit pel Consell Plenari a proposta de l’alcalde, i estarà integrada 
per dos regidors de cada grup municipal, cosa que afirma que representa una 
dificultat per a un grup petit com el seu. Remarca que encara no han transcorregut 
dos mesos i que, per tant, cal tractar aquest tema al seu moment. 

La Sra. Recasens manifesta que eximeix el Grup d’UpB de tenir dos 
representants a la comissió especialsobre el deute i que n’hi ha prou que hi 
assisteixi un. D’altra banda, explica que, malgrat que el que demana la 
compareixença és el mateix que s’estudiarà quan pertoqui en el marc de la 
comissió creada aquest efecte, ha optat per donar-hi resposta perquè, si no, 
l’haurien criticat molt. 

Diu al Sr. Mulleras que ja li farà arribar el comprovant de la transferència de 
l’anualitat relativa al deute de Tabasa. D’altra banda, afirma que està totalment 
d’acord que ja haurien d’haver cobrat l’impost turístic, però que ella ha explicat les 
dificultats amb què s’ha trobat la Generalitat de Catalunya pel que fa a això. 
Reitera que la Generalitat s’ha adonat que no podia retornar de forma equitativa i 
justa la part de l’impost que corresponia als territorisper la manera com el sector 
havia abocat les dades, i que ha preferit fer les coses ben fetes i saber on s’havien 
generat els importsexactament. En aquest sentit, manifesta que ella és la primera 
interessada que es retorni a la ciutat de Barcelona la part de l’impost que s’ha 
generat al territori. 

Diu al Sr. Mestre que el deute dels consorcis és el que consta al web municipal. 
A més, recalca que ella no ha adreçat els grups al web, sinó que ha recordat que 
les xifres estan penjades al web, en compliment del compromís del Govern d’anar 
publicantl’evolució del deutede manera transparent.  

Respecte a la pregunta sobre qui s’ocupa de dirigir l’àmbit econòmic de 
l’Ajuntament, remarca que el Govern actual no ha inventat les figures del tinent 
d’alcalde, del gerent d’Economia i de l’interventor. Diu al Sr. Colomé que fa prou 
anys que treballa a l’Administració pública per saber quin rol hi té cadascú i on 
rauen la direcció política i la direcció executiva, així com les funcions de control i 
fiscalització interna, que recauen en l’interventor de l’Ajuntament.  

Afirma que els regidors de l’oposició tenen dues opcions: creure’s les xifres que 
ha publicat el Govern municipal, que són les que té la Direcció de Política 
Pressupostària i Fiscal i queestan validades per l’interventor, o anar inventant-se 
xifres. En aquest sentit, opina que el «deutòmetre» del web del Grup del PSC 
manca de rigor i credibilitat. 

El Sr. Mulleras assenyala que la comissió sobre el deute encara no s’ha creat i 
no sabenni quan ni com es constituirà. Afirma que, a més, els grups són lliures de 
demanar les compareixences que els semblin oportunes.  

Opina que el que avui ha quedat clar és que el Govern municipal continua 
practicantel «joc de la confusió» i que el deute segueix fora de control. Remarca 
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que la Sra. Recasens parlava de 225 milions a l’abril i ara ja en són 234, si hi 
afegeixen els consorcis als quals s’ha referit. A més, opina que la tinenta d’alcalde 
els hauria d’explicar per què parla només d’uns consorcis i no dóna informació 
sobre altres. Així mateix, afirma que també els hauria d’explicar com es va 
determinar que s’havien de cobrar 700.000 euros per l’impost turístic el 2012, si 
s’han produït els problemes de gestió que ha esmentat.A més, pregunta quan es 
cobraran els 1.800.000 d’euros que segons el Govern s’han de pagar per l’impost 
turístic. Finalment, opina que, si la Generalitat gestiona la seva Administració igual 
de malament que l’impost turístic, és comprensible que s’hagi incrementat tant el 
deute. 

La Sra. Recasens recorda que quan va donar la xifra de 700.000 euros i les 
dades del primer trimestre de l’impost turístic va deixar molt clar que eren 
estimacions. Pel que fa a la data de cobrament, afirma que serà molt aviat, perquè 
ja s’està arribant al detall de com s’ha anat meritant aquest impost. 

D’altra banda, reitera que només s’ha referit als consorcis que consoliden amb 
els sistemes comptables de l’Ajuntament i que les xifres que ha donat són les que 
emet la Direcció de Política Pressupostària i Fiscal amb la Direcció de 
Comptabilitat, avalades per l’interventor de l’Ajuntament. Finalment, torna a 
destacar que el Govern ofereix aquestes dades en un web que poden consultar tots 
els ciutadans a fi d’explicar-les de manera transparent i situar el deute de la 
Generalitat de Catalunya en la justa dimensió. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
3. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal que presenti les 

iniciatives que ha posat en marxa el Govern municipal per donar compliment a la 
Declaració Institucional que va aprovar el Plenari el passat 30 de novembre de 
2011, en matèria de suport a les cooperatives. 

La Sra. Sanz recorda que el novembre del 2011, en el marc de l’Any 
Internacional de les Cooperatives, es va aprovar en el Ple municipal una declaració 
institucional de suport a les cooperatives a proposta del Grup Municipal d’UpB i 
amb el suport de tots els grups municipals de l’Ajuntament. Manifesta que, per 
tant, creuen que és rellevant tenir coneixement de totes aquelles actuacions que 
s’han fet per donar compliment a les accions que contenia la declaració. A més, 
destaca que el percentatge de socis en el conjunt de les cooperatives de treball es 
manté relativament estable, cosa que opina que és un fet molt positiu en un 
context de forta destrucció de treball. En aquest sentit, afirma que resistir la crisi 
és una fita que molt poques empresespoden aconseguir avui i que, per tant, les 
cooperatives són un model d’èxit i d’innovació.  

Recorda queun dels compromisos que l’Ajuntament de Barcelona havia de 
desenvolupar durant l’any 2012, d’acord amb la declaració institucional, era 
col·laborar amb les organitzacions representatives del cooperativisme. Pel que fa a 
això, pregunta quines actuacions s’han fet, així com les eines i els recursos que 
l’Ajuntament té a l’abast per donar a conèixer la fórmula cooperativista mitjançant 
les accions i les xerrades que es fan a través de Barcelona Activa. Manifesta que 
els consta que es fa una xerrada cada mes en el marc del foment de 
l’emprenedoria, però que creuen que això és insuficient. D’altra banda, es refereix 
a la voluntat d’incorporar les organitzacions representatives del cooperativisme en 
els espais consultius, i pregunta si la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya ja s’ha integrat en el Consell Econòmic i Social (CESB). 

La Sra. Recasens agraeix a la Sra. Sanz que hagi substanciat la compareixença 
amb el grau de detall oportú, ja que això li permet donar resposta al que realment 
es demana. D’altra banda, assenyala que en aquesta compareixença també 
intervindrà la Sra. Susana Tintoré. 

Afirma que la direcció política del Govern municipal té interès en les 
cooperatives. Destaca que, després que l’octubre del 2011 es declarésel 2012 com 
a Any Internacional de les Cooperatives, l’Ajuntament de Barcelona va ser el 
primer a fer una declaració institucional en aquesta matèria, fet que la Federació 
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de Cooperatives va agrair, perquè això va representar un ressò mediàtic i que 
altres ajuntaments compartissin aquesta iniciativa. 

Explica que el 2012 Barcelona Activa va crear una línia transversal específica 
dedicadaa l’economia social dins de la Direcció de Serveis a les Empreses i 
Ocupació, i que el seu objectiu és promocionar tots els vessantsde l’economia 
sociala la ciutat com una part fonamental i necessària de l’economia general. 
Destaca que l’Ajuntament de Barcelona lidera aquestes polítiques de posada en 
valor de l’economia social a través de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, 
que és la principal eina de comunicació de la línia d’economia social de Barcelona 
Activa i que està integrada per prop de 90 empreses socials i entitats sense ànim 
de lucre que realitzen activitats econòmiques.  

Assenyala que, tal com ha dit la Sra. Sanz, un cop al mes es fa una sessió 
específica per donar a conèixer el cooperativisme com a fórmula per tirar endavant 
iniciatives emprenedores. Precisa que n’han fet 11 i quehi ha hagut més de 100 
persones que s’han interessat per aquesta fórmula societària. Així mateix, 
assenyala que al web de Barcelona Empresa hi ha un apartat específic sobre el 
finançament de les cooperatives en col·laboració amb la Fundació Seira.  

Tot seguit dóna la paraula a la Sra. Tintoré. 
La Sra. Tintoré destaca la creació d’una línia transversaldedicadaa l’economia 

social, que abans era la Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona iestava 
integrada únicament en la part d’Ocupacióde l’Àrea de Serveis. Explica que, 
tanmateix, els va semblar que el tema de l’economia social havia de tenir més 
rellevància i que, per tant, la van fer transversal a totes les àrees de serveis 
(Empresa, Emprenedoria i Ocupació). 

Afirma que el 2012, tot i que encara no s’hagi incorporat les cooperatives en el 
CESB, s’ha convidat aquestes empreses a molts espais de treball, com ara la Taula 
Empresa i Treball, que és una de les trenta mesures de la Taula Barcelona 
Creixement, que vol donar impuls als serveis d’ocupació i identificar noves 
estratègies que responguin de manera àgil i efectiva a les necessitats reals de les 
empreses.Explica que aquesta taula, que va presidir l’alcalde, es va reunir al 
novembre i que s’hi va convidar específicament la cooperativa Suara,com a 
empresa representativa del sector de serveis a les empreses i com a representant 
de l’economia social. Destaca que aquesta experiència va ser molt positiva perquè 
la majoria de les altres d’entitats que van ser-hi convidades desconeixien que hi 
havia una cooperativa tan gran a la ciutatque ocupa 1.000 persones. 

Afirma que l’Ajuntament també ha col·laborat amb el CESB en un estudi que es 
va fer l’any passat i que es titula «L’economia social i el tercer sector: una 
aproximació al seu impacte en l’ocupació i l’economia». Explica que l’inici de 
l’estudi es dedica a aprofundir en la definició d’economia social, ja que hi ha 
diverses interpretacions. Assenyala que, d’una banda, la definició anglosaxona 
considera que l’economia social inclou només les entitats sense ànim de lucre, 
mentre que la definició francesa, que és la que serveix com a referent a Europa, 
considera que aquest concepte comprèn també empreses que poden tenir una 
finalitat lucrativa però en les quals aquest lucre reverteix en les persones i no en 
els socis. Remarca que l’economia social pot tenir forma cooperativa, però també 
formes com les societats laborals, quea Barcelona són majoria, amb un 
percentatge d’entre el 40 i el 60%. Explica que també hi ha els centres especials 
de treball, que són molt menors en percentatge, amb un 2%, i altres tipus 
d’institucions com associacions i fundacions, que hi ha estudis que consideren que 
són economia social o que no ho són en funció del seu graud’orientació al mercat. 

Explica que també van elaborar un monogràfic de l’economia social a Barcelona 
des de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, en el qual s’especificavaquin era 
el pes de les cooperatives o altres empreses d’economia social basant-se en 
diversos estudis, i que es va distribuir a públics diferents. Afirma que a Catalunya 
hi ha unes 4.000 cooperatives, i a la ciutat de Barcelona,entre 850 i 860. Destaca 
que, si bé la forma cooperativa va estar en declivi durant els anys 2007 i 2008, el 
2012 és una forma societària que ha creat llocs de treball. 

Pel que fa a actuacions específiques, explica que el 2012 han participat i han 
donat suport a tres fires d’economia social: la Fira de Nadal que es va fer als 
Jardinets de Gràcia, la Fira de la Discapacitat i la Fira de Responsabilitat Social a 
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Catalunya. Manifesta que, a banda d’això, han col·laborat amb altres xarxes 
catalanes i europees per donar a conèixer bones pràctiques;han fet activitats 
diverses per difondre metodologies; han visitat el LabCoop del carrer Casp; s’han 
reunit amb la Taula del Tercer Sector; han parlat amb la UB,perquè està molt 
interessada a desenvolupar projectes de cooperativisme dins del campus, i s’han 
reunit amb cooperatives de Can Batlló que volen fer vivers d’economia social. Pel 
que fa a això, destaca que hi ha força iniciatives als districtes en aquest sentit, 
com ara a Sant Andreu i a Ciutat Vella. A més, afirma que al juliol trauran 
finalment el plec d’emprenedoria social;que han participat en la jornada Finan’3 
per al finançament del tercer sector, i que s’han reunit amb FIARE i amb dues 
entitats més de finançament ètic, així com amb totes les entitats de la ciutat que 
fan micromecenatge. Finalment, assenyala que és cert que només fan una sessió 
al mes sobre cooperativisme, però que tampoc no tenenuna gran demanda pel que 
fa a aquest tipus de sessions, possiblement perquè la gent que vol formar 
cooperatives acostuma a adreçar-se a la Taula del Tercer Sector o a altres 
organismes. 

La Sra. Sanz agraeix les explicacions i manifesta que, més enllà de tenir 
coneixement de les reunions que ha detallat la Sra. Tintoré, també voldrien saber 
quins són els compromisos de treball futur que s’han adquirit. Explica que és 
conscient que en una compareixença no hi ha temps de tractar-ho tot a bastament 
i que, per això,vol sol·licitar una trobada per poder-neparlar en profunditat, o que 
se’ls faci arribar aquesta informació per escrit.  

Assenyala la importància que des de la direcció política de l’Ajuntament es doni 
visibilitat a aquest model empresarial i es faci arribar el missatge que hi ha 
diferents tipus de cooperatives i que abasten totes les activitats econòmiques. 
Destaca que les cooperatives no només creen feina, sinó que són més resistents al 
llarg del temps, cosa que afirma que es pot comprovar en comparar el nombre de 
dissolucions de les societats mercantils respecte al de les empreses 
cooperativistes.  

Explica que coneixen algunes de les activitats que s’han comentat, així com el 
programa «Barri cooperatiu», que és l’aplicació a la ciutat de Barcelona de la idea 
de municipi cooperatiu que desenvolupa la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya. Pel que fa a això, opina que és difícil que Barcelona es designi com a 
municipicooperatiu per la seva complexitat, però que es pot fomentar que més 
barris de la ciutat se sumin a la proposta de barri cooperatiu. Assenyala que també 
cal organitzar més activitats formatives i de sensibilització. En aquest sentit, 
recorda que es va fer una sessió de formació als tècnics de Barcelona Activa 
perquè es pogués treballar en aquest àmbitdes de la mateixa Barcelona Activa. Pel 
que fa a això, pregunta si es pensa continuar aquesta feina de formació als 
treballadors municipals. 

D’altra banda, opina que cal anar desenvolupant algunes de les propostes que 
s’han fet des de les Nacions Unides, com ara les relatives als incentius fiscals o a 
l’accés de les cooperatives a serveis i mercats financers. En aquest sentit, 
pregunta si s’han considerat aquest tipus de mesures. 

Opina que cal demostrar amb fets i propostes molt concretes l’aposta per 
l’emprenedoria social i col·lectiva, que al seu parer trenca amb el vell paradigma 
de l’emprenedoria individual i mostra quetambé es pot emprendre de manera més 
coresponsable. Destaca que aquest és un sector que sap buscar solucions, com ho 
ha anat demostrant amb mesures de finançament des dels propis recursos com a 
alternativa a la banca tradicional. 

Manifesta que el seu grup dóna suport al cooperativisme, de la mateixa manera 
que el va donar a la mesura d’emprenedoria social, sobre la qual afirma que 
dedueix que no s’han acceptat algunes de les seves aportacions. Pel que fa a això, 
demana que se’ls donin les explicacions i el retorn pertinents. 

El Sr. Colomé manifesta que el seu grup va donar suport a la declaració 
institucional sobre les cooperatives, i que per això està molt interessat en les 
explicacions de la Sra. Tintoré i la tinenta d’alcalde. Destaca que el cooperativisme 
és un tema de gran interès des d’una perspectiva econòmica i social, tenint en 
compte l’actual context de crisi, i que l’Ajuntament sempre ha estat molt sensible a 
aquest àmbit, com ho demostra el fet que les cooperatives han estat una de les 
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formes d’emprenedoria que més s’han donat a conèixer des de Barcelona Activa. 
Remarca que, més concretament, el Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries 
ha estat un dels grans divulgadors de les bondats d’aquesta forma d’emprenedoria 
col·lectiva. Assenyala que aquest centre organitza sessions informatives i de 
resolució de dubtes sobre les característiques principals de l’empresa cooperativa, 
el seu procés de constitució i el suport que la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya presta a grups de persones emprenedores amb una idea de negoci. 

Explica que és per tot això que el seu grup va valorar molt positivament el fet 
que la declaració institucional impulsés, entre altres mesures, la millora de les 
eines i els recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula 
cooperativa, així com la incorporació de les organitzacions representatives del 
cooperativisme en els espais consultius i de reflexió de caràcter econòmic i social 
de l’Ajuntament. Conclou manifestant que restaran amatents a l’evolució 
d’aquestes mesures. 

La Sra. Casanova agraeix les explicacions de la Sra. Recasens i de la 
Sra. Tintoré sobre les actuacions que du a terme el Govern municipal a favor del 
cooperativisme. Afirma que no hi ha dubte que l’empresa cooperativa té molts 
beneficis econòmics i socials en l’entorn on opera perquè fa una aposta per cercar 
un equilibri entre els valors que demana la modernitat democràtica i l’eficàcia en la 
producció de productes i la prestació de serveis. Destaca que aquest punt fort de la 
cooperativa s’assoleix gràcies al fet que tots els socis participen en la presa de 
decisions i que s’ofereix un producte o un servei adaptat al màxim a les exigències 
que els clients demanen. Subratlla que, a més, en l’actual escenari de forta 
restricció del crèdit, el cooperativisme és també una bona opció com a model 
d’empresa sostinguda en el temps. Explica que per això aquest model ha resistit 
bastant bé la crisi, es troba en un cert procés d’expansió iés present a 
pràcticament totes les branques de l’activitat econòmica. En aquest sentit, 
assenyala que, a part de l’àmbit de l’economia social, tambéhi ha cooperatives 
enels sectors de l’alimentació, els serveis mèdics o els serveis financers. 

Manifesta que no hi ha dubte que el cooperativisme té un impacte positiu sobre 
l’economia i la societat en què actua i que, en conseqüència, el seu grup considera 
que cal fer més esforços per donar a conèixer i promoure la fórmula de la 
cooperativa a Barcelona i fer que estigui representada en els òrgans consultius de 
l’Ajuntament, tal com es va establir en la declaració institucional del novembre del 
2011. Afirma que valoren molt positivament totes les actuacions que du a terme el 
Govern en el marc conjunt de l’economia social, però que creuen que cal fer 
accions i programes més concrets per difondre la forma cooperativa com una 
possible via per generar activitat econòmica a la ciutat, tant entre els emprenedors 
com entre els escolars. Pel que fa a això, opina que avui el cooperativisme encara 
és poc conegut i molta gent l’associa només amb el món agrari. 

Finalment, manifesta que se suma a la petició que ha fet la Sra. Sanz respecte 
als compromisos que ha adquirit el Govern amb les diferents associacions del món 
del cooperativisme a Barcelona i Catalunya. Així mateix, demana si se’ls poden 
facilitar les dades respecte a la rellevància que té actualment el sector a la ciutat, o 
en l’àmbit de la província, ja que les dades que ha esmentat la Sra. Tintoré no els 
quadren gaire amb les que els va facilitar la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya. 

El Sr. Portabella agraeix que s’hagi esmentat la declaració institucional que va 
presentar el seu grup i que es va aprovar per unanimitat el novembre del 2011. A 
més, opina que el Govern també pot agafar-se a la mesura 29 de la Taula de 
Barcelona Creixement per tal de fomentar el cooperativisme. 

Explica que, en els darrers temps, Barcelona Activa s’ha caracteritzat per 
desmantellar l’estructura que hi havia, crear-ne una de nova i intentar que hi 
hagués un lideratge en alguns aspectes. En aquest sentit, manifesta que voldrien 
saber com s’ha liderat la creació de cooperatives municipals des del Govern. A 
més, recorda que el seu grup ha proposat que l’Ajuntament lideri la creació d’una 
cooperativa municipal de recollida i reciclatge de ferralla per resoldre el problema 
de l’assentament de la nau del carrer Puigcerdà. Assenyala que aquesta proposta 
ha estat aprovada en assembleaper les persones que viuen en l’assentament, i 
pregunta com s’està treballant per fer-la realitat.  
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La Sra. Recasens manifesta que, pel que fa a la creació de la cooperativa 
relativa a l’assentament del carrer Puigcerdà, es remet al que es va explicar fa poc 
a la Comissió.D’altra banda, demana que no es digui que s’ha desmantellat 
Barcelona Activa, ja que li han donat més funcionsde les que exercia fins ara, 
obrint els seus serveis al teixit empresarial de la ciutat i potenciant encara més 
l’ocupació i l’emprenedoria. 

Pel que fa a com han liderat el tema de l’economia social, reitera que han creat 
una línia transversal específica en el marc de Barcelona Activa, dins de la Direcció 
de Serveis a les Empreses i Ocupació. A més, assenyala que, tal com ha explicat la 
Sra. Tintoré, en breu podran treure un plec específic per a aquest àmbit. D’altra 
banda, manifesta que no nega que encara hi ha moltes coses a fer, com ara pel 
que fa als barris cooperatius. 

Opina que, en el fenomen del cooperativisme i de l’economia social, l’èxit passa 
per tres elements fonamentals: visibilitat; recorregut, en el sentit de complicitat i 
convicció respecte a la viabilitat econòmica d’aquest model, i molta pedagogia. 
Afirma que moltes vegades té més incidència un programa de Televisió de 
Catalunya dedicata aquest tema que no pas accions que només depenen de la 
feina que pugui fer l’Ajuntament, que té uns recursos limitats. Assenyala que, igual 
com passa amb fenòmens com l’ecologisme, al final és molt important que la 
visibilitat i la pedagogia siguin fruit d’un esforç de tots els agents implicats. 

Diu a la Sra. Casanova que l’Ajuntament ha donat suport al monogràfic sobre 
l’economia social a Barcelona, que s’ha difós a través de la Xarxa d’Economia 
Social de Barcelona, que és un dels puntals bàsics enl’àmbit pedagògic, de 
visibilitat i de sensibilització. D’altra banda, afirma que faran arribar als grups 
l’estudi del CESB «L’economia social i el tercer sector: una aproximació al seu 
impacte sobre l’ocupació i l’economia».  

Finalment, explica que estan en procés de reforma dels estatuts del CESB i que, 
quan acabi aquest procés, s’hi incorporaran les cooperatives, així com PIMEC, que 
tampoc no hi és representada. 

La Sra. Tintoré assenyala que les dades de les cooperatives de treball associat 
no coincideixen amb les que ella ha donat perquè són només una de les tipologies 
de cooperatives que hi ha. Afirma que, per tant, les xifres deuen ser inferiors de 
les que esmenta l’estudi del CESB, ja que hi ha cooperatives d’altres 
tipus(agràries, marítimes, d’habitatge, de consum, etc.). 

Respecte als compromisos, explica que en general el que preocupa al tercer 
sector ial cooperativismeés el mateix que preocupa a les empreses amb altres 
formes jurídiques: el descens de vendes, els problemes de gestió i la falta d’accés 
al finançament. D’altra banda, afirma que el que fan és intentar donar visibilitat al 
món cooperatiu i feralgunes sessions específiques dins de la formació a empreses. 
Assenyala que, per exemple, han fet sessions formatives per a empreses del tercer 
sectorsobre com prendre part en les licitacions. Pel que fa a això, explica que hi ha 
una empresa que fa pintura de terra que podria presentar-se al concurs que 
convocarà BSM al gener per pintar la zona verda i la zona blava. Afirma que, en 
general, es tracta d’adaptar els recursos formatius que ja tenen a la realitat del 
cooperativisme. 

La Sra. Escarp diu al Sr. Portabella que pot aprofitar el temps d’intervenció que 
li queda. 

El Sr. Portabella manifesta que agraeix les informacions que els han donat, 
perquè ells no han sabut trobar en cap dels informes sobre els programes de 
Barcelona Activa del 2013 que n’hi hagués cap de dedicat a la promoció i el suport 
a les cooperatives. D’altra banda, opina que el fet d’escoltar les cooperatives i 
d’elaborar programes formatius amb elles és positiu però insuficient. Afirma que, 
tanmateix, troba esperançador que es digui que s’intenta promoure que el 
cooperativisme pugui participar en alguns dels concursos que es convoquen des de 
l’Ajuntament. 

Recorda que el seu grup discrepa del nou plantejament de Barcelona Activa, on 
s’ha fet un canvi d’estructura molt important. Pel que fa a això, opina que s’han 
privatitzat algunes actuacions que Barcelona Activa duia a termeamb moltd’encert i 
que, per tant, ja no se li dóna la potència ni la importància que havia tingut. A 
més, assenyala que les estructures que la Sra. Recasens està creant competeixen 
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directament amb les estructures d’aquesta empresa pública i que dubten de la 
finalitat per la qual es fa això. 

Es dóna per tractada. 
 

 
III) Propostes a dictaminar 

 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
4. Adscriure l’ús i constituir un dret real d’aprofitament a favor del Patronat 

Municipal de l’habitatge de Barcelona que afecta el subsòl de domini públic 
municipal de la plaça de Botticelli, grafiada en el plànol annex, destinada a la 
construcció i explotació d’un aparcament públic; sotmetre l’expedient a informació 
pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, formalitzar l’adscripció i la constitució del dret real d’aprofitament, 
d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; autoritzar al 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la transmissió del dret real 
d’aprofitament que ostenta sobre l’aparcament esmentat a un tercer que acrediti la 
corresponent solvència tècnica per a la seva construcció, explotació i gestió i amb 
subjecció als principis de la contractació pública, mantenint sota la responsabilitat 
de dita entitat l’exercici de les funcions de tutela i inspecció que li són pròpies com 
a ens de gestió directa; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
La Sra. Escarp demana el vot als grups. 
La Sra. Casanova manifesta que el seu grup farà reserva de vot perquè volen 

analitzar l’expedient amb més detall. A més, assenyala que l’informe d’Intervenció 
estableix que el punt3 de la proposta es pot fer efectiu quan el tercer ja estigui 
determinat, mentre que l’enunciat de l’expedient parla d’un tercer genèric. En 
aquest sentit, pregunta si realment el tercer ha d’estar determinat i demana que, 
si és així, s’especifiqui en l’expedient. 

El Sr. Mestre explica que el seu grup votarà en contra, en coherència amb el vot 
que ja van emetre respecte al Pla especial i de millora urbana sobre aquest mateix 
emplaçament. 

El Sr. Portabella expressa la reserva de vot del seu grup. 
La Sra. Recasens assenyala que l’objectiu d’aquesta proposta és possibilitar que 

el Patronat Municipal de l’Habitatge transmeti els baixos d’un edifici proper a un 
operador de superfícies comercials amb la condició que s’hi pugui construir un 
aparcament. Tot seguit dóna la paraula al Sr. Rius perquè aclareixi el punt que ha 
esmentat la Sra. Casanova. 

El Sr. Rius explica que la intenció que hi ha al darrere de la transmissió d’aquest 
dret real d’aprofitament al Patronat Municipal de l’Habitatge és fer una subhasta 
pública, juntament amb uns locals adjacents. Afirma que, per tant, encara no 
saben el tercer al qual es farà aquesta adjudicació a travésd’un procés públic, 
transparent i perfectament legal. Manifesta que entenen que la Intervenció es 
refereix a les facultats de tutela que té l’Administració que fa aquesta concessió. 
Explica que, en aquest cas, tant el Patronat Municipal de l’Habitatge com 
l’Ajuntament exerciran les funcions de tutela de la transmissió d’aquest dret real 
d’aprofitament a l’empresa que guanyi el concurs. 

La Sra. Casanova assenyala que l’informe de l’interventor diu exactament que 
«l’autorització de la transmissió del dret real d’aprofitament no es pot efectuar en 
termes genèrics, per la qual cosa l’autorització de l’Ajuntament al Patronat haurà 
de produir-se quan estigui determinat el tercer al qual se li transmet el dret real».  

El Sr. Rius explica que hi ha un informe de Serveis Jurídics, que és posterior al 
d’Intervenció i que no tenen cap inconvenient a lliurar, que no diu això. Manifesta 
que, per tant, tenen el dubte de si caldrà demanar l’autorització a la Comissió un 
cop s’hagi fet l’adjudicació a través d’un procés públic de lliure concurrència. 
Afirma que, tanmateix, ho faran si és necessari.  
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Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i PSC, amb la reserva de 
vot del PP i UpB i amb el posicionament contrari d’ICV-EUiA.  

 
5. Aprovar la proposta de “Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, Mercados 

de Abastecimientos de Barcelona, SA, el Gremi de Consignataris Majoristes de Peix 
i Marisc Fresc i Congelat de Barcelona i Província, i l’Associació d’Aplegadors del 
Mercat Central del Peix per a l’execució del projecte d’inversions en el mercat 
central del peix" sens perjudici de la preceptiva aprovació per part de l’òrgan 
municipal competent dels projectes d’obres singulars als que fa referència el 
mateix Conveni; facultar la Segona Tinent d’Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per a 
la formalització del present conveni.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
6. Acceptar la renúncia, amb efectes 5 de juny de 2013, formulada per la 

Fundació Privada Casateva al dret de superfície constituït a favor de la dita entitat 
per acord de la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, en 
sessió de 21 de setembre de 2011 i formalitzat en escriptura pública davant el 
notari de Barcelona Sr. Miguel Álvarez i Angel el 14 de febrer de 2012, núm. de 
protocol 148, respecte de la finca de propietat municipal situada al carrer Quatre 
Camins, núm. 12; formalitzar la resolució del dret de superfície en escriptura 
pública; inscriure-la en el Registre de la Propietat; i facultar l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 
La Sra. Jaurrieta expressa el vot favorable del seu grup. 
La Sra. Casanova explica que també hi estan a favor, però que els sap greu que, 

a causa de la crisi i els canvis de pautes socials, Barcelona deixi de tenir aquest 
centre d’acollida dels infants que necessiten rebre tractament mèdic lluny del seu 
domicili habitual, així com dels seus familiars. Manifesta que, per tant, lamenten la 
pèrdua d’aquest equipament, que havia de ser singular per a la ciutat. 

El Sr. Mestre afirma que subscriuen les paraules de la Sra. Casanova i expressa 
el vot a favor del seu grup.  

El Sr. Portabella expressa el vot a favor del seu grup i manifesta que comparteix 
les dues intervencions anteriors.  

La Sra. Recasens explica que aquesta fundació es dissol per motius econòmics i, 
per tant, demana la revocació del dret de superfície que li va atorgar 
l’Ajuntamental seu moment. Manifesta quetambé subscriu les paraules de la Sra. 
Casanova. 

La Sra. Jaurrieta afirma que comparteixen el sentiment de tristesa que han 
expressattots els grups. A més, explica que, com a regidora de Sarrià-Sant Gervasi 
en el mandat anterior, va col·laborar des del Govern perquè es fes la cessió a 
aquesta fundació.  

La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Casanova expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
Mestre expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot 
favorable d’UpB. S'aprova. 

 
7. Adjudicar, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la societat 

Vopi Aparcaments SL, la concessió de l'ús privatiu que afecta al subsòl de domini 
públic municipal situat sota la finca de propietat municipal situada al carrer Bailén 
núms. 225-231- Quevedo núms. 14-26, per a la construcció i explotació d’un 
aparcament públic soterrani per a vehicles, per un cànon anual corresponent a un 
percentatge del 8 per cent dels ingressos bruts anuals, amb subjecció a les 
clàusules del Plec aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Economia, 
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Empreses i Ocupació del Consell Municipal en sessió de 6 de març de 2013 i les 
propostes derivades de la seva oferta; requerir-la perquè en el termini de quinze 
dies a comptar des de la notificació del present acord constitueixi a la Tresoreria 
Municipal les garanties que preveu la clàusula desena del dit Plec; formalitzar la 
concessió; i facultar l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Casanova expressa l'abstenció del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
8. Modificar la concessió de l'ús privatiu de domini públic de part de la finca de 

propietat municipal coneguda com a “Vila Joana”, situada al carrer del Major del 
Rectoret núm. 2, per a la creació i posterior gestió d’un equipament social, 
gestionat per persones amb disminució, destinat a alberg juvenil, formalitzat 
mitjançant escriptura pública de 30 d’octubre de 2003, amb l’entitat Icària 
Iniciatives Socials, SAL, per la necessitat d’ampliar el termini de la concessió fins 
als 50 anys des de la seva formalització, mantenint inalterable la resta del 
contingut del plec de clàusules reguladores; sotmetre l’expedient a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a 
definitiva; formalitzar la modificació mitjançant addenda al contracte de concessió; 
i facultar l’Alcalde per realitzar totes les actuacions encaminades a la concreció, 
clarificació i execució del present acord. 

 
La Sra. Jaurrieta expressa el vot a favor del seu grup i afirma que, com a 

regidora de Sarrià-Sant Gervasi en el mandat anterior, vol constatar la bona feina 
que fa Icària Iniciatives Socials des de l’alberg Inout, tant per la dinamització del 
sector de Collserola com pel fet de ser una entitat que inclou persones amb 
discapacitat a l’hora de realitzar aquesta tasca.  

La Sra. Casanova manifesta que el seu grup està a favor de la proposta. Afirma 
que aquesta entitat faunabona tasca, però que depèn en gran part de les 
subvencions de la Generalitat. Explica que des del 2010 les subvencions s’han 
reduïtsubstancialment i que aquesta és una de les raons principals per les quals 
s’ha d’ampliarel termini de la concessió.  

El Sr. Mestre expressa el vot a favor del seu grup. 
El Sr. Portabella manifesta que el seu grup vota a favor de la proposta. 
La Sra. Recasens explica que tots han tingut l’ocasió de conèixer Inout i destaca 

que realitza una important tasca d’integració social i laboral, atès que ocupa 
persones amb discapacitat, i que és evident que l’allargament de la concessió 
permet donar-li una viabilitat econòmica que no té actualment.  

La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Casanova expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
Mestre expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot 
favorable d’UpB. S'aprova. 

 
c) Proposicions 
 
 

V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
9. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda: 1. Que el Govern 

municipal elabori i publiqui abans de finalitzar l'any els cens d'activitats comercials 
i de pública concurrència de la ciutat de Barcelona, de forma que es pugui fer 
l'explotació de dades per districtes de barris. 2. Que s'elabori una guia digital 
comercial de cadascun dels barris de Barcelona. 
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La Sra. Jaurrieta assenyala que, quan s’entra a la pàgina web sobre el comerç 

de la ciutat de Barcelona, el primer que es troba és una pantalla amb les dades de 
les llicències de comerç de l’any 2005, quecada cop estan més allunyades de la 
realitat. Explica que creuen que calen unes dades fiables sobre la realitat comercial 
de la ciutat i que és important conèixer la grandària, la superfície, la tipologia i el 
règim jurídic de les activitats que tenen lloc a la ciutat. Assenyala que a Ciutat 
Vella, durant l’elaboració del Pla d’usos de l’any 2010, es va fer un cens 
d’activitats, que ha resultat una eina útil per poder conèixer millor tot el territori i 
ques’ha convertit en una base de dades indispensable per determinar l’evolució de 
la ciutat.  

Manifesta que són conscients del que costa mantenir aquest tipus de censos, 
sobretot després de les exempcions en la tributació de l’impost d’activitat 
econòmica (IAE), però que creuen que han de poder veure com es comporta el 
sector pel que faal tancament d’establiments o el traspàs de llicències, i que 
aquesta informació és útil per a tots els debats que tenen, com ara els relatius als 
horaris comercials oals establiments emblemàtics. A més, opina que és 
inacceptable que en les dades estadístiques de l’Ajuntamentsobre un sector tan 
important hi hagi una nota que digui queles dades per al municipi de Barcelona no 
són oficials i poden tenir un marge d’error més gran que les altres en àmbits 
territorials. Finalment, explica que pensen que els plans estratègics que es volen 
desenvolupar als diferents districtes poden representar una bona oportunitat per 
abordaraquest assumpte.  

El Sr. Mulleras manifesta que creuen que aquesta iniciativa és molt adient per a 
l’estudi del comerç de la ciutat. Assenyala que tots els que analitzen el sector 
comercial de Barcelona per tal de millorar-lo es troben amb la dificultat de la 
manca d’unes dades fiables, i que per això donen suport a l’elaboració d’un cens 
d’activitats comercials i de pública concurrència i a la seva actualització periòdica. 

La Sra. Sanz manifesta que el seu grup creu que aquesta proposició és 
encertada, sobretot si es tenen en compte alguns dels elements que han incidit 
negativament en el coneixement de l’activitat econòmica de la ciutat al llarg dels 
anys. Pel que fa a això, recorda que el 2002 el Govern de l’Estat va eximir de l’IAE 
les empreses amb menys d’un milió d’euros d’import net de negoci, amb la qual 
cosa tot el petit comerç en quedava exempt i es perdia el coneixement que donava 
el pagament d’aquest impost. Assenyala queun altre element que dificulta 
l’obtenció d’aquest coneixement és l’eliminació de la llicència d’obertura per a 
l’activitat econòmica en pro de la simplificació administrativa. Afirma que, per tant, 
una de les conseqüències negatives d’aquestes mesures és que l’Ajuntament ha 
perdut eines de coneixement dels comerços que hi ha oberts a la ciutat. Explica 
que creuen que és necessari tenir aquest coneixement per a l’exercici de les seves 
competències, com ara pel que fa a l’actuació de l’autoritat sanitària amb relació 
als comerços d’alimentació i de restauració, però també per promocionar i donar 
suport al comerç.  

El Sr. Portabella manifesta que el seu grup també votarà a favor de la proposició 
per raons semblants a les que ha exposat la Sra. Sanz. Explica que els sembla 
necessari elaborar aquest cens, però que, alhora, creuen que ésuna tasca difícil i 
que els terminis que estableix la proposiciósónmassa justos. 

Assenyala que es va produir un gran canvi quan va desaparèixer l’IAE per a la 
majoria dels petits i mitjans comerços, ja que l’Ajuntament de Barcelona es va 
quedar sense eines per poder conèixer amb detall la realitat comercial de la ciutat. 
Afirma que estan convençuts dels beneficis que tindria l’aplicació d’aquesta 
proposició sobre el conjunt del Govern i del comerç, ja que això permetria tenir 
elements d’anàlisi. A més, opina que potser es podria incloure aquesta tasca dins 
del projecte Open Data que l’Ajuntament de Barcelona va iniciar el 2011.  

El Sr. Blasi expressa el suport del Govern a la proposició, i agraeix el comentari 
que ha fet fel Sr. Portabella amb relació als terminis. Explica que és evidentque la 
pàgina web sobre el comerç a la ciutat és obsoleta i quecal una nova web amb 
dades actualitzades, tal com s’estableix en el Pla de comerç. Afirma que, per tant, 
ja està previst tenir una nova pàgina web que sigui un veritable portal de consulta 
i d’utilitat, no només per als polítics, sinó també per als usuaris i els comerciants.  
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Pel que fa a l’actualització de dades, recorda que la mesura 1, punt A.1, del Pla 
de comerç parladel desenvolupament d’un quadre de comandament i de la 
necessitat de crear un atles comercial que, a més, inclogui dades de què ja no es 
disposa, com l’IAE. A més, explica que un dels criteris de les subvencions 
ordinàries que convoca anualment l’Ajuntament és intentar subvencionar i prestar 
la màxima col·laboració possible a les entitats que realitzen els seus propis estudis 
i informes relacionats amb el mercat.  

D’altra banda, afirma que no descarten traslladar la necessitat de recuperar 
l’IAE, no com a pagament sinó com a font d’informació, i que un repte encara més 
important és aconseguir creuar dades que ja existeixen avui, cosa que els 
permetria tenir dades molt més fiables.  

Pel que fa al projecte Open Data, explica que preveu la necessitat de compartir 
tota aquesta informació i que estigui a la disposició de tothom per tal de treballar 
pel bé del comerç de la ciutat. 

Finalment, assenyala que l’elaboració de la guia digital és una tasca més 
complicada i que no sap si es demana que també es faci aquest mateix any.  

La Sra. Jaurrieta agraeix el vot a favor de tots els grups.  
Explica que a finals del 2010, en el mandat anterior, la mateixa tinenta d’alcalde 

Maite Fandos va criticar el cens del 2005 i el Govern va respondre que estava 
elaborant un nou cens i que preveia tenir-lo enllestit entre l’abril i el maig del 
2011, tal com consta en una acta de la Comissió de Promoció Econòmica. En 
aquest sentit, recomana al Govern que intenti localitzar i aprofitar aquest treball. 
D’altra banda, assenyala que aquest any la Diputació de Barcelona va dir que hi 
havia la possibilitat de fer un cens d’activitats als diferents ajuntamentsde manera 
gratuïta, cosa que opina que seria una altra opció per tirar endavant el cens.  

La Sra. Sanz recorda al Sr. Blasique, quan es va aprovar la supressió de l’IAE, el 
Sr. Xavier Trias, aleshores diputat en el Congrés, va votar-hi favorablement.  

El Sr. Portabella renuncia al segon torn de paraula. 
El Sr. Blasi agraeix els consells de la Sra. Jaurrieta, però assenyala que l’anterior 

director de Comerç sempre vaexpressar dificultats respecte al treball quela 
regidora ha esmentat. Afirma que, de tota manera, si la Sra. Jaurrieta té 
informació sobre aquest treball, li demanaràla seva col·laboració.  

Precisa que ell no ha parlat de reinstaurar el pagament de l’IAE sinóde la 
possibilitat de recollir la informació que proporcionava, de la mateixa manera que 
hi ha altres impostos que es declaren però que no s’han de pagar.  

La Sra. Jaurrieta afirma que en l’acta de la Comissió de Promoció Econòmica de 
setembre del 2010 surten les xifres d’aquest projecte, per al qual es van contractar 
60 persones dins del marc dels plans d’ocupació extraordinaris i es va comptar 
amb una partida de 17.106 euros per a l’adquisició d’equipament tecnològic i amb 
la vinculació de Barcelona Activa en tot el procés.  

El Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
10. Instar a la Generalitat de Catalunya a que transfereixi a l'Ajuntament de 

Barcelona la recaptació de l'impost sobre grans superfícies comercials obtinguda a 
la ciutat per destinar-la a la política de promoció i suport del comerç de proximitat 
de Barcelona. 

 
La Sra. Casanova recorda que l’any 2000 el Parlament de Catalunya va aprovar 

la creació de l’impost de grans superfícies comercials i queel 2001 diferents 
subjectes passius i l’Administració central, en aquell moment governada pel PP, 
van presentar un recurs al Tribunal Constitucional amb l’argument que aquest 
impost gravava el mateix fet imposable que l’IAE. Explica que, malgrat això, el 
juny del 2012 el Tribunal Constitucional va considerar que el fet imposable no 
coincidia exactament amb l’IAE, ja que l’impost sobre grans superfícies comercials 
grava l’activitat d’aquests establiments per l’impacte negatiu que genera sobre el 
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comerç de proximitat. Afirma que, en conseqüència, els ingressos derivats 
d’aquest impost s’haurien de destinar a diferents actuacions de suport i promoció 
del comerç de proximitat, i més tenint en compte la greu situació per la qual passa 
aquest sector a causa de la crisi, així com el fet que es tracta d’un sector 
tradicional i amb un pes econòmic molt significatiu a la ciutat.  

Explica que, no obstant això, el que han detectat en les dades del 2012 que ha 
facilitat el Govern de la Generalitat al seu grup parlamentari és que només s’han 
destinat 1,4 milions d’euros a ajuts i mesures de suport al comerç de proximitat de 
la ciutat, quan els ingressos liquidats en concepte d’aquest impost a Barcelona 
sumen un total de 3,6 milions d’euros. Destaca que, per tant, només s’ha dirigit el 
40% dels recursos obtinguts d’aquest impost a compensar els perjudicis que les 
grans superfícies comercials generen als petits comerciants de la ciutat.  

Manifesta que, davant d’aquest fet, el seu grup reclama que la totalitat dels 
ingressos liquidats per aquest impost a Barcelona es destinin a accions de suport al 
comerç de barri, tant pel que fa a l’any 2012 com pel que fa als anys anteriors. 
Explica que creuen que això només serà factible si aquests ingressos són 
transferits de la Generalitat a l’Ajuntament, a causa de la delicada situació 
financera del Govern català i les polítiques que du a terme actualment, que opina 
que en determinats casos es podria considerar que estan allunyades de la lluita 
contra la crisi i l’atur.  

La Sra. Jaurrieta explica que creuen que és una mica incongruent que el Grup 
del PP presenti aquesta proposició, ja que el 2001 el Govern de José María Aznar 
va presentar un recurs al Tribunal Constitucionalen contra d’aquest impost. Afirma 
que, tanmateix, estan d’acord amb l’objectiu d’aquest impost, que creuen que ha 
de servir per enfortir el teixit comercial de la ciutat, dinamitzar les zones més 
desafavorides, participar en la innovació comercial i, fins i tot, dinamitzar els locals 
comercials que estiguin buits. Assenyala que l’impost que recapta la ciutat i el que 
finalment s’inverteix en el comerç de proximitat dista molt del que és desitjable, 
tal com ha dit la Sra. Casanova, i manifesta que el seu grup també reivindica que 
el 100% de l’impost que genera la ciutat reverteixi íntegrament en el comerç de 
proximitat barceloní. Explica que no troben malament que des del mateix 
Ajuntament es plantegi l’oportunitat de gestionar una part o el total de la 
recaptació que generin les grans superfícies, però que la prioritat del seu grup no 
és gestionar el 100% de la recaptació, sinó que el 100% del que es recapti es 
destini a les polítiques de suport al comerç de proximitat. Conclou que, per tots 
aquests motius, el seu grup s’abstindrà.  

La Sra. Sanz manifesta que el seu grup està d’acord amb la creació d’aquest 
impost, tal com ho va defensar al seu moment. Explica que comparteixen que la 
Generalitat no fa allò que li pertoca amb relació a la recaptació total d’aquest 
impost i que hauria de complir amb les seves obligacions, però que opinen que és 
sorprenent i demagog el fet que el Grup del PP plantegi aquesta proposició. Pel que 
fa a això, remarca que el recurs presentat pel PP va ser el que va impedir que 
durant uns anys no es pogués recaptar de manera plena aquest impost, ja que les 
mateixes empreses recorrien al recurs que havia interposat el Govern de l’Estat. 
En aquest sentit, opina que el que s’amaga darrere d’aquesta proposició és una 
voluntat de laminar les competències de la Generalitat. En relació amb això, afirma 
que la Generalitat té plena autonomia per decidir i gestionar els impostos que 
decideix aplicar, i que és de justícia política que aquell qui assumeix el risc de la 
política impositiva també assumeixi la gestió de la recaptació.  

Explica que creuen que els diners que es recaptin a la ciutat de Barcelona s’han 
de destinar al comerç de proximitat de la ciutat, però que això ho ha de fer la 
Generalitat amb la plena col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a 
això, assenyala que han presentat una esmena a la proposició en aquest sentit, 
però que ha estat rebutjada. D’altra banda, opina que és irònic que el Grup del PP 
es vulgui erigir com a defensor del model de comerç de proximitat de la ciutat 
alhora que proposa la implementació de la liberalització dels horaris, i en concret la 
creació de la zona turística. Acaba expressant elvot en contra del seu grup a la 
proposició. 

El Sr. Portabella opina que la proposta del Grup del PP és molt agosarada i 
sorprenent. A més, assenyala que la Sra. Casanova s’ha oblidat d’un petit detall en 
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la seva explicació sobre l’origen de l’impost, que és que ERC va pactar aquest 
impost amb CiU el 1999 a canvi de l’abstenció en l’elecció de Jordi Pujolcom a 
president. Així mateix, recorda que el Govern del president Aznar va recórrer 
l’impost al Tribunal Constitucional el març del 2001amb uns arguments que van 
resultar falsos, però que el Tribunal va trigar 11 anys a dictar sentència. Explica 
quedurant tots aquests anys l’Ajuntament de Barcelona ha recaptat només uns 
50.000 euros per aquest impost,quan a la ciutat de Barcelona li haurien pertocat 
2,45 milions d’euros i al conjunt de Catalunyauns 14 milions anuals. En aquest 
sentit, remarca que el recurs del PP davant del Tribunal Constitucional ha costat 
3,6 milions d’euros a l’any a la ciutat i als petits i mitjans comerços, que, 
multiplicats per 11 anys, sumen un total de 40 milions d’euros. Pel que fa a això, 
afirma que el Grup del PP forma part activa del desmantellament del petit i mitjà 
comerç i que,per tant, el seu grup votarà en contra de la proposició. 

El Sr. Blasi manifesta que el Govern votarà a favordela proposició i, en 
conseqüència, instarà la Generalitat a obrir un procés de negociació per tal 
d’intentar que es transfereixi, si no la totalitat, una part dels ingressos d’aquest 
impost. Assenyala que no es referirà ni al moment històric en què es va aprovar 
l’impost ni al que ha costat el recurs del Grup del PP, sinó que vol fer èmfasi en la 
idea que el 100% dels impostos que generi la ciutat es quedin a la ciutat, ja que 
això és extrapolable a altres relacions administratives.  

Explica que, a banda del fet de disposardels recursos procedents d’aquest 
impost, donen suport a la proposició per tal de poder treballar en una línia que 
creuen que és interessant a travésd’una mesura de govern per intentar dinamitzar 
i pal·liar les situacions més complicades que poden patir els comerços que són a 
l’entorn immediat dels centres comercials si no aconsegueixen que siguin 
competitius. Assenyala que ja s’han iniciat alguns contactes i hi ha experiències en 
l’àmbit de la ciutat en aquest sentit, i que procuraranaprofitar tota aquesta 
experiència, més el nou diàleg que s’estableixi i els 7 milions d’euros de pressupost 
de la Regidoria de Comerç.  

La Sra. Casanova remarca que la creació del’impost l’any 2000 es va aprovar 
per unanimitat al Parlament de Catalunya i que, per tant, el Grup Parlamentari del 
PP va votar-hi a favor. Assenyala que, tanmateix, el Govern central va considerar 
que aquest impost estava al límit de la legalitat. En aquest sentit, opina que la 
prova que aquest argument tenia sentit és el temps que ha trigat el Tribunal 
Constitucional a dictar sentència. Afirma que, una vegada hi ha hagut una 
sentència a favor de l’aplicació d’aquest impost, el PP ha estat el primer a dir que 
calia acatar-la. A més, explica que creuen que l’impost s’aplicarà amb caràcter 
retroactiu, com a mínim durant els anys en què no ha prescrit, i que, per tant, 
s’han de poder reclamar els quatre anys anteriors.  

Assenyala que les xifres que ha donat el Sr. Portabella no quadren amb les 
informacions que els ha donat el Govern de la Generalitat, segons les quals cada 
any recapta a la ciutat 3,6 milions d’euros, i no pas 2,4 milions. Afirma que és cert 
que fins al 12 de març només s’havien recaptat 2,4 milions, però que el dret 
reconegut és de 3,6 milions d’euros. 

Explica que en un primer moment van acceptar l’esmena del Grup d’ICV-EUiA, 
però que després d’una anàlisi més minuciosa van veure que no podien fer-ho 
perquè volienincidir en la necessitat que cal transferir aquests diners a 
l’Ajuntament, de la mateixa manera que es fa amb altres qüestions, com ara 
l’atenció primària, l’educació, la immigració o els serveis socials. Afirma que són 
del parer que cal crear una línia de transferències dins del capítol 4, de 
transferències corrents, perquè l’Ajuntament sigui el que gestioni les diferents 
actuacions de promoció i suport al comerç de proximitat, tot i que l’impost sigui 
competència de la Generalitat. 

Destaca que el comerç de proximitat és un sector de gran pes a la ciutat, no 
només des del punt de vista econòmic sinó també social, ja que dóna vida als 
barris. A més, manifesta que el seu grup sempre ha estat al costat del comerç de 
proximitat i que, en aquest sentit, podria recordar les diferents iniciatives que 
hanimpulsat a favor d’aquest comerç, entre elles el Pla de suport al comerç.  

Finalment, agraeix el vot a favor del Govern i l’abstenció del Grup del PSC.  
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La Sra. Sanz manifesta que creuen que l’Ajuntament de Barcelona ha de 
reclamar a la Generalitat que compleixi amb les seves obligacions, però que és la 
Generalitat la queha de destinar tots els recursos que recapta la ciutat a un pla de 
suport al comerç de proximitat.Explica que per això l’esmena del seu grup anava 
en la línia de dir que no cal laminar les competències i les obligacions de la 
Generalitat. Assenyala que, a diferència d’altres qüestions que es fan a través de 
consorcis, aquest és un impost finalista que obliga la Generalitat a aplicar uns 
recursos recaptats al territori català a unes actuacions i uns objectius molt 
concrets.  

D’altra banda, expressa la seva sorpresa pel fet que siguin el seu grup i el 
d’UpB, i no pas el Govern, els que defensen les competències i els recursos de la 
Generalitat. En aquest sentit, pregunta al Sr. Blasi què faran amb les 
transferències que els farà la Generalitat i si caldrà posar-les també al compte del 
deute.  

El Sr. Portabella renuncia a fer una segona intervenció.  
El Sr. Blasi precisa que ha dit que obririen un procés de negociació amb la 

Generalitat per parlar de la possibilitat de fer aquesta transferència a l’Ajuntament. 
D’altra banda, afirma que subscriu part de la intervenció que ha fet la Sra. Sanz, 
en el sentit que l’important és que els recursos obtinguts es destinin a allò que 
disposal’article 17 de la Llei de mesures fiscals i administratives, que estableix que 
el 40% s’ha de dedicar a infraestructures d’equipament municipal i urbanisme 
comercial; el 30%, al desenvolupament de plans d’actuació i dinamització, i el 
10%, al desenvolupament de plans d’actuacions mediambientals. Conclou que el 
fet d’instar la Generalitat els permetrà poder negociar, si no la transferència, 
almenys la garantia que aquests recursos s’inverteixin d’acord amb els objectius 
establerts.  

La Sra. Casanova manifesta que esperen que el Pla de suport al comerç que han 
treballat conjuntament amb el Govern es pugui complementar amb els ingressos 
que derivin de la recaptació de l’impost de grans superfícies per tal de seguir 
ajudant el comerç de proximitat de la ciutat.  

El Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa 
l'abstenció del PSC, la Sra. Casanovas expressa el vot favorable del PP, la Sra. 
Sanz expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot contrari 
d’UpB. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
11. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació insta al Govern municipal a 

incorporar en les Ordenances Fiscals per al 2014: - La modificació de les quotes de 
l'Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica fins a situar-les al nivell de les 
Ordenances Fiscals de 2011, de manera que les diferents quotes de l'impost 
corresponent a cadascuna de les categories de vehicles seran el resultat de 
multiplicar les tarifes bàsiques establertes a l'article 95è del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals pel coeficient 2. - Suprimir la gratuïtat de l'àrea 
verda, tornant a les quotes de l'Ordenança Fiscal de 2011 on les places exclusives 
per a residents i les places no exclusives per a residents tenien una quota de 0,20 
euros/dia amb un màxim d'1 euro per setmana, amb una durada màxima permesa 
d'estacionament per vehicle de 7 dies naturals. En coherència amb els escenaris de 
mobilitat que preveu el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018, presentat 
pel Govern Municipal. 

 
El Sr. Mestre assenyala que la proposició que fa el seu grup se situa en el 

context dela proposta d’ordenances fiscalsper a l’any 2014 que el Govern municipal 
ja deu estar treballant. Recorda que actualment són vigents les ordenances fiscals 
de l’any 2012, que van ser fruit d’un pacte entre el Govern de CiU i el Grup del PP. 
Destaca que aquestes ordenances van introduir tot un seguit de modificacions 
respecte a ordenances fiscals anteriors que, a part d’afectar la política fiscal de 
l’Ajuntament, també incidien en àrees d’actuació municipal, com en tot el que fa 
referència a les polítiques de mobilitat sostenible a la ciutat. Explica que 
l’Ajuntament ha implementat aquestes polítiques amb instruments diversos:la 
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promoció i la inversió en el transport públic col·lectiu, la política d’aparcaments 
municipals, la implantació del Bicing, la creació de la zona d’aparcament en 
calçada, l’extensió dels carrers de velocitat màxima de 30 km/hora, l’ampliació de 
zones per a vianants al centre de la ciutat i als centres històrics de molts barris, o 
les polítiques de prioritat invertida en molts carrers. Destaca que aquestes 
mesures orientades a l’objectiu de reforçar la mobilitat sostenible a la ciutat de 
Barcelona també anaven acompanyades de mesures de caràcter fiscal, ja fos amb 
bonificacions als vehicles menys contaminants o amb una fiscalitat específica que 
incidís sobre l’ús del vehicle privat dins de la ciutat.  

Afirma que l’objectiu d’aquestes polítiques fiscals que havien aplicat fins a l’any 
2012 els governs municipals anteriors era contribuir a reduir l’ús del vehicle privat 
dins de la ciutat. Opina que amb les Ordenances fiscals del 2012, que ara estan 
prorrogades, s’ha produït un retrocés pel que fa a aquest objectiu, ja que s’ha 
reduït la quota de l’impost dels vehicles de tracció mecànica entre un 3% i un 7% i 
s’ha establert la tarifa zero a l’Àrea Verda. Recorda que el seu grup no va 
compartir aquestes decisions i va presentar-hi al·legacions, que van ser 
desestimades pel Govern municipal. 

Assenyala querecentmentel Govern municipal ha presentat el Pla de mobilitat 
urbana de Barcelona 2013-2018, que comprèn tot un seguit d’actuacionsorientades 
a l’anomenat «escenari 2018» i en el qual es planteja una reducció de l’ús del 
vehicle privat a la ciutat que va del 26,7% dels desplaçaments en vehicle privat 
l’any 2011 al 18,6% l’any 2018. Remarca que aquest és l’escenari que planteja el 
Govern municipalen un document públic que ha lliurat en el marc del Pacte per la 
Mobilitat. Opina que per assolir aquest escenari calen actuacions molt diverses, 
una de lesquals és recuperar un model de fiscalitat municipal orientat a l’objectiu 
de la reducció de l’ús del vehicle privat a la ciutat a través de les mesures que el 
seu grup proposa. 

Conclou que si realment es volen assolir els objectius que planteja el Pla de 
mobilitat urbana presentat pel Govern, cal que hi hagi una coherència entre aquest 
pla i allò quees fa des de l’Àrea d’Economia en relació ambel gravamen fiscal sobre 
els vehicles privats.  

La Sra. Escarp assenyala que parlarà ella mateixa en nom del Grup del PSC. 
Afirma que donaran suport a la proposició, ja que comparteixen la majoria dels 
arguments que ha exposat el Sr. Mestre. Recorda que, de fet, el seu grup també 
va votar en contra de la proposta d’ordenances que es va plantejar l’any 2012 i 
que s’ha prorrogat el 2013. Opina que quan s’estableix una fiscalitat d’aquest tipus 
es marca una estratègia global sobre mobilitat, que és una estratègia contrària a la 
que defineix el Pla de mobilitat urbana, tal com ha apuntat el Sr. Mestre.  

Explica que mesures com l’Àrea Verda estaven destinades a polítiques de 
mobilitat sostenible i, per tant, apostaven pel transport públic i, sobretot, per la 
bicicleta. Destaca que, en canvi, al llarg dels dos darrers anys s’han fet polítiques 
«antimobilitat sostenible», que a més han estat sempre lligades a la bonificació de 
la fiscalitat pel que fa a l’ús del vehicle privat. Posa com a exemple l’increment de 
la quota del Bicing com a element quasi dissuasori enfront del foment de la 
bicicleta, o la nova gestió dels aparcaments. Pel que fa als aparcaments, opina que 
si ja és prou dubtós el concurs que es vol celebrar, encara ho és més que els 
diners que se’n puguin treure recaiguin sobre polítiques de mobilitat.  

Conclou que aquest no és un tema de recaptació, sinó de polítiques de mobilitat, 
i que actualment hi ha un foment clar de l’ús del cotxe privat enfront d’altres 
sistemes de mobilitatper part del Govern municipal.  

El Sr. Mulleras remarca que el Pla de mobilitat urbana 2013-2018 està en fase 
d’execució i que, per tant, encara no hi ha un document definitiu. Explica que el 
seu grup discrepade la vinculació entre càrrega fiscal i plans de mobilitat, i del fet 
de tornar a la política fiscal de l’any 2011 sense, per exemple, discriminar entre 
vehicles contaminants i no contaminants. En aquest sentit, manifesta que no 
creuen que un augment generalitzat de l’impost de vehicles redueixi el trànsit de 
vehicles i millori la mobilitat de Barcelona. Afirma que, de fet, els increments 
generalitzats dels impostos de vehicles que s’han fetdurant els darrers anys no han 
aconseguit aquest objectiu.  
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Assenyala que, fins a l’any 2011, l’impost de vehicles a Barcelona se situava 
enel màxim permès per la llei, i que el que va fer el seu grup, en la mesura que va 
poder negociar les Ordenances fiscals del 2012, va ser reduir-lo per evitar aquest 
màxim, que suposava un gran greuge comparatiu per a les famílies de Barcelona 
respecte a famílies d’altres ciutats espanyoles. Pel que fa a això, destaca que en 
les Ordenances fiscals del 2012 es va produir un punt d’inflexió amb la reducció de 
l’impost de vehicles, que va registrar una baixada mitjana del 5% que va suposar 
un estalvi total de 3 milions d’eurosper a les famílies de Barcelona. Explica que ja 
saben que l’impost de vehicles no és la càrrega fiscal principal d’una família a la 
ciutat, però que, com a mínim, aquesta reducció va ser rebuda com un petit gest 
en un temps de crisi.  

Conclou expressant el vot en contra del seu grup. 
El Sr. Portabella manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposició i que 

li sembla lògic que els grups del PP i de CiU hi votin en contra, perquè la proposició 
és contrària a les últimes modificacions de les Ordenances fiscals del 2012 que van 
pactar aquestes dues forces polítiques. 

Destaca que la ciutat té problemes amb alguns gasos contaminants que tenen 
un important efecte sobre la salut, com ara els òxids de nitrogen, i d’altres que 
provoquen l’efecte hivernacle. Assenyala que això no només passa a la ciutat de 
Barcelona, sinó a totes les grans urbs, i que per això tothom mira d’impulsar 
modificacions de les ordenances fiscals que afavoreixin la mobilitat sostenible i que 
vagin en detriment dels vehicles que funcionen amb combustibles fòssils. Remarca 
que, per contra, els grups de CiU i del PP afavoreixen la mobilitat del cotxe amb la 
gratuïtat de l’Àrea Verda i fan un impost en funció dels cavalls fiscals, que afirma 
que és una cosa que no té cap sentit des del punt de vista ambiental, a diferència 
de la bonificació que es va introduir fa tres anys en funció de les emissions de CO2.  

D’altra banda, recorda que el seu grup va presentar el dilluns passat una 
proposició a favor d’un servei públic d’ús compartit de cotxe en vehicles elèctrics i 
que el Grup d’ICV-EUiA va votar-hi en contra amb l’argument que només li 
interessaven les bicicletes. Assenyala que, tanmateix, avui aquest grup ha 
presentat una proposició sobre cotxes.  

La Sra. Recasens demana que el debat no se centri en les polítiques de 
mobilitat, que són un tema que competeix a la Comissió de Mobilitat i Seguretat. 
D’altra banda, opina que algun dia caldria fer un debat en profunditat i amb 
experts sobre els vasos comunicants entre les polítiques fiscals i les polítiques de 
mobilitat. Explica que ho diu perquè, per exemple, el Govern municipal ha intentat 
prendre algunes decisions respecte a les tarifes del Bicing o l’Àrea Lila, una àrea 
gratuïta per als residents a les zones limítrofes amb les àrees verdes que no ha 
pogut prosperar, tot i ser molt reclamada pels veïns d’aquests barris.  

Manifesta que el Govern votarà en contra d’aquesta proposició, ja que considera 
que queda molt emmarcada en el context d’elaboració i negociació de lespossibles 
ordenances fiscals per a l’exercici 2014. A més, opina que no seria coherent votar-
hi a favor perquè el Govern va negociar amb un altre grup municipal una sèrie de 
modificacions entorn de l’impost de tracció mecànica. Explica que, tal com ha dit el 
Sr. Mulleras, en aquest espai de negociació es van plantejar altres consideracions. 
Recorda que l’impost de vehicles es va reduir entre el 3% i el 7% segons la 
potència fiscal, tenint en compte que en aquell moment estava al màxim permès 
per la llei, que és el coeficient del 2%. Afirma que van creure que d’aquesta 
manera es podia enviar un missatge de disminució de la pressió fiscal sobre les 
famílies. D’altra banda, recorda que la gratuïtat de l’Àrea Verda va ser un 
compromís de l’alcalde Trias en la campanya electoral.  

El Sr. Mestre agraeix el vot favorable dels grups del PSC i d’UpB. 
Afirma que, si bé la política fiscal municipal té un primer objectiu recaptatori, 

també té la finalitat de contribuir a objectius més generals. Assenyala que és per 
això que les ordenances fiscals preveuen articles relacionats amb aspectes socials, 
ambientals o que contribueixin a la promoció econòmica, la creació d’ocupació 
estable a la ciutat ol’afavoriment de la mobilitat sostenible a la ciutat. Remarca 
que, en qualsevol gran ciutat, aquest últim aspecte significa incentivar la reducció 
de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments dins la ciutat. Destaca que les 
ordenances fiscals també perseguien aquest objectiu fins a l’any 2011, però que el 
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Govern de CiU, juntament amb el Grupdel PP, van decidir que les ordenances 
fiscals deixessin de servir a aquest objectiu i van prendre tot un seguit de decisions 
que afavoreixen l’ús del vehicle privat en els desplaçaments dins la ciutat. 

Manifesta que els sorprèn la manca de coherència del Govern municipal, ja que 
es preveuen uns objectius i unes actuacions en matèria de mobilitat des d’una àrea 
municipal que no van acompanyats de manera transversal i cooperativa des 
d’altres àrees municipals. En aquest sentit, destaca que un dels principals objectius 
que va expressar el mateix Govern municipal quan va presentar el Pla de mobilitat 
urbanaera el d’avançar en la reducció de l’ús del vehicle privat dins la ciutat de 
Barcelona a favor d’altres modes de mobilitat a la ciutat. Manifesta que tenen la 
sensació que, després de dos anys de mandat de CiU a Barcelona, el Govern no 
acaba de saber gaire bé cap a on va i no s’acaba de posar d’acord per anar tots 
plegats en la direcció quees diuque es vol anar.  

La Sra. Recasensdemana fer ús de la paraula. 
La Sra. Escarp manifesta que s’han exhaurit els temps d’intervenció.  
La Sra. Recasens expressa el vot contrari de CIU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
12. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació expressa el seu rebuig a 

l'Avantprojecte de Llei de Garantia de la Unitat de Mercat i acorda instar el govern 
de l'estat espanyol a retirar aquest avantprojecte de llei. 

 
El Sr. Portabella manifesta que no haurien presentat aquesta proposició si la Llei 

de garantia de la unitat de mercat fes referència només a la capacitat d’anul·lar la 
legislació de la Generalitat de Catalunya, però que aquest projecte de llei parla 
també d’anul·lar la capacitat legislativa dels ens locals. Assenyala que la llei afecta, 
per exemple, l’ordenació dels equipaments comercials, i estableix que hi hagi una 
única llicència per poder comercialitzar béns i serveis a tot l’Estat espanyol. A més, 
destaca que faculta el Govern espanyol a supervisar i limitar qualsevol norma 
autonòmica o local que topi amb la unitat de mercat, i per actuar d’ofici i denunciar 
qualsevol norma que vagi en contra de la unitat de mercat. Afirma que, de fet, el 
Govern espanyol calcula que poden desaparèixer fins a 5.000 regulacions de les 
que hi ha actualment.  

Assenyala que tant la FAES com la CEOE tenen un document que s’assembla 
molt a aquest projecte de llei, i que hi ha declaracions de la CECOT, de PIMEC i de 
professors d’ESADE que expressen la seva gran preocupació davant la possibilitat 
que s’aprovi aquesta legislació. Explica que han consultat la regulació dels Estats 
Units pel que fa a aquesta qüestió, ja que és l’exemple paradigmàtic dela llibertat 
de mercat, i que han descobert que en aquest país cada estat té el seu IRPF propi i 
pot decidir lliurament sobre l’impost de vendes, que són impostos que ara estan en 
risc de desaparèixer. Així mateix, afirma que als Estats Units les targes de crèdit 
de consum tenen un estatus particular segons cada estat, i que cada estat té les 
seves pròpies lleis de caràcter econòmic per poder competir de manera encertada. 
En aquest sentit, assenyala que, segonsl’avantprojecte de llei de l’Estat, els Estats 
Units estan amenaçant la unitat de mercat, cosa que sorprendria qualsevol 
economista.  

Explica que la PIMEC ha redactat un text que diu: «El Decret Llei 1/2009 
constitueix una línia vermella per al comerç de proximitat de Catalunya, que sota 
cap concepte pot ser traspassada per l’Executiu central en aquest avantprojecte de 
llei, que és la liberalització dels grans equipaments comercials, perquè afecten el 
model comercial de Catalunya». Afirma que per aquest motiu veuen amb molta 
preocupació que es pugui tirar endavant una llei de garantia d’unitat de mercat 
que afectaria les competències i el model comercial de l’Ajuntament de Barcelona i, 
fins i tot, el model empresarial i industrial.  

Finalment, cita unes paraules de l’economista Germà Bel, que opina que són 
molt adients: «La obsesión por la unidad de mercado es un síntoma, solo uno más, 
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de algo más profundo: la creciente percepción en España de que la 
descentralización ha llegado a un límite al que nunca debió haber llegado, porque 
amenaza la unidad nacional. ¿Sería mucho pedir que no se diga unidad de 
mercado cuando en realidad se quiere decir unidad nacional? Al menos, así nos 
entenderíamos». 

La Sra. Jaurrieta manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposició, ja 
que comparteixen l’argumentació que ha expressat el Sr. Portabella i, a més, no 
estan d’acord amb la manera com s’ha elaborat aquest avantprojecte de llei.  

Explica que el seu grup considera que poden haver-hi alguns àmbits en què el 
mercat de referència sigui l’Estati en quèla unitat de mercat pugui ser desitjable, 
però que no per això l’Estat ha d’impedir que les comunitats autònomes puguin 
exercir el seu autogovern en àmbits com el comerç, que està clarament definit en 
les competències pròpies dels estatuts d’autonomia.  

Afirma que no els agrada el redactat de aquest avantprojecte i que, a més, els 
preocupa que aquesta llei pugui implicar una cursa competencial a la baixa entre 
les diferents comunitats autònomes per veure quina ofereix els millors avantatges i 
les millors condicions per a l’establiment d’empreses, de manera que marquin els 
estàndards de qualitat els àmbits territorials més desregulats i amb normatives 
menys protectores. Explica que creuen que això pot tenir efectes perniciosos per 
als consumidors i per a les diferents activitats empresarials. A més, manifesta que 
tenen dubtes sobre el fet que la Comissió de la Competència pugui fer cas omís 
delque estableixen els diferents estatuts d’autonomia, i que es puguin revocar les 
lleis i normatives a les quals s’ha referit el Sr. Portabella.  

La Sra. Casanova manifesta que l’Avantprojecte de llei de garantia d’unitat de 
mercat del Govern espanyol té com a objectiu eliminar les traves administratives 
derivades de les diferents legislacions de les comunitats autònomes, que acaben 
impedint la lliure circulació de béns i serveis a Espanya. Afirma que això afecta 
negativament les empreses nacionals i multiregionals, així com les inversions 
estrangeres. Destaca que la finalitat última d’aquest avantprojecte ésreduir costos 
i guanyar eficiència per a les empreses, així com fomentar l’activitat econòmica i la 
creació de llocs de treball al conjunt de l’Estat espanyol, amb una reducció de 
costos prevista de 1.500 milions d’euros per a les empreses i amb un augment 
estimat de l’1,52% del PIB al llarg d’un període de 10 anys.  

Assenyala que es tracta d’una llei de contingut purament econòmic que pretén 
eliminar les barreres tècniques i normatives que dificulten que hi hagi un mercat 
comú espanyol. A més, remarca quees vol construir aquest mercat seguint el 
mateix patró que s’ha aplicat per aconseguir el mercat únic que hi ha a la Unió 
Europea des de l’1 de gener del 1993 i que ja va suposar en aquells primers anys 
un augment del 2% o el 3% del PIB comunitari. Recorda quel’Acta única europea 
de l’any 1986 va establir que s’aplicaria el principi de confiança mútua entre els 
estats membres, de manera que no es tractaria d’unificar o aproximar les diferents 
legislacions entre els països membres, sinó que cada estat acceptaria com a 
pròpies les normes vigents a la resta de països membres, excepte en aquelles 
qüestions que cada país considerés com a fonamentals, com ara temes de salut 
pública, de seguretat ciutadana o de protecció del medi ambient. Així mateix, 
explica que la Comissió Europea és la institució encarregada de resoldre els 
possibles conflictes d’aplicació d’aquest principi per la via administrativa, cosa que 
actualment es fa a través de la xarxa del Centre SOLVIT, i que el Tribunal de 
Justícia Europeu soluciona els conflictes i els litigis per la via judicial. En aquest 
sentit, afirma que es vol aplicar el mateix principi de confiança mútua entre totes 
les regions espanyoles per assolir la lliure circulació de béns i serveis a Espanya. 
Assenyala que, en aquest cas, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència 
exerciria el paper que fa la Comissió Europea en l’àmbit de la Unió, i l’Audiència 
Nacional i el Tribunal Constitucional, el del Tribunal de Justícia Europeu. 

Conclou que el seu grup celebra aquest avantprojecte de llei i espera que totes 
les administracions col·laborin en la simplificació administrativa per tal que el 
mercat comú funcioni a Espanya el més aviat possible i s’aconsegueixin els 
beneficis esperats per les empreses i els treballadors al conjunt d’Espanya.  
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El Sr. Mestre manifesta que el seu grup donarà suport a la proposició perquè 
comparteix el rebuig a l’Avantprojecte de llei de garantia d’unitat de mercat que va 
aprovar el Govern de l’Estat el passat 5 de juliol.  

Opina que el Govern del PP fa servir el pretext de posar ordre i trobar un 
equilibri entre la diversitat de normes territorials per facilitar la lliure circulació de 
béns i serveis, però que el veritable objectiu d’aquesta llei és la recentralització i la 
desregulació. A més, afirma que, tot i que el Govern de l’Estat defensa que és una 
llei de caràcter econòmic, el seu grup considera que té un marcat biaix ideològic. 
Assenyala que, de fet, la mateixa nota de PIMEC a la qual ha fet referència el 
Sr. Portabella diu textualment: «Ens tornem a trobar davant de mesures 
ideològiques que no pretenen reactivar l’economia, sinó desvirtuar la nostra 
manera de ser i de fer i, en aquest sentit, el sector no pot suportar més atacs 
contra el model del comerç propi de Catalunya. Aquest avantprojecte, a més, 
envaeix competències de la Generalitat i de la resta d’autonomies, especialment en 
tot allò que fa referència a la protecció dels consumidors i dels usuaris i usuàries, i 
pot suposar una relaxació en els requisits per a la fabricació de productes o 
prestació de serveis».  

Destaca que aquesta llei neix amb un rebuig molt generalitzat, no només de 
Catalunya, sinó també d’altres comunitats, com Andalusia, Canàries o el País Basc. 
Explica que fins i tot el Consell Econòmic i Social d’Espanya, en un dictamen sobre 
aquest avantprojecte de llei, diu el següent: «Pot ser de difícil aplicació i pot donar 
lloc a un increment de litigis, perquè afecta un bon nombre de competències 
autonòmiques i locals. Aquesta circumstància pot derivar en la proliferació de 
conflictes entre l’Estat i les administracions territorials, però també entre les 
mateixes comunitats i entitats locals». 

La Sra. Recasens manifesta que el seu grup està a favor d’aquesta iniciativa, i 
que comparteix la posició del Govern de la Generalitat i del Grup Parlamentari de 
CiU al Congrés dels Diputats pel que fa a aquest tema. 

Afirma que l’Avantprojecte de llei de garantia d’unitat de mercat atempta de 
manera clara contra la capacitat legislativa i executiva de les comunitats 
autònomes. A més, opina que el Govern de l’Estatnecessita entendre que les 
comunitats autònomes han estat els motors econòmics en els últims 30 anys, i que 
aquest model d’èxit és fruit de la descentralització, per la qual cosa no és 
incompatible amb l’eficiència i la simplificació administrativa.En aquest sentit, 
afirma que cal mantenir les competències, l’autonomia i la llibertat en aquest àmbit 
per continuar generant i promovent l’activitat econòmica, així coml’esperit 
emprenedor que sempre ha caracteritzat el poble català. 

Assenyala que són moltes les administracions que estan en processos de 
simplificació administrativa, com ara l’Ajuntament de Barcelona, i que no és fàcil 
treballar en aquest àmbit. Pel que fa a això, explica que a l’hora d’uniformar 
normatives es produeix el debat de la descentralització o l’eficiència versusla 
unificació, o el de l’homogeneïtzació versusl’especificitat del territori.  

Explica que estan en desacord amb aquest avantprojecte de llei per la 
uniformitat regulatòria que vol imposar, que afecta les competències de 
l’Administració local i discrimina els operadors econòmics establerts en altres 
estats membres de la Unió Europea. A més, opina que representa una situació de 
subordinació de l’autogovern de les comunitats autònomes i, per tant, una clara 
laminació de l’exercici de les competències de les comunitats autònomes pel que fa 
a la seva capacitat normativa i d’actuació.  

Assenyala que el sistema que ha explicat la Sra. Casanova de llicència única i de 
legislar en origen pot arribar a obviar aquelles legislacions que poden ser més 
exigents i anar més encaminades a la qualitat de producte. En aquest sentit, 
afirma que no comparteixen el fet que una empresa es pugui estar bellugant d’una 
comunitat autònoma cap a l’altra amb estàndards de qualitat menys exigents. 
Explica que tampoc no estan d’acord amb el nou òrgan que es crearà, el Consell 
per la Unitat de Mercat, perquè té funcions que desenvolupen altres òrgans ja 
existents a Catalunya, per la qual cosa crea inseguretat jurídica i duplicitats.  

Conclou que aquest projecte es contradiu amb la normativa europea, no 
afavoreix la internacionalització de les empreses i genera un mercat amb 
tendències endògenes i unes pràctiques que no serien homologables més enllà de 
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les fronteres de l’Estat espanyol. Finalment, manifesta que també posen en dubte 
que aquesta recentralització impliqui una simplificació administrativa.  

El Sr. Portabella agraeix els vots a favor dels grups de CiU, PSC i ICV-EUiA.  
Assenyala que la tinenta d’alcalde ha esgrimit un argument que val la pena 

subratllar, que és el dubte que l’avantprojecte sigui legal, ja que la competència 
del mercat únic la té la Unió Europea i no pas els estats. Recorda que quan el 
Govern municipal anterior va voler regular alguns aspectes de les grans superfícies 
en una ordenança, com arala prohibició que els grans centres comercials 
s’establissin en carrers de menys de cinc metres per qüestions de mobilitat, va 
haver d’afrontar un recurs i defensar-ho a Europa, i no pas a Madrid.  

D’altra banda, afirma que aquesta legislació crearà una situació d’inseguretat 
jurídica a les empreses, tal com han apuntat la PIMEC, la CECOT, experts d’ESADE 
i el Sr. Germà Bel, de la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, opina que 
l’argument que la llei afavorirà els empresaris només el defensa el PP. Assenyala 
que treu aquesta conclusió perquè el març del 2012 la FAES va publicar un 
document titulat La unidad de mercado, un imperativo para recuperar la 
competitividad, en el qual hi ha l’afirmació següent: «Dotar a la legislación básica 
estatal de su máxima amplitud y extensión de modo que las posibles divergencias 
entre los reglamentos autonómicos queden reducidas a la menor expresión». Pel 
que fa a això, opina que aquest fragment podria semblar extret del Decret de Nova 
Planta. 

La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Casanovas expressa el vot contrari del PP, el Sr. 
Mestre expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot 
favorable d’UpB. S'aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
13. Que el Govern municipal promogui activitats i visites pedagògiques dels 

participants dels programes de Barcelona Activa orientats a la divulgació de la 
cultura emprenedora entre els joves de la nostra ciutat a les properes edicions del 
BIZ Barcelona. 

 
La Sra. Jaurrieta recorda que Barcelona Activa desenvolupa diversos programes 

conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació Barcelona 
Formació Professional, entre ells «Emprendre amb valors» i «Projecte de vida 
professional». Explica que aquests programes incorporen diferents activitats 
adreçades a l’alumnat i al professorat de secundària obligatòria ipostobligatòria, i 
que barregen formació teòrica i pràctica sobre els valors del treball i 
l’emprenedoria a través de tallers, visites a empreses o conferències, entre 
d’altres. Afirma que la proposta del seu grup pretén que també s’utilitzin grans 
plataformes d’emprenedoria de les quals disposa la ciutat, com és el cas del BIZ 
Barcelona, que aquest any ha celebrat la tercera edició i en el qual s’ajunten 
pimes, autònoms i emprenedors per compartir experiències.  

La Sra. Recasens opina que Barcelona Activa, juntament amb Fira de Barcelona, 
fa una bona tasca de comunicació del BIZ, tant entreels participants com entre la 
comunitat emprenedora.Assenyala que, tanmateix, això encara és insuficient i cal 
donar-lo a conèixer a més persones, sobretot els joves iels emprenedors. Afirma 
que, per tant, està d’acord amb tot allò que pugui ajudar a generar nous canals de 
comunicació. 

Explica que en aquests moments participen en programes com «Emprendre amb 
valors», que té l’objectiu de promoure la cultura emprenedora entre els 
estudiantsdels darrers cursos de secundària, i en el qual hanpogut promoure el BIZ 
entre un total de 3.785 joves. Assenyala que en el programa «Idees amb futur», 
adreçat a menors de 30 anys, ofereixen cursos per treballar amb la idea de negoci. 
Precisa que n’han fet dues edicions durant el 2012 i que en aquest programa 
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també fan promoció del BIZ. A més, explica que els premis FP Emprèn tenen com 
a finalitat potenciar el reconeixement social, el prestigi i la qualitat de la FP, i que, 
com a premi d’aquest concurs, en el marc del BIZ Barcelona, s’ofereix poder 
participar en el programa «Idees amb futur». Afirma que, per tant, intenten 
aprofitar fòrums com el BIZ per fer participar i connectar amb altres serveis que 
ofereixen. Explica que, en el marc del BIZ, també hi ha els premis Emprenedor 
XXI,que comprenen dues categories, el Premi Créixer i el Premi Emprendre, que 
inclouen tot un conjunt d’activitats dirigides a accelerar el creixement de les 
empreses guanyadores.  

Així mateix, manifesta que, en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, es treballa 
amb les escoles de primària per estendre el valor de l’emprenedoria, i que això 
també es fa al BIZ. A més, anuncia que estan iniciant col·laboracions per donar a 
conèixeri promoure el BIZ amb dos projectes concrets. Explica que un és el 
programa de la Fundació Escola Emprenedors «Be anentrepreneur», que és un 
programa d’iniciació a l’emprenedoria que es fa en anglès i que s’adreça a alumnes 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de tot Catalunya. Afirma que l’altre és «Junior 
achievement», un projecte d’una organització creada als Estats Units a través del 
qual s’accedeix a una gran quantitat d’alumnes i en el qualhan participat com a 
membres del juratel 2012 avaluant projectes empresarials que han sorgit d’escoles 
de Catalunya.  

Conclou que accepten el prec en el sentit de promoure noves activitats com les 
que es demanen.  

La Sra. Jaurrieta agraeixl’acceptació del prec.  
Es dóna per tractat. 
 
14. Que el Govern municipal elabori i presenti als membres d'aquesta comissió 

abans de finalitzar l'any un informe que analitzi i compari la situació actual de 
l'Ajuntament respecte els tràmits i les facilitats municipals a l'hora d'iniciar una 
empresa a la nostra ciutat i que valori la conveniència o no d'adherir-se a la nova 
plataforma "Emprendre en 3". 

 
La Sra. Jaurrieta assenyala que aquest prec afecta totes les administracions 

públiques i que creuen que pot facilitar l’impuls de l’activitat emprenedora a la 
ciutat. Manifesta que demanen al Govern que analitzi i posteriorment presenti un 
informe sobre la possibilitat que l’Ajuntament formi part de la plataforma 
«Emprende en 3». Explica queel passat 31 de maig el Ministeri d’Hisenda va 
presentar una resolució en la qual s’establien les condicions d’aquesta plataforma i 
es facilitava que es pogués tramitar simultàniament en les tres administracions. 
Afirma que aquesta plataforma presenta moltes similituds amb els punts 
d’assessorament i inici de tramitació (PAIT) que té Barcelona Activa i que, per tant, 
creuen que es pot valorar participar-hi. 

D’altra banda, explica que també demanen que s’avaluï quin és l’estat dels 
mecanismes d’acompanyament i tramitació de les noves activitats emprenedores a 
la ciutat. Observa que hi ha estudis, com ara «Evaluación de las trabas 
administrativas para la creación de empresas», que posen en relleu que hi ha 
punts de tramitació electrònica que no estan tenint gaire recorregut perquè els 
emprenedors prefereixen, majoritàriament, la via presencial.  

La Sra. Recasens afirma que han començat a valorar la iniciativa «Emprende en 
3», que és una plataforma que s’ofereix a les entitats locals per tal de possibilitar, 
mitjançant la digitalització i les plataformes electròniques, la tramitació electrònica 
de les declaracions responsables d’emprenedors, empresaris o titulars d’activitats 
econòmiques que vulguin iniciar la seva activitat o traslladar el seu negoci. Explica 
que, no obstant això, el passat 17 de junyla Sra. Susana Tintoré es va reunir per 
parlar d’aquest tema amb el Sr. Antonio Fernández Recker, subdirector general de 
Suport a la Petita i Mitjana empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i 
aquest li va dir que la plataforma no era gaire adequada per a una administració 
de la dimensió de la ciutat de Barcelona i que ja tenia plataformes electròniques 
molt avançades en matèria de simplificació administrativa i de constitució 
d’empreses o emprenedors.  
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Assenyala que la Generalitat també va llançar una plataforma d’aquestes 
característiquesper a les administracions de tot Catalunya,i que en aquest cas el 
Govern municipal també va considerar que l’Ajuntament de Barcelona disposava 
d’instruments més avançats. Opina que, tot i haver-hi encara recorregut per fer, 
en aquests moments els PAIT van per davant de les iniciatives d’altres 
administracions en aquesta matèria. Pel que fa a això, destaca que actualment 
Barcelona Activa disposa del millor punt PAIT de l’Estat, que és el punt on es 
tramiten més societats a tot Espanya. Assenyala que, tanmateix, s’estan 
plantejant incloure el document únic electrònic (DUE) en les declaracions 
responsables dins del punt PAIT. Afirma que, per tant, el Govern municipal intenta 
introduir algunes millores en aquest àmbit. 

Conclou que, tot i els comentaris del subdirector general de Suport a la Petita i 
Mitjana empresa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, accepten el prec i 
presentaran un informe sobre aquesta qüestió, sobretotper explicar la situació 
actual de l’Ajuntament respecte als tràmits.  

La Sra. Jaurrieta agraeix l’acceptació del prec, i manifesta que comparteix que 
els serveis de Barcelona Activa acostumen a anar per davant d’altres de l’Estat en 
aquesta matèria.  

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
15. Incorporar les modificacions normatives necessàries per tal d'introduir els 

canvis pertinents en els annexos de l'ordenança reguladora de l'IBI per fer més 
justa la càrrega fiscal que recau sobre les petites i mitjanes empreses 
d'aparcament a la ciutat, per a que sigui vigent al 2014. 

 
El Sr. Mulleras manifesta que aquest prec està motivat per la situació d’injustícia 

fiscal que pateixen els aparcaments vinculats a una activitat econòmica a causa de 
l’IBI que se’ls aplica. Explica que actualment s’hauria d’aplicar l’1,1% de l’IBI sobre 
el 10% dels aparcaments de més valor cadastral, però que l’ordenança fiscal de 
l’IBI fa que aquest 1,1% s’estigui aplicant sobre el 90% dels aparcaments vinculats 
a aquesta activitat, en contra de l’esperit de la llei. Afirma que, per tant, demanen 
que s’apliqui l’1,1% de l’IBI sobre el 10% dels aparcaments vinculats a activitat 
econòmica de més valor. Assenyala que, per exemple, això es podria fer 
incrementant el llindar del valor cadastral i eliminant l’1,1% ques’aplica als 
aparcaments d’ús residencial.  

Manifesta que es tracta d’un canvi molt senzill i que hanreclamat diverses 
vegades, i que demanen que es comenci a tramitar perquè es pugui aplicar ja el 
2014. Explica que el Govern municipal té dues vies per fer-ho: esperar l’aprovació 
de les Ordenances fiscals del 2014, o bé iniciar un procés de modificació normativa 
que finalitzi abans de l’1 de gener del 2014. Assenyala que aquesta segona opció 
no és una excepció, atès que ja s’ha aplicat en altres casos, com ara en la rebaixa 
de l’IBI per als equipaments municipals esportius i culturals, aprovada inicialment 
el gener del 2013; en la instauració de les taxes per a les proves de contrast en el 
test de drogues i alcoholèmia i perals caixers bancaris, aprovades el març del 
2013, i en les taxes per al nou Mercat de Bellcaire, aprovadesl’abril del 2013.  

La Sra. Recasens assegura que comparteixen la inquietud respecte als petits 
aparcaments i garatges que hi ha arreu de la ciutat i la injustícia que suposa que 
tinguin una pressió fiscal superior a causa de la configuració de l’impost en matèria 
d’IBI en aquests casos. Assenyala que és cert que l’ordenança fiscal fixa un tipus 
específic de l’1% per a tots els usos no residencials, però que, com a conseqüència 
de l’aplicació del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, aquest gravamen 
es va incrementar fins a l’1,10%. Afirma que, per tant, aquest conjunt d’usos 
d’aparcament i petits garatges estan sotmesos a ungravamen superior al que els 
pertocaria.  

Explica que el Sr. Mulleras sap que, en el marc de les negociacions de les 
ordenances fiscals amb el Grup del PP, un dels compromisos que el Govern va 
voler tirar endavant després d’un intens treball per part de la Direcció de 
Pressupostos i Política Fiscal de l’Ajuntament era veure comes podia alleugerir 
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aquesta càrrega fiscal mitjançant el llindar dels valors cadastrals. Assenyala que, 
tanmateix, no va ser possible arribar a un acord i, per tant, no es va efectuar 
aquesta modificació puntual de l’IBI per als aparcaments. Afirma que, de tota 
manera, aquest és un compromís que el Govern manté en vigor de cara a unes 
possibles ordenances per al 2014. 

Aclareix que si van poder modificar l’IBI dels equipaments esportius i culturals 
és perquè l’Estat va donar als ajuntaments un termini de tres mesos, en concret 
fins a l’abril del 2013, per acollir-se a aquesta modificació puntual de l’IBI. 
Assenyala que, si no hagués estat així, les administracions locals no podrien haver 
modificatl’IBIdesprés de l’1 de gener de 2013. Pel que fa a les taxesper a les 
proves de contrast en el test de drogues i alcoholèmia i perals caixers bancaris, 
precisa que més enllà de l’1 de gener del 2013es poden modificar, crear o suprimir 
taxes, però no es poden modificar els impostos. Afirma que en el cas del Mercat de 
Bellcaire també estan parlant de taxes.  

Conclou que tenen la intenció de tirar endavant el compromís que ha expressat, 
però sempre en el marc d’una nova entrada en vigor de l’IBI l’1 de gener del 2014.  

El Sr. Mulleras agraeix l’acceptació del prec, però demanaque s’iniciï la via de la 
modificació normativaperquè entri en vigor el 2014, ja que no saben si hi haurà 
ordenances fiscals el 2014. Afirma que el que volen és iniciar una altra via perquè 
sigui possible corregiraquestasituació d’injustícia fiscal que afecta un gran nombre 
de petits i mitjans empresaris d’aparcaments.  

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
16. Instar al Govern Municipal a lliurar als grups municipals un informe amb la 

relació complerta de tots els edificis a la ciutat de Barcelona catalogats com a 
Patrimoni Històric on es realitza algun tipus d'activitat econòmica i/o comercial, 
indicant si paguen l'Impost de Béns Immobles o si el tenen bonificat, i en aquest 
cas quina és la bonificació. En un termini màxim de 30 dies. 

 
El Sr. Mestre explica que, malgrat la incògnita de no saber si hi haurà 

ordenances fiscals el 2014, la Llei 16/2012, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica, proposava diverses modificacions de la Llei d’hisendes locals. 
Assenyala que una d’aquestes modificacions es referia a l’Ordenança de l’IBI i 
establia l’exclusió de l’exempció obligatòria d’aquest impost per a béns integrants 
del patrimoni històric afectes a explotació econòmica i la seva substitució per una 
bonificació potestativaen aquests mateixos supòsits. Afirma que, per tant, es 
donava la possibilitat als ajuntaments de poder decidir si aquests edificis 
catalogats com a patrimoni històric i que estaven exempts de pagar l’IBI podien 
estar també sotmesos a pagar l’impost. En aquest sentit, recorda que l’Ajuntament 
de Madrid, que té uns 500 edificis catalogats i amb explotació econòmica, va 
decidir aplicar aquesta llei estatal gradualment, de manera que el 2013 aquests 
edificis paguen l’IBI amb una bonificació del 80% i a partir del 2014 seran 
equiparats a la resta d’immobles que exerceixen activitats econòmiques i, per tant, 
pagaran l’IBI que els correspon de manera completa.  

Assenyala que aquesta possibilitat prevista en la llei esmentada era una mesura 
sol·licitada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, però que 
l’Associació Catalana de Municipis, i en concret elpresident de la Comissió 
d’Hisendes Locals, el Sr. Ferran Bel, també ha valorat que aquesta mesura era 
necessària i ha destacat que preserva l’autonomia local, ja que cada ajuntament 
pot decidir si l’aplica o no.  

Manifesta que, coneixedors d’aquesta llei i de la possibilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona d’aplicar-laen relació amb l’Ordenança de l’IBI a la ciutat, van adreçar al 
Govern municipal una pregunta escrita l’11 de maig del 2012 en què demanaven el 
mateix que ara plantegen. Explica que precisament formulen aquest prec perquè 
no han rebut resposta a aquesta pregunta, malgrat que el termini per contestar les 
preguntes escrites és de 30 dies. 
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La Sra. Recasens afirma que el Sr. Mestre té raó pel que fa a la pregunta escrita 
pel seu grup l’11 de maig del 2012. A més, recorda que en aquell moment hi havia 
bastant debat mediàtic sobre quina era la tipologia de patrimoni històric protegit 
on es realitza algun tipus d’activitat econòmica i/o comercial i, per tant, susceptible 
de ser bonificat o no en relació amb l’IBI.  

Manifesta que el Govern accepta el prec i que, atès que l’Institut Municipal 
d’Hisenda està elaborant aquesta informació, és possible que en un termini de 30 
dies disposin ja de l’informe.  

Es dóna per tractat. 
 
17. Instar al Govern municipal a lliurar als grups municipals en el termini de 30 

dies, un informe sobre quina inversió estrangera s'ha realitzat a la ciutat de 
Barcelona durant el 2012. Especificant en quins sectors, la quantitat de cadascuna, 
i la comparativa amb l'any 2011. 

 
La Sra. Sanz manifesta que, atès l’esforç que fa l’Ajuntament per atraure 

inversió estrangera, suposen que el Govern té algun tipus d’anàlisi sobre aquesta 
inversió i volen que comparteixi aquesta informació amb la resta de grups 
municipals.  

D’altra banda, assenyala que han acceptat la transacció que els ha plantejat el 
Govern per ajornar el termini de presentació de l’informe al gener del 2014, ja que 
es fa un estudi bianual sobre aquest tema.  

La Sra. Recasens explica que l’Ajuntament encarrega de manera bianual una 
anàlisi de la inversió estrangera a l’àrea de Barcelona. Precisa que la darrera 
edició, que va anar a càrrec d’ESADE, es va publicar el 2011, i que l’Ajuntament 
impulsa ara l’elaboració del nou estudi, que es difondrà a principis del 2014.  

Assenyala que alguns dels indicadors que es tenen en compte són l’atracció de 
mercat, el grau de desenvolupament industrial, l’atracció de talent, les 
infraestructures i la qualitat de vida. Explica que hi ha molts rànquings i estudis 
que analitzen de maneres diferents si una ciutat és una atractora potencial 
d’inversió estrangera i que, per tant, en funció del rànquing, es pot estar en una 
posició o en una altra. Afirma que, tanmateix, creuen que val la pena adoptar una 
única via d’anàlisi per poder veure’n l’evolució a través d’uns mateixos paràmetres 
comparatius, tal com també feia el Govern anterior.  

Destaca que el 2012, del total de 221 projectes d’inversió estrangers rebuts a 
Catalunya, 195 s’havien fet a la província de Barcelona i 110 a la ciutat de 
Barcelona. 

La Sra. Sanz agraeix l’acceptació del prec. Manifesta que comparteixen la 
metodologia utilitzada, que també emprava el Govern anterior, ja que és 
interessant conèixer l’evolució de la inversió.  

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
18. Que el Govern municipal faci efectives les ordres de cessament d'activitat 

d'establiments turístics dictades pels estaments judicials i que estan pendents 
d'execució. 

 
El Sr. Portabella explica que darrerament hi ha hagut una eclosió de nous 

establiments d’allotjament turístic més aviat associats al turisme de baix preu, com 
ara albergs i apartaments turístics. Assenyala que algunes persones d’aquests 
sectors s’han posat en contacte amb els grups municipals per explicar-los que 
pateixen un percentatge molt alt de competència deslleial perquè molts d’aquests 
establiments no disposen de llicència, fet que té repercussions negatives tant pel 
que fa a l’atenció als turistes com pel que fa als mateixos veïns. Afirma que, atès 
que hi ha algunes sentències judicials de cessament de l’activitat d’aquests 
establiments que no s’han pogut executar, volen saber què s’està fent per aplicar-
les. 

La Sra. Recasens explica que l’Ajuntament fa efectives totes les ordres de 
cessament d’activitat que dicten els estaments judicials, i que en aquests moments 
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no hi ha cap sentència judicial en cap matèria que estigui pendent d’execució. En 
aquest sentit, pregunta al Sr. Portabella si té coneixement d’algun cas concret. 

El Sr. Portabella explica que sabien d’un cas en el moment de formular el prec la 
setmana passada, però que podria ser que aquesta setmana ja s’hagués resolt.  

Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
19. Té previst el Govern municipal modificar a curt termini l'Ordenança 

d'Establiments Alimentaris, tal i com estableix el Pla de Comerç presentat al 
Consell Plenari d'abril de 2013? 

 
El Sr. Mulleras recorda que el 29 de març del 2011 el Govern municipal anterior 

va modificar l’Ordenança d’establiments alimentaris. Precisa que va ser una 
reforma feta pels grups del PSC, ICV-EUiA i ERC en l’últim plenari del mandat de 
l’alcalde Jordi Hereu. A més, destaca que es va fer sense el consens del sector i 
que fins a 17 gremis van expressar la seva discrepància amb aquesta modificació. 
Assenyala que el seu grup va denunciar aquesta situació i que el mateix Grup de 
CiU també va votar en contra de la modificació. Explica que consideraven que hi 
havia un excessiu afany intervencionista i una falta d’adequació al marc legal 
europeu, a més de pensar que no tenia sentit presentar una modificació d’aquesta 
ordenança a final de mandat sense haver-la pactat amb el sector.  

Afirma que, per tot això, el seu grup va presentar un prec a la sessió de febrer 
del 2012 de la Comissió en què demanava que s’iniciessin les accions per modificar 
aquesta ordenança, però que el Govern municipal no va atendre el prec. Recorda 
que, no obstant això, el seu grup va aconseguir incloure aquest compromís en el 
Pla de comerç aprovat en el plenari del mes d’abril d’aquest any. 

El Sr. Blasi assenyala que aquesta és una de les primeres actuacions que s’ha 
plantejat dins del Pla de comerç. Explica que en el transcurs de tot el 2013, i 
també abans, s’han establert contactes amb els diferents gremis implicats per tal 
de fer realitat aquesta modificació de l’Ordenança d’establiments alimentaris. 
Afirma que continuaran treballant en aquesta línia per intentar que el 2013 hi hagi 
una nova ordenança que reculli les diferents sensibilitats del sector. 

El Sr. Mulleras agraeix la resposta del regidor. Manifesta que entenen que 
aquesta modificació estarà finalitzada abans de finals del 2013, però que voldrien 
que es concretés quan es començarà a fer.  

El Sr. Blasi afirma que ja s’hi ha començat a treballar i que intentaran que 
s’enllesteixi a finals del 2013 o principis del 2014.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
20. Quina serà la relació de la seu del laboratori europeu de certificacions i 

inspeccions de l'empresa xinesa CCIC amb l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci 
de la Zona Franca? 

 
El Sr. Portabella manifesta que es van assabentar per la premsa que una 

empresa xinesa anomenada CCIC s’instal·larà al Consorci de la Zona Franca, i que 
serà l’empresa que certificarà i inspeccionarà els materials que s’exportin cap a la 
Xina. Opina que el benefici indirecte sobre la ciutat d’aquest fet és obvi, perquè hi 
haurà moltes mercaderies i moltes empreses que vindran a aquest laboratori de 
certificació per embarcar-se des del Port de Barcelona, però que no entenen quin 
tipus de vincle s’establirà entre la Zona Franca i l’Ajuntament, atès que la Zona 
Franca depèn de l’Administració central. En aquest sentit, pregunta si una part del 
que pagarà aquesta empresa anirà a les arques de l’Ajuntament o bé tot s’ho 
quedarà l’Administració central.  

La Sra. Recasens explica que aquesta empresa disposava d’una sucursal a 
Espanya al carrer Mallorca, 272, i que a inicis del 2012 va mantenir una primera 
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reunió amb l’àrea de Promoció de la Ciutat per estudiar la possibilitat d’instal·lar a 
Barcelona el seu primer laboratori industrial europeu. Afirma que, de moment, 
l’empresa servirà només a les exportacions que es facin en el mercat espanyol, 
però que a la llarga té la intenció d’estendre la seva activitat a les exportacions 
que es facin en el mercat europeu.  

Assenyala que l’empresa buscava un espai industrial de 1.300 m² molt 
determinat, amb una àrea diàfana de 15x10 metres com a mínim i amb una alçada 
de 5 metres. Explica que, de febrer a maig, l’àrea de Promoció de la Ciutat va 
estar donant suport a la recerca d’aquest espai i es van valorar tres possibles 
ubicacions: la zona del 22@, el Bon Pastor i la Zona Franca. A més, afirma que des 
d’aquesta àrea també es va donar suport a tot el procés de llicències amb els 
tècnics del districte de Bon Pastor i a les qüestions d’incentius amb Invest in 
Catalonia. 

Explica que l’alcalde, en el seu viatge a la Xina el juliol del 2012, va visitar la 
seu d’aquesta empresa, acompanyat del delegat del Consorci de la Zona Franca. 
Manifesta que allà el responsable del Consorci de la Zona Franca va oferir al 
president de l’empresa un espai industrial concret al carrer Motors i que 
recentment s’ha fet l’acord definitiu per tal que s’instal·li en aquest espai. Pel que 
fa a això, assenyala que Barcelona competia amb Rotterdam per acollir aquest 
laboratori. 

Explica que ara es constituirà una nova societat i s’establiran les condicions 
definitives del projecte amb el Consorci de la Zona Franca, i que el Govern 
municipal continuarà treballant per facilitar la instal·lació de l’empresa. Destaca 
que es tracta d’una inversió important d’entre 2 i 3 milions d’euros, i que en un 
primer moment es generaran 10 llocs de treball. D’altra banda, manifesta que 
entén que el lloguer de l’empresa es pagarà al Consorci de la Zona Franca. 

El Sr. Portabella manifesta que els sabria greu que aquesta inversió i el lloguer 
que es pagués no tingués cap repercussió sobre l’Ajuntament, i reitera que no està 
segur de quin vincle hi ha entre la Zona Franca i l’Ajuntament.  

La Sra. Recasens afirma que normalment els diners recaptats van al Consorci de 
la Zona Franca, però que no sap si en aquest cas pot haver-hi algun altre tipus 
d’acord.  

Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
21. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució de la proposició següent aprovada el 14 de desembre de 2011: 
La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda: Primer. Impulsar un sistema 
de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i 
activitats que presta aquesta ajuntament, i que s'ajusti per a cada persona a la 
seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la 
perspectiva redistributiva, tenint en compte criteris de renda i de situació personal 
i familiar. Segon. L'equip de govern presentarà dins el primer trimestre del 2012 
una proposta al respecte, que serà informada a una comissió amb representants 
dels diferents grups municipals abans de la seva possible aprovació en comissió de 
govern, amb l'objectiu de poder tenir implantats els nous preus públics amb 
criteris de tarifació per renda de cara a l'any 2013. 

 
La Sra. Sanz recorda que el gener del 2013 el seu grup va sol·licitar una 

compareixença per tal que el Govern donés compte de com havia aplicat els 
criteris de tarifació per renda, tarifació social i preus públics previstos, tenint en 
compte que el 2012 s’havia aprovat una proposició del seu grup amb relació a 
aquest compromís. Explica que en aquell moment la Sra. Recasens els va dir que 
reconeixia aquest compromís i que s’havia fet l’informe, tot i que no n’havien donat 
compte, però que els enviaria l’informe i en parlarien. Afirma que encara no han 
rebut aquest informe i que, per tant, els agradaria saber si està fet i se’ls farà 
arribar.  
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La Sra. Recasens manifesta que aquest informe està fet i que se’n van presentar 
les conclusions a la Comissió Tècnica d’Ordenances Fiscals i Preus Públics el 23 de 
maig del 2012, en el marc de l’exposició de les Directrius generals per a 
l’ordenació de taxes i preus públics per al 2013. Afegeix que les ordenances del 
2013 es van elaborar seguint les recomanacions d’aquesta anàlisi, però que 
aquestes ordenances no van prosperar. Afirma que, no obstant això, es pot tornar 
a plantejar la proposta de cara al 2014. 

D’altra banda, explica que és veritat que no han complert el compromís de 
traslladar aquestes conclusions als representants dels grups municipals i que, per 
això, han acordat que faran una reunió amb els tècnics i el representant de cada 
grup municipal per donar-les a conèixer. Assenyala que l’informe aprofundia en el 
coneixement de mesures com ara vincular els preus públics als percentatges de 
renda pel que fa a residències, centres de dia, habitatges tutelats, equipaments 
residencials, el servei d’atenció domiciliària, els preus públics de la targeta rosa, 
els preus públics de la recollida de residus, l’educació ambiental o la Guàrdia 
Urbana, entre d’altres.  

La Sra. Sanz recorda que, quan el seu grup va presentar aquesta 
compareixença, la Sra. Recasens ja els va explicar que els criteris de les 
Ordenances del 2003 s’havien fet en el marc d’aquestes conclusions, però que ells 
anaven més enllà dels serveis que la tinenta d’alcalde ha esmentat, ja que es 
referien també als equipaments culturals i esportius. Opina que, tanmateix, 
l’important és que abans de tenir una nova proposta d’ordenances per al 2014 es 
faci una trobada per conèixer les conclusions de l’informe.  

Es dóna per tractada. 
 

 
VI) Mocions 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

21.30 h. 
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Comissió de Seguretat i Mobilitat  
 

Acta de la sessió del dia 15 de juliol de 2013, aprovada el dia 10 d’octubre 
de 2013 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 15 de juliol de 

2013, s'hi reuneix la Comissió de Seguretat i Mobilitat, sota la presidència de la 
Ima. Sra. María Elisa Casanova Doménech. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs.: Eduard Freixedes i Plans, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond 
Blasi i Navarro, Assumpta Escarp i Gibert, David Escudé i Rodríguez, Pilar Díaz 
López, Immaculada Moraleda i Pérez, Alberto Villagrasa Gil, Oscar Ramírez Lara, 
Joaquim Mestre Garrido, Isabel Ribas Seix, Joan Laporta i Estruch, assistits pel 
secretari general de la Corporació, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

També hi és present el Sr. Josep M. Lahosa, membre de la Comissió Tècnica de 
Seguretat Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello. 
S'obre la sessió a les 9,40 h. 
 
 

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
El Sr. Mestre comenta que a la pàgina 29, al tercer paràgraf, hauria de dir 

«Direcció corporativa» en comptes de «cooperativa». La presidenta respon que pot 
ser que ella ho digués malament i afirma que ha de ser «corporativa» i que faran 
el canvi pertinent. 

S'aprova. 
 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comunica la 

resolució següent: 
 
Únic. Del gerent municipal, de 27 de maig de 2013, que adjudica al Sr. Simon 

Hayes el contracte que té per objecte el servei de suport tècnic i administratiu a la 
Direcció de Serveis de Mobilitat en la gestió derivada de la participació en projectes 
internacionals, per als exercicis 2013-2014, i per un import de 45.828,75 euros. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
 
1. El Servei d'orientació jurídica (OAC de Sant Miquel). Anàlisi de les dades 

(anys 2011 i 2012). 
 
El Sr. Blasi afirma que explicaran l’informe a partir de les dades recollides al 

Servei d’Orientació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la plaça Sant Miquel i dóna 
la paraula al Sr. Lahosa. 

El Sr. Lahosa exposa que hi ha hagut 5.265 consultes des del 2011 i que la 
distribució és bàsicament en tres paquets. Per una banda, de l’àmbit matrimonial i 
familiar, també de l’àmbit dels arrendaments i la propietat horitzontal i finalment 
de l’àmbit civil. Alhora, explica que hi ha hagut un creixement durant l’any 2012 
del 24 % i que els àmbits principals són el de la família, amb un 41,8 % i de 
l’àmbit civil, amb un 29 %. A continuació, mostra la corba de nombre mensual de 
consultes i afirma que hi ha un augment significatiu durant els mesos d’agost i 
setembre, de tal manera que s’assoleix el màxim el novembre de 2012. També 
mostra la distribució per diferents àmbits i insisteix que l’àmbit matrimonial i de 
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família és un dels principals i explica que les característiques dels demandants se 
situen en un perfil jove o de mitjana edat, o aturada i dona, amb diferencials de 
cinc punts entre els homes i les dones, mentre que pel que fa a la situació laboral, 
hi ha diferencials de deu punts entre els aturats i treballadors a compte d’altri. 
Alhora, comenta que l’any 2012 hi ha un augment percentual d’un 5,5 % de les 
persones en situació d’atur que fan demanda. Pel que fa a la distribució de les 
consultes, explica que a la gràfica únicament han indicat els àmbits i que, a 
diferència de la primera taula, no hi apareixen les queixes per una hipotètica mala 
actuació dels advocats, ja que els interessava remarcar els àmbits amb major 
rellevància. Així, afirma que en tots els àmbits hi ha creixement, però sobretot en 
el familiar i el civil. 

Seguidament, comenta que segons el seu parer el creixement de les demandes 
en relació amb el tema del dret matrimonial de família té una significació a causa 
l’actual situació de crisi, sobretot per la reclamació d’aliments i perquè el règim 
matrimonial es modifica poc. També explica que de les demandes relacionades 
amb l’habitatge la meitat es concentren en el tema dels arrendaments i que això 
també pot estar vinculat a les dificultats per pagar el lloguer o als problemes amb 
la propietat. Pel que fa al dret civil, afirma que es tracta de demandes sobre 
obligacions i contractes i successions. 

Quant a la justícia gratuïta i a la mediació, comenta que hi ha hagut un 
creixement dels casos susceptibles de mediació i que els lletrats del servei 
consideren que podrien entrar dins d’aquesta metodologia, tot i que no significa 
que finalment s’assoleixi la mediació. En aquest sentit, explica que quan es troben 
un cas així, la persona a qui se li ofereix el servei de mediació decideix si li 
interessa, de tal manera que pot generar una dinàmica de mediació, tot i que 
aquesta part del procés remarca no es controla des del Servei d’Orientació, sinó 
que únicament s’informa sobre el servei com es pot aconseguir la mediació. 

A continuació, explica que els darrers mesos hi ha hagut quasi seixanta casos de 
justícia gratuïta, la qual cosa, segons la seva opinió, és un indicador de les 
dificultats per les quals passa la gent que s’adreça al servei. També esmenta que 
els mitjans de comunicació són inicialment un dels prescriptors importants, ja que 
molts usuaris afirmen haver-se’n assabentat pels mitjans, tot i que comenta que 
en aquests moments els amics i familiars també són prescriptors o derivadors 
importants. 

Quant a les propostes de futur, afirma que han acordat amb el Col·legi 
d’Advocats que, ja que l’Ajuntament té una xarxa d’oficines d’habitatge i que un 24 
o 25 % de les demandes són de l’àmbit dels arrendaments urbans, es pot fer 
aquesta funció assessora des de les deu oficines d’habitatge, les quals tenen 
lletrats contractats. Per aquest motiu, explica, se’ls derivaran les demandes 
relacionades amb els temes de propietat horitzontal i arrendaments. En aquest 
sentit, comenta que, juntament amb el Col·legi d’Advocats, tenen una hipòtesi 
sobre el fet que l’alliberament d’hores de treball d’assessorament es pot dedicar a 
millorar la mediació i manifesta que han acordat que des del Servei d’Orientació 
Jurídica de Sant Miquel s’entrarà en contacte amb les dues parts, per tal d’arribar a 
la part que abans no es controlava, per tal d’explicar a totes dues parts el que és 
la mediació. Així, explica que si veuen bona predisposició, generaran l’expedient, el 
tramitaran i l’enviaran al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o a altres 
col·legis professionals. 

Per acabar, afirma que s’intenta que el Servei d’Orientació Jurídica reforci la 
vocació mediadora que tenia des dels inicis i que es transformi en un centre de 
referència per al tema de la resolució pacífica de conflictes. 

La Sra. Escarp agraeix l’informe i recorda que respon a una demanda del seu 
grup, a causa de l’interès que tenen que l’Oficina del Servei d’Orientació Jurídica 
continuï amb aquest conveni i afirma que per les paraules del Sr. Lahosa entén que 
l’Ajuntament té aquesta voluntat. Alhora, comenta que, segons el seu entendre, el 
conveni és entre el col·legi i l’Ajuntament, ja que recorda que la Generalitat el va 
denunciar el 2011. Tot i això, considera que seria bo que la Generalitat hi fos 
present, tot i que no aporti diners, ja que això va ser, segons explica, el que els va 
fer sortir del conveni. 
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A continuació, recorda que el Servei d’Orientació Jurídica era un element més 
del que, en el seu moment, es va anomenar «apropar la justícia a la ciutadania», 
de tal manera que es defensessin els aspectes més globals i entenent la justícia 
amb un concepte de seguretat molt més integral, per la qual cosa, segons explica, 
es va reforçar a través dels serveis de prevenció, la resolució de conflictes, la 
gestió de convivència, etcètera. Alhora, exposa que el servei havia de ser molt més 
integral, per tal que a través d’una Oficina Municipal es derivés a la resolució 
alternativa i anar cap a la mediació i que aquest servei servís perquè les 
informacions diverses dels diferents serveis d’orientació jurídica fossin avalades 
per certs protocols discutits i elaborats conjuntament amb el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. Segons la seva opinió, això val la pena i considera correcte que tota la 
part d’habitatge passi a les oficines d’Habitatge, ja que hi ha personal que ho pot 
atendre, explica. També considera important el criteri d’unificació jurídica, malgrat 
només sigui en l’elaboració o en la discussió dels casos que es plantegen. 

També esmenta que aquestes dades dels perfils de les persones que acudeixen 
a aquests serveis són indicatives i no són les que surten a les estadístiques oficials 
i que precisament aquesta oficina és un servei públic, per ajudar a les persones 
que la seva situació econòmica no els permet pagar un advocat a resoldre els 
conflictes. 

Pel que fa a les mediacions, considera que s’ha de reforçar aquesta vessant i 
intentar conjugar totes dues parts, ja que, segons la seva opinió, cridava l’atenció 
que a l’informe es faci palès el fet que s’incrementen els casos susceptibles de 
mediació i baixen els que realment acaben amb mediació. 

Finalment, considera que és necessari explicar que l’Ajuntament disposa 
d’aquests serveis, sobretot en aquests moments en què hi ha molta gent que pot 
necessitar aquests serveis. Així mateix, també comenta que s’ha de continuar 
reivindicant la justícia de proximitat. 

El Sr. Villagrasa agraeix també l’informe i manifesta el seu suport perquè es 
continuï oferint el servei. En aquest sentit, però, considera que és necessari fer 
més publicitat per part de l’Ajuntament, tot i que reconeix que és difícil comunicar 
l’existència d’aquest servei a una ciutat tan gran. 

A continuació, anuncia que tractarà tres punts, el primer dels quals és sobre les 
relacions administratives. Així, exposa que sobre els temes de mediació, és cert 
que han disminuït els casos que en són susceptibles, però des del seu punt de 
vista s’ha de potenciar més la mediació en la resolució de conflictes, ja que és 
millor que les parts arribin a un acord i no permetre que el tema es pugui 
judicialitzar. Alhora, demana de les mediacions que s’han intentat fer, quantes han 
finalitzat amb un acord, per tal de poder valorar el servei. 

Finalment, destaca que el 40 % de les consultes del 2012 fan referència a temes 
matrimonials i de família i recorda que el Partit Popular sempre ha reclamat una 
Regidoria de Família dins l’Ajuntament. Així, remarca que és una realitat que ha de 
ser atesa i de manera més personalitzada. 

El Sr. Mestre agraeix la presentació de l’informe i seguidament recorda l’impuls 
que es va donar del Servei d’Orientació Jurídica de l’Ajuntament de Barcelona en el 
govern anterior, el qual responia al fet que el sistema judicial actual no dóna 
respostes adients als ciutadans. Alhora, retreu que el tema de la justícia de 
proximitat sembla que no tingui cabuda en l’agenda del govern actual. En aquest 
sentit, explica que a partir d’aquesta evidència l’Ajuntament va crear aquest 
servei, per tal d’apropar la justícia a la ciutadania i afirma que se’ls fa difícil 
entendre com administracions com la Generalitat se’n desentenguin per raons 
estrictament econòmiques. 

Seguidament, comenta les dades de l’informe i explica que un fet travessa totes 
les informacions i és l’agreujament de la crisi i les conseqüències que té en l’àmbit 
de l’accés a la justícia per part de la ciutadania. Alhora, explica que les dades 
també posen en evidència que és un servei necessari, que el perfil d’usuari és una 
dona jove. També considera que en propers informes s’hauria d’afinar i esbrinar 
per què hi ha aquesta diferència de gènere tan marcada.  

Pel que fa l’augment dels expedients de justícia gratuïta, manifesta que segons 
la seva opinió és un fet vinculat a la crisi econòmica, així com també l’augment de 
les consultes vinculades al dret a la família. També recorda els tres àmbits als 
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quals es vinculen la majoria de demandes, que són el matrimonial i de família, els 
dels arrendaments i propietat horitzontal i el del dret civil. 

A continuació, fa referència al fet que l’informe no contempla el grau de 
satisfacció dels usuaris i usuàries del servei i considera que seria interessant poder 
comptar amb aquestes dades. Així mateix, també exposa que des del seu grup no 
entenen per què el govern municipal no vol donar continuïtat a aquest servei i 
afirma que és evident que  el servei funciona i que és necessari, així com també 
esmenta que és important treballar per evitar que hi hagi duplicitat de Serveis 
d’Orientació, Mediació i Assessorament Jurídic dins el mateix Ajuntament de 
Barcelona. En aquest sentit, recorda que es feia una proposta concreta en relació 
amb les Oficines d’Habitatge i demana si aquestes oficines a dia d’avui tenen 
capacitat suficient per assumir la demanda que li pot ser derivada del Servei 
d’Orientació Jurídica. Alhora, també esmenta que ja s’evita la duplicitat derivant 
ciutadans i ciutadanes cap al Servei d’Atenció Jurídica Especialitzada a l’Oficina per 
a la No Discriminació, però alhora afirma que no han vist que hi hagi relació entre 
els casos que es tracten en aquest Servei d’Orientació Jurídica i els punts 
d’informació per a les dones. Per aquests motius, considera que seria interessant 
que hi hagués coordinació, entenent que els PIAD també detecten, en molts casos, 
situacions de violència masclista. 

Finalment, demana al Sr. Blasi si el govern de l’Ajuntament de Barcelona té la 
intenció de reclamar a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que 
es torni a implicar amb aquest servei, encara que sigui en condicions diferents, de 
tal manera que el conveni signat torni reincorporar la Conselleria de Justícia, ja 
que considera inexplicable que la ciutat de Barcelona compti amb un servei com 
aquest i que la Generalitat no hi estigui implicada. Per aquest motiu demana quina 
és la intenció del govern. 

El Sr. Laporta també agraeix l’informe al Sr. Lahosa i manifesta que ho 
consideren un gest de transparència. A continuació, exposa que des del seu grup 
entenen el concepte de seguretat en un sentit ampli, que va més enllà de la 
dimensió policial i que ha d’afectar tots els àmbits. Així, considera que el que dóna 
seguretat és la capacitat dels poders públics de garantir amb polítiques públiques 
l’estabilitat de la quotidianitat de la ciutadania, que és, segons el seu parer, on 
s’encaixen els serveis de mediació. En aquest sentit, afirma que la mediació 
esdevé un mètode útil per a la prevenció de la violència i perquè no s’agreugin els 
problemes de convivència, així com per evitar l’obertura de processos judicials. 
Segons explica, mitjançant la mediació s’atorga als ciutadans un paper actiu per a 
la resolució a través del diàleg, amb una solució acceptada per les parts. Per 
aquests motius, reitera el seu agraïment al Sr. Lahosa. 

El Sr. Blasi confirma la continuïtat del servei i afirma que per aquest motiu 
s’establien unes conclusions de com reorientar la demanda per evitar duplicitats i 
treballar de forma conjunta. Pel que fa al fet de poder tornar comptar amb la 
Generalitat, comenta que es continuarà treballant en aquesta línia. En aquest 
sentit, explica que la Generalitat va fer la seva aportació per garantir la continuïtat 
del servei i insisteix que treballaran de forma més intensa per tornar a sumar els 
serveis, si no la quantia econòmica, per part de la Generalitat de Catalunya. 

El Sr. Lahosa, referent a la pregunta del Sr. Villagrasa sobre com havien acabat 
els actes de mediació, afirma que ho desconeixen, ja que el que estava fent fins 
ara el Servei d’Orientació Jurídica era informar la part que s’acostava al servei i els 
mateixos lletrats registraven aquelles persones que estaven disposades a iniciar 
una mediació, però no es continuava amb el procediment ni s’entrava en contacte 
amb la segona part, que és, segons assegura, el que intentaran fer a partir d’ara. 
En aquest sentit, també explica que en aquests moments no està previst que el 
servei sigui un servei de mediació, sinó d’orientació jurídica i, si volen, mediadora, 
per la qual cosa el servei desconeixerà si ha tingut èxit o no, tot i que farà contacte 
amb totes dues parts. Així, recorda que fa poc es va presentar una mesura de 
govern relacionada amb els diferents criteris que es donaven en els diferents 
serveis municipals que operaven amb aquests tipus d’intervenció i aquests serveis, 
explica, sí que poden tenir informació sobre els resultats. 

Pel que fa a l’evitació de duplicitats dels assessoraments, comenta que el primer 
pas és vincular-ho amb el tema de les Oficines d’Habitatge. En aquest sentit, 
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recorda que a l’Ajuntament hi ha múltiples serveis que tenen assessorament jurídic 
i afirma que la normalitat d’aquests serveis seria que també poguessin oferir 
aquest servei, que ja l’ofereixen. Així, també comenta que són processos en què 
s’haurà d’anar avançant en protocols i en elements de coherència interna municipal 
i que aquest assessorament es pot generar en altres àmbits, el Servei d’Orientació 
Jurídica de Sant Miquel podrà reforçar el rol de la mediació o de la resolució 
pacífica de conflictes. Segons explica, quant més temps es tingui per conèixer i 
informar les parts sobre el que significa una resolució pacífica de conflictes, més 
hauria de créixer el nombre de persones que es resolguin per via no jurisdiccional. 

Finalment, en referència a la pregunta del Sr. Mestre, exposa que des del seu 
punt de vista les Oficines d’Habitatge tenen en aquests moments capacitat per 
atendre les demandes del Servei d’Orientació Jurídica, segons el que els han dit 
des d’Hàbitat Urbà i amb la coordinació de les Oficines d’Habitatge, de tal manera 
que es pot assumir aquesta càrrega. 

La Sra. Escarp afirma que s’ha deixat clar què és el procés de continuïtat, però 
recorda que es tracta de garantir la presència de la Generalitat en el conveni, 
recollint tots els convenis que té l’Ajuntament amb el Departament de Justícia, de 
tal manera que conformi un tot d’aquesta relació entre l’Ajuntament i el 
Departament de Justícia, independentment del que hi pugui succeir. També 
esmenta l’aportació de la Generalitat que, segons explica, era de 45.000 euros i 
recorda que no s’està parlant d’aquest fet sinó de mantenir la relació. Finalment, 
insisteix en el fet d’evitar duplicitats, atès que considera que hi ha d’haver una 
unitat en la informació jurídica pel fet de treballar amb el Col·legi els protocols 
d’actuació. 

El Sr. Blasi manifesta que no hi ha cap inconvenient a fer dels diferents convenis 
un únic paquet per poder parlar amb la Conselleria de Justícia i afirma que 
segurament és ja dins la cartera de tasques a realitzar. Quant al tema de les 
duplicitats i de la unificació jurídica, comenta que és el treball conjunt que s’haurà 
de fer entre les administracions i, en aquest cas, entre l’ICAP. Alhora, explica que 
la revisió dels indicadors és el que permet no només fer un balanç dels serveis sinó 
també veure quines modificacions, canvis i millores s’han de fer. També recorda 
que ja existeix una regidoria de família en el mateix Ajuntament de Barcelona. 
Finalment, afirma que hi haurà continuïtat del servei i que la crisi s’intenta 
dissuadir a través d’aquests mitjans.  

Es dóna per tractat. 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal perquè informi sobre la 

batuda del cos de Mossos d'Esquadra al carrer Robadors la nit del 28 al 29 de juny. 
Tractat conjuntament amb el punt 12 de l’ordre del dia. 
 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
c) Proposicions 
 
 

V) Part d'impuls i control 
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a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
3. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda: 1.- Instar al Govern municipal a 

portar a terme els procediments oportuns per tal de formar part de la Red de 
Ciudades por la Accesibilidad. 2.- Instar al Govern municipal a realitzar les 
actuacions oportunes per tal que Barcelona pugui participar en la propera edició 
del Foro Internacional de Diseño Universal y Movilidad. 3.- Instar al Govern 
municipal a aplicar la guia recopilatòria d'implementacions a les zones urbanes per 
millorar la seguretat viària i l'accessibilitat de la Fundació ONCE i la Fundación 
Española para la Seguridad Vial. 

 
La Sra. Díaz exposa que des del Grup Municipal Socialista presenten una 

proposició que té la vocació de sumar per a l’accessibilitat, ja que pretén que tota 
la tasca que es porta a terme a la ciutat des de fa més de trenta anys sigui 
impulsada pel govern municipal, per les entitats, per l’IMD i pels tècnics i que 
tingui continuïtat. Segons explica, aquest conjunt d’actors ha fet possible que 
Barcelona hagi estat capdavantera amb mesures destinades a fer una ciutat 
inclusiva i accessible per a tothom, per la qual cosa considera que s’ha 
d’implementar el concepte de disseny per a tothom i donar lloc al «model 
Barcelona» també en matèria d’accessibilitat. En aquest sentit, comenta que si 
Barcelona ha aconseguit ser una referència arreu ha estat gràcies a apostes com 
que la xarxa de bus de TMB sigui 100 % accessible, que el 85 % d’estacions de 
metro es considerin adaptades, que el 90 % dels carrers siguin accessibles, 
etcètera. Segons la seva opinió, cada una d’aquestes fites és un triomf per a la 
ciutadania i recorda que així es va reconèixer l’any 2011 quan Barcelona va quedar 
finalista en la Primera edició del Premi Ciutat Accessible i, segons exposa, queda 
molta feina a fer, per la qual cosa presenten aquesta proposició. 

A continuació, exposa que els passats 5 i 6 de juny a Màlaga es va celebrar la 
Tercera edició del Foro Internacional del Diseño Universal y Movilidad, on es va 
tractar el concepte de disseny d’una ciutat per a tothom, posant èmfasi en els 
temes de mobilitat ciutadana i adaptabilitat per a persones amb diversitat 
funcional. Alhora, comenta que tant polítics com entitats i institucions varen 
valorar positivament la celebració de l’esdeveniment, ja que posa en comú 
l’Administració pública amb el món empresarial, per tal de millorar el disseny, el 
desenvolupament i la construcció de les ciutats. També explica que s’han mirat el 
programa de les taules rodones o conferències i han vist que la ciutat de Barcelona 
no hi és representada. Per aquest motiu, insten el govern municipal a realitzar les 
actuacions oportunes perquè Barcelona pugui participar-hi en la propera edició. 

Seguidament, comenta que en el marc de la celebració d’aquest fòrum la ciutat 
de Màlaga va acollir la creació de la Red de Ciudades por la Accesibilidad, amb la 
qual es vol propiciar l’accessibilitat per a tothom i afirma que per assolir aquesta 
fita cal comptar amb la iniciativa municipal i les associacions del col·lectiu de 
persones amb discapacitat i les entitats que les representen, per tal d’establir les 
prioritats i concretar les actuacions. També esmenta diversos ajuntaments que han 
mostrat el seu interès. També afirma que, segons la seva opinió, Barcelona, per la 
seva trajectòria i experiència, pot aportar molt i alhora continuar millorant les 
polítiques d’accessibilitat, formant part d’aquesta Xarxa de Ciutats per 
l’Accessibilitat. Per aquest motiu, manifesta que insten el govern a realitzar els 
procediments oportuns per poder formar part de la xarxa, ja que només s’ha de 
portar al ple un document d’adhesió i considera que seria bo que l’Ajuntament fos 
present a l’acta de constitució de la xarxa, que se celebrarà aproximadament dia 3 
de desembre, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

A continuació, comenta que al principi de la seva intervenció ha fet esment del 
paper de les entitats i les persones amb diversitat funcional a l’hora de dissenyar 
polítiques d’accessibilitat i del disseny per a tothom i explica que una mostra més 
d’això és la guia recopiladora d’implementacions a les zones urbanes per millorar la 
seguretat viària i l’accessibilitat que van presentar el passar mes de juny la 
Fundació ONCE i la Fundación Española para la Seguridad Vial, la qual considera 
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que és bastant completa i que indica de manera tècnica les actuacions a realitzar 
perquè la via urbana sigui accessible. Segons afirma, aquesta guia està pensada 
per a totes les persones amb responsabilitats en l’àmbit municipal i que són 
encarregades de realitzar els canvis en la infraestructura de les ciutats per millorar 
la mobilitat i la seguretat viària. En aquest sentit, recorda que les mesures 
d’accessibilitat són beneficioses per a tothom. 

Per acabar, insisteix que el contingut de la guia és positiu i que cal que les 
administracions públiques tinguin en compte tot el que es diu del col·lectiu de 
persones amb discapacitat en el darrer punt de la seva proposició. Per aquests 
motius, també insten el govern municipal a aplicar aquesta guia. 

El Sr. Ramírez manifesta el seu suport a la proposició i que està d’acord amb 
l’esperit del que es presenta a la part expositiva de la proposició, ja que, segons 
explica, entenen que Barcelona, des d’un punt de vista de l’accessibilitat, ha estat 
un model de ciutat per a persones amb discapacitat. Per aquest motiu, consideren 
oportú compartir l’experiència amb la Red de Ciudades para la Accesibilidad, ja que 
aquesta xarxa té l’objectiu de propiciar que la ciutat sigui accessible per a tothom. 
Així, considera que és necessària la implicació de l’Administració, dels municipis, 
dels ajuntaments de les persones amb discapacitat, etcètera., per tal que aportin 
l’anàlisi de les seves necessitats, prioritats i de quines seran les formes d’actuació 
per trencar les barreres encara existents avui dia. 

D’altra banda, també insisteix en la importància de la col·laboració dels 
professionals i del món empresarial, ja que, segons el seu parer, tenen molt a dir 
en aquest àmbit i considera una bona idea instar el govern a fer les gestions 
oportunes per incorporar-se a aquest fòrum. En aquest sentit, afirma que aquest 
esdeveniment és un punt de trobada per a l’Administració pública i per a les 
empreses privades, ja que ambdues parts s’impliquen en el desenvolupament de 
les polítiques públiques i en la construcció de les ciutats del futur. Alhora, 
manifesta que és un bon lloc per trobar solucions per a la construcció d’aquests 
entorns accessibles i recorda que tot això es fa dins el marc de la Federación 
Española de Municipios y Provincias aproximadament dia 3 de desembre, quan es 
farà l’acte de constitució. Conclou dient que és una oportunitat que no s’ha de 
deixar perdre, per tal de mirar d’assolir l’objectiu i trencar les barreres encara 
existents. 

El Sr. Mestre exposa que, tal com deia la Sra. Díaz, un dels reptes de les 
administracions és donar resposta a l’actual concepte d’accessibilitat, que és molt 
més ampli que el model d’eliminació de barreres arquitectòniques i que s’orienta 
cap a l’accessibilitat universal i la plena igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans i 
ciutadanes en l’accés i el gaudi del conjunt de serveis, activitats i espais de 
convivència a la ciutat. En aquest sentit, comenta que aquesta nova concepció 
requereix polítiques integrals en el conjunt de l’Administració municipal per tal 
d’implementar mesures de planificació, gestió i manteniment de l’accessibilitat en 
els diferents àmbits d’actuació, per la qual cosa afirma que confien que la futura 
aprovació de la llei d’accessibilitat permeti actualitzar i desenvolupar el Pla 
d’accessibilitat municipal d’acord amb un nou tractament de l’accessibilitat. 

A continuació, insisteix a valorar el balanç dels governs anteriors en tot allò que 
fa referència a la millora integral i coordinada de l’espai públic per tal de fer-lo més 
accessible amb actuacions diverses que mantenen continuïtat amb les dels governs 
anteriors i que han tingut el reconeixement de persones i entitats, així com també 
reconeixements internacionals, per la qual cosa, explica, Barcelona ha esdevingut 
un referent internacional en aquesta matèria. 

Després de manifestar el seu suport a la proposició del Grup Socialista, remarca 
que al seu grup els preocupa la situació de moltes voreres de la ciutat, on hi ha 
una ocupació excessiva derivada de l’activitat comercial i econòmica que s’hi 
realitza i que dificulta el pas de persones invidents o amb mobilitat reduïda que s’hi 
han de desplaçar. En aquest sentit, esmenta que arriben moltes queixes i que 
moltes s’expressen a les audiència públiques i als consells de barri. 

Finalment, recorda que és important que l’Ajuntament aprofiti totes les xarxes 
de ciutat i d’altres espais d’intercanvi d’experiències i solucions en matèria 
d’accessibilitat, per la qual cosa considera interessant la participació a llocs com el 
fòrum que es planteja a la proposició. Pel que fa a la guia de la Fundació ONCE, 
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afirma que ha de ser percebuda com un element més que ha de contribuir a fer un 
espai públic més democràtic. També recorda que l’Ajuntament ha desenvolupat 
marcs normatius i recomanacions en aquesta matèria i que aquestes guies són 
útils per continuar treballant en aquesta direcció. 

El Sr. Laporta comenta que l’accessibilitat s’ha d’analitzar des d’una perspectiva 
àmplia i no només circumscrita al transport públic i a la via pública, sinó també a 
la pràctica esportiva, a la cultura, etcètera., de tal manera que s’obri el ventall a 
les persones amb discapacitats de qualsevol tipus, la qual cosa, a la vegada, 
serveix d’eina per a la cohesió social. Per aquests motius, comparteix la majoria de 
punts de la proposició. 

Seguidament, esmenta que des del seu grup tenen unes cauteles a l’hora de 
formar part de la xarxa de Ciudades por la Accesibilidad, ja que no es coneixen els 
estatuts ni les obligacions que suposarà per la ciutat, per la qual cosa manifesta les 
seves reserves respecte a participar-hi, ja que, segons el seu punt de vista, 
s’hauria de participar amb xarxes d’àmbit europeu i no només a l’àmbit estatal. 

El Sr. Freixedes afirma que també donaran suport a la proposició, ja que, 
segons explica, han parlat amb la Quarta Tinència d’Alcaldia, concretament amb 
les persones de l’IMD. Alhora, afirma que el seu gerent hi és present, el Sr. Ramon 
Lamiel. 

Pel que fa a l’adhesió a la Red de Ciudades por la Accesibilidad, manifesta que 
formularan d’adhesió. També explica que des de 2003 s’impulsa l’Observatori 
Europeu de Ciutats i Pobles per a Tothom i que algunes ciutats que formaran part 
de la futura xarxa són membres d’aquest Observatori, per la qual cosa considera 
que integrar-s’hi pot ser una bona ocasió per ampliar-lo. Alhora, exposa que 
aquest Observatori també permet compartir coneixements i experiències de 
polítiques públiques relacionades amb les persones amb discapacitat als municipis, 
per tal d’ajudar i construir un model europeu de ciutat en què la societat es pugui 
desenvolupar de manera justa, solidària, etcètera. En aquest sentit, remarca que 
l’Observatori consta de vuitanta-vuit ciutats de setze països d’Europa, vint-i-una 
organitzacions de sis països diferents, cent cinquanta-set bones pràctiques 
publicades al web, amb cent vuitanta-una experiències en català, castellà i anglès i 
també comenta que s’han organitzat tres congressos internacionals els tres darrers 
anys i que s’han publicat dues guies de bones pràctiques. Així, exposa que ells 
consideraven que l’Observatori era suficient, però que si la Comissió considera que 
també s’ha de treballar a través d’aquesta xarxa, no hi haurà cap inconvenient. 

Pel que fa a la participació al Foro Internacional del Diseño Universal y 
Movilidad, manifesta que valoren molt positivament la possibilitat, ja que és una 
experiència positiva. Recorda que des de fa anys ja es participa al Barrier-freecities 
for all, de l’Eurocities, on també hi participen vint-i-una ciutats intercanviant 
experiències i coneixements. Així, considera que aquesta experiència seria un bon 
punt de partida per participar activament en el fòrum que es proposa. 

Finalment, expressa la voluntat d’incorporar criteris d’accessibilitat que permetin 
complementar l’ampliació de la normativa i comenta que des de l’IMD es parla de 
la usabilitat, la qual permet anar més enllà de la normativa, com ara en la 
distribució de totes les peces d’un vàter adaptat, la distribució dels elements 
accessibles, la usabilitat de la normativa de portes, rampes, etcètera. Per aquests 
motius, considera benvinguda la guia de l’ONCE i també les aportacions de tots els 
col·lectius de persones amb diversitats funcionals, ja que considera que han 
permès importants canvis en l’accessibilitat de la ciutat. 

La Sra. Díaz trasllada la satisfacció pel suport de tots els grups municipals i 
explica que es volen continuar impulsant polítiques d’accessibilitat a la ciutat. A 
continuació, saluda el Sr. Lamiel. 

Seguidament, demana als municipals assistents, que després es trobaran a la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i que es parlarà de l’aprovació inicial de l’Ordenança de 
terrasses i vetlladors, que es tingui en compte que no s’ha d’anar enrere i que s’ha 
de ser consegüents amb el que es fa i que si s’aposta per una ciutat accessible no 
es poden minvar els drets per al gaudi de l’espai públic. En aquest sentit, recorda 
que l’ordenança donarà lliure disposició de l’espai públic a vetlladors i terrasses i 
considera que no es pot minvar l’espai públic perquè hi hagi una terrassa. També 
recorda que la guia de l’ONCE incorpora uns criteris que van una mica més enllà, 
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ja que la Llei d’accessibilitat és de l’any 1991 i que l’aprovació de la nova llei és un 
tràmit lent, per la qual cosa Barcelona no pot anar enrere en el que ja s’havia 
aconseguit. Per tots aquests motius, demana que siguin consegüents i intentin 
mirar per als més febles, com la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda. 

El Sr. Freixedes expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Díaz expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Ramírez expressa el vot favorable del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova amb el redactat següent: 

La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda: 1.- Instar al Govern municipal a 
portar a terme els procediments oportuns per tal de formar part de la Red de 
Ciudades por la Accesibilidad. 2.- Instar al Govern municipal a realitzar les 
actuacions oportunes per tal que Barcelona pugui participar en la propera edició 
del Foro Internacional de Diseño Universal y Movilidad. 3.- Instar al Govern 
municipal a incorporar els criteris, en l'aplicació de la normativa municipal, de la 
guia recopilatòria d'implementacions a les zones urbanes per millorar la seguretat 
viària i l'accessibilitat de la Fundació ONCE i la Fundación Española para la 
Seguridad Vial. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
4. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda: Instar a l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona que instauri un nou servei d'autobús nocturn que doni cobertura als 
habitants del barri de Vallvidrera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per tal de 
fomentar la utilització del transport públic i facilitar el mateix en horari nocturn 
durant el cap de setmana. 

 
El Sr. Ramírez explica que la proposició ve motivada per diferents queixes per 

part de les associacions de veïns de Vallvidrera i de Planes per la manca de 
transport nocturn a la zona, ja que, segons explica, es troben incomunicats durant 
algunes hores de la matinada dels caps de setmana i també dels dies laborables. 
Des del seu punt de vista es tracta d’una situació injusta, ja que hi ha un Nit Bus 
que va des de Barcelona, de l’N61, fins a Sant Cugat i que passa pels túnels de 
Vallvidrera. Per això, considera que seria una solució ràpida optimitzar els recursos 
existents i fer que en comptes de passar pels túnels de Vallvidrera pogués anar per 
la carretera i donar servei als ciutadans d’aquesta zona, ja que de nit només es 
poden moure amb el funicular dels Ferrocarrils de la Generalitat i el cap de 
setmana tanca a dos quarts de tres i els laborables a un quart d’una. En aquest 
sentit, remarca que els veïns d’aquesta zona tenen dret a estar comunicats com la 
resta de ciutadans de la ciutat. Segons manifesta, també és una queixa que reben 
de part dels joves d’aquesta àrea, que sempre han d’estar pendents de l’hora de 
tornada. 

Per aquests motius, manifesta que amb la proposició insten l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per tal de garantir un servei d’autobús nocturn que doni cobertura als 
habitants de Vallvidrera i al Districte de Sants-Sant Gervasi per fomentar l’ús del 
transport públic, facilitant el mateix horari nocturn durant el cap de setmana. 

La Sra. Escarp comenta el dèficit de transport, sobretot nocturn, en aquests 
barris de muntanya i, dirigint-se al Sr. Ramírez, li recorda que ells varen fer una 
proposició sobre unes bonificacions en el transport públic i que des del seu grup 
consideraven que no s’havia de generar una insuficiència de finançament al 
transport públic, reduint les aportacions al Contracte programa del transport i 
alhora demanar iniciatives que generen més despesa. En aquest sentit, explica que 
en el pla de futur que es va votar de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes establia que 
s’estudiarien solucions al transport nocturn per donar servei a la població 
impulsant la implementació a través de les administracions i operadors 
competents, la qual cosa es va votar per unanimitat com a mesura prioritària. 

Finalment, manifesta que entén que el que es fa és complir aquesta mesura, tot 
i que també va ser votada per unanimitat i que es demana que s’elevi a l’ATM 
perquè es pugui tirar endavant. Tot i això, sol·licita deixar constància de la 
voluntat de controlar les mesures d’increment de la despesa mentre no hi hagi una 
resposta clara i efectiva respecte dels ingressos al Contracte programa. 
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La Sra. Ribas exposa que quasi tots els barris de Barcelona i la majoria de l’àrea 
metropolitana tenen transport públic en horaris nocturns, excepte Can Peguera, 
Torre Baró i Vallvidrera, Tibidado i les Planes. Els dos primers, segons explica, es 
troben a menys de deu minuts d’una parada de NitBus o del metro, però en canvi 
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes no ho tenen i només compten amb el funicular, 
que sovint s’espatlla o hi fan manteniment, per la qual cosa no és un mitjà gaire 
eficient, comenta. 

A continuació, explica que hi ha diverses opcions a través de les quals els veïns 
de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes poden tenir transport públic nocturn, com ara 
que l’N61 que va cap a Sant Cugat pugui passar per dalt de la muntanya en lloc de 
pels túnels. També comenta una proposta que han fet els veïns, com és que l’N8 
pugui arribar fins a Vallvidrera. Així, considera que tots busquen el mateix i estan 
d’acord que cal resoldre aquest tema, ja que els ciutadans d’aquestes zones tenen 
els mateixos drets que la resta de ciutadans. 

Finalment, remarca que estan davant l’exercici d’un dret i que quan parlen de 
despeses i de recursos s’ha d’acotar a aquesta circumstància. I insisteix que s’ha 
d’evitar que els veïns d’aquestes àrees hagin d’utilitzar el vehicle privat per gaudir 
de l’oci nocturn a qualsevol altre barri. 

El Sr. Laporta afirma que votaran a favor de la proposició, atès que Vallvidrera 
té un dèficit important en el transport nocturn i que això és un greuge comparatiu 
per als veïns d’aquesta zona. Així, proposa ampliar la línia que acaba a Can 
Caralleu fins a Vallvidrera-les Planes, ja que això resoldria el problema, segons la 
seva opinió, i només suposaria allargar la línia unes quantes parades. En qualsevol 
cas, es posiciona a favor de buscar solucions per a aquests veïns. 

El Sr. Freixedes exposa que des del seu grup no poden donar suport a aquesta 
proposició, tot i que s’aprovarà i afirma que passaran la petició a l’Àrea 
Metropolitana. En aquest sentit, explica que el seu posicionament és per una 
qüestió de responsabilitat. Així, comenta que el Partit Popular, que governa l’Estat 
espanyol, per una banda està ofegant el finançament del transport públic i, d’altra 
banda, no es pot demanar un increment dels serveis, ja que, segons la seva 
opinió, tothom és conscient del que significa allargar línies o fer que la línia que 
passa pel túnel hagi de pujar i baixar la muntanya. També considera que tothom 
sap que a les línies, en funció de la velocitat a què van els autobusos i el que 
s’estira la línia, al final s’hi han de posar més recursos per mantenir les 
freqüències, per la qual cosa fer que l’N61 pugi fins a Vallvidrera i baixi voldrà dir 
que s’hauran d’incrementar els autobusos per mantenir les freqüències o que la 
freqüència de la línia caurà, ja que hauran de pujar i baixar. 

Quant a la proposta de l’N8, explica que si se l’ha de fer pujar fins a dalt s’haurà 
de decidir si es posen més autobusos i que això suposa més despesa. Alhora, 
manifesta que des del seu grup comparteixen l’esperit de solucionar el problema, 
però insisteix que això significa invertir més recursos o que disminueixin les 
freqüències. 

El Sr. Ramírez agraeix el suport als grups i lamenta que el govern no s’hi sumi, 
tot i que afirma que entén els arguments del Sr. Freixedes pel que fa a les 
responsabilitats i despeses. Explica que no vol dir que les solucions que s’han 
proposat hagin de ser les que s’hagin d’aplicar, però considera que no s’han 
d’escudar darrere els problemes de finançament o de dèficit, ni de les aportacions 
al Contracte programa que des del seu grup sempre han defensat reclamar més. 
Alhora, recorda que és un tema que s’ha debatut moltes vegades en aquesta 
Comissió. 

Seguidament, considera una llàstima que el govern no se sumi al compromís de 
donar cobertura als barris de muntanya ja que recorda que és un compromís que 
van adquirir tots els grups municipals, inclòs Convergència i Unió, al Districte de 
Sants-Sant Gervasi, juntament amb la comissió de treball que va portar el consell 
de barri d’aquest barri de Barcelona, per tal d’engegar aquest servei nocturn de 
transport públic. Així, insisteix que és una llàstima que els llebrencs i els veïns de 
Vallvidrera no puguin gaudir d’aquest servei. 

El Sr. Freixedes expressa el vot contrari de CIU, la Sra. Escarp expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Ramirez expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
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expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
5. La Comissió de Seguretat i Mobilitat insta al Govern municipal a convocar, al 

mes de juliol, el Grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat i els grups 
municipals per examinar i valorar les actuacions en infraestructures ciclistes 
comunicades per l'alcalde el passat 3 de juliol. 

 
La Sra. Ribas recorda que dia 3 de juliol l’alcalde i el regidor de Mobilitat van 

presentar als mitjans una inversió de 2 milions i mig d’euros per millorar la 
infraestructura ciclista a la ciutat per a l’ampliació i construcció de dotze carrils 
bici, que afegiran 23 quilòmetres més de xarxa a la ciutat. Segons explica, en la 
presentació, quan van preguntar a l’alcalde sobre la futura reforma de Balmes, 
entre Diagonal i Mitre, i el fet de pintar un carril bici direccional, el Sr. Freixedes va 
admetre que no s’havien plantejat aquesta opció, però en canvi l’alcalde va afirmar 
que podria haver-hi un carril amb velocitat limitada a 30 km/h en què hi hagin de 
circular les bicicletes i no va descartar que les bicis, en alguns casos, poguessin 
utilitzar el carril bus/taxi, cosa que, segons afirma, ja fan sovint. També recorda 
que l’alcalde va dir que no ajuda el fet que aquests corredors dels carrils bus siguin 
tan estrets. Segons exposa, totes aquestes afirmacions es van fer en el torn de 
preguntes i no va haver-hi concreció ni calendari, per la qual cosa considera que és 
una proposta inconcreta i que obre un debat molt important. 

A continuació, assenyala que el govern municipal menysprea els espais de debat 
i de valoració amb les entitats, com ara el grup de treball de la bicicleta del Pacte 
per la mobilitat, ja que aquestes afirmacions es fan fora d’aquest marc, tot i que hi 
havia hagut una reunió feia poc. Alhora, manifesta que no entren a valorar 
aquestes actuacions però considera que si no es fan a partir de ponts de diàleg 
amb el món ciclista no es comença bé, ja que són ells els que utilitzen aquestes 
infraestructures. Així, demana que en aquesta comissió es faci el que no ha fet el 
govern i que es creï un espai de participació per parlar de propostes per tal de 
veure quines opinions tenen les entitats, les persones expertes i el món 
empresarial. 

També afirma que el seu grup recela dels compromisos ja adquirits o acordats 
en aquesta comissió i recorda que han passat ja cinc mesos d’ençà que es va 
prendre l’acord del govern de presentar totes les actuacions previstes en 
infraestructura per al Pla de foment de la bicicleta per al període 2013-2015 i que 
el govern només parla de les propostes per al 2013, sense aclarir incògnites sobre 
algunes propostes pendents, com ara què se sap de l’actuació a la plaça Joan 
Carles I, prevista per al 2012 segons el Pla de foment de la bicicleta, o l’absència 
de qualsevol referència als carrils bici quan el govern parla de remodelar el passeig 
de Gràcia. Alhora, comenta que el dossier de premsa del 3 de juliol ofereix tres 
noves cruïlles on aplicar el pla de xoc, respecte de l’informe que havien presentat 
el mes d’abril, de tal manera que, segons afirma, hi ha més actuacions als carrils 
bici que les que van mostrar aquell dia. 

Finalment, comenta que la tarda del 18 d’abril, després de presentar l’informe, 
van convocar el grup de treball de la bicicleta i no els van donar tota la informació 
que ara donen, sense haver-se tornat reunir. Segons la seva opinió, això és un 
menyspreu total dels espais de participació i demana que ho tornin a repensar i 
que recuperin la complicitat amb els sectors, per tal d’avançar com a ciutat de 
lideratge en el tema de la bicicleta. 

El Sr. Escudé afirma que votaran a favor, ja que no és la primera vegada que els 
grups de l’oposició reclamen al govern que es convoquin el grup i l’oposició. Així, 
aplaudeix que hagin rectificat sobre la iniciativa a la qual s’havien oposat en un 
principi sobre l’ampliació de la xarxa de carrils bici i la instal·lació de separadors de 
cautxús. Alhora, considera que hi ha més coses sobre les quals cal explicar el 
posicionament definitiu, ja que recorda que l’alcalde, al plenari del Pacte per la 
mobilitat, va dir que les bicicletes han de competir amb els cotxes i després a una 
roda de premsa va dir que els ciclistes s’han de sentir segurs a la calçada i que els 
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cotxes han de tenir clar que no tenen prioritat sobre les bicicletes, amb la qual 
cosa afirma que hi estan d’acord. Per aquest motiu, no sap quin dels dos 
posicionaments es pot considerar com a oficiós. Així, creu que s’ha de saber a on 
atendre’s i no haver de perdre la confiança i la complicitat amb el govern. 

Pel que fa al mapa dels carrils bici, també esmenta que no saben fins a quin 
punt és fiable, ja que desconeixen si l’han modificat. Així, explica que en el que 
van presentar hi ha errors que li resten credibilitat i considera que abans de 
penjar-ho a la xarxa s’han d’assegurar de l’exactitud. Seguidament, comenta 
alguns exemples, com ara que a via Augusta mai no hi ha hagut carril bici i en 
canvi hi apareixen senyals que ho indiquen, o que hi apareixen carrils que no estan 
fets, com a la ronda Guinardó pujant des de Joanic en el tram que va en direcció a 
l’Hospital Sant Pau, entre altres casos. Segons la seva opinió, en un grup que 
funciona bé aquestes coses s’han d’anar arreglant i treballant entre tots. Alhora, 
considera que per generar aquesta confiança i complicitat de què parlava abans 
seria bo que es convoqués el grup de treball i que tingués una dinàmica de treball 
conjunt i no d’informació. 

El Sr. Ramírez manifesta el seu suport a la proposició i exposa que considera 
positiu tot el que sigui convocar el grup de treball per examinar i avaluar les 
actuacions en infraestructures ciclistes, ja que creu que hi ha d’haver més 
participació i que això és un fet que han reclamat reiteradament. 

Seguidament, comenta que pel que fa als 2,5 milions d’euros en infraestructures 
ciclistes, provenen de l’acord que van treballar conjuntament amb el govern 
municipal. 

Pel que fa a les actuacions de les quals es parlà a la roda de premsa, referint-se 
al que han comentat des d’Iniciativa, considera que sí que estan prou definides, ja 
que incloïen dotze nous carrils bici, que s’havien de construir o ampliar per tal de 
millorar la xarxa bàsica i els itineraris, així com un pla de xoc a les cruïlles amb 
més accidentalitat. Així, recorda que tot això venia de la diagnosi que es va fer 
amb el Pla de foment de la bicicleta que es presentà en aquesta comissió, fins i tot 
comenta que s’incloïen 2.000 nous aparcaments de bicicleta, pictogrames de carril 
bici a tots els carrils que fossin de velocitat limitada a 30 i a zones 30, així com la 
instal·lació dels separadors de cautxú per als carrils segregats. Per aquests motius, 
des del seu punt de vista sí que s’han concretat, tot i que més enllà d’aquesta 
concreció estan d’acord amb la proposta del Grup d’Iniciativa, per tal que es 
convoqui el grup de treball i que entre tots es construeixi el model ciclista per a la 
ciutat i definir les propostes per concretar de forma global la infraestructura ciclista 
de la ciutat. 

El Sr. Laporta assenyala que fa temps que es parla de la sensació d’inseguretat 
de molts ciclistes i afirma que en aquest sentit se senten satisfets de la voluntat 
del govern d’ampliar un 25 % la malla ciclista per evitar zones mortes i de col·locar 
més gomes separadores que evitin les invasions del passadís ciclista. 

D’altra banda, comenta que els ha cridat l’atenció la proposta de dibuixar carrils 
30 en algunes vies principals de la ciutat, com ara al carrer Balmes o a via 
Laietana, ja que consideren que aquesta opció no aporta cap millora, sinó que més 
aviat fa la sensació que pot aportar dificultats, ja que en el cas de Balmes, que té 
quatre carrils en un mateix sentit i de baixada, s’hauria d’utilitzar el carril 
esquerre, ja que pel dret hi baixen els autobusos i, segons el seu parer, això 
comportaria una certa dificultat, pel fet que càrrega i descàrrega també va per allà 
i els ciclistes circularien al cantó d’un carril on poden circular tot tipus de vehicles i 
a una velocitat diferent. Per aquests motius, des del seu grup no consideren adient 
que s’adopti aquesta solució. Així, comenta que si es planifica diferenciar carrils 30 
amb carrils de circulació ordinària consideren indispensable que els carrils siguin 
segregats de la resta de circulació per tal de poder garantir un mínim de seguretat 
per a les bicicletes. 

El Sr. Freixedes manifesta que votaran també a favor de la proposició, tot i que 
afirma que després d’haver escoltat la Sra. Ribas tenia ganes de votar que no. En 
aquest sentit, assenyala que viuen en una realitat paral·lela i que quan encara no 
havia començat la legislatura ja s’havia decidit que el seu grup eren contraris a la 
bicicleta, per la qual cosa totes les seves intervencions van en el mateix sentit, fet 
que considera com a un dogma de fe. 



NÚM. 29 20-10-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4637 
 

Pel que fa a les dates de reunió del grup de bicicleta, afirma que no és cert que 
no es parli amb el sector i que els grups polítics en els grups de treball del Pacte 
per la mobilitat no hi han estat mai i això, segons explica, no és una novetat 
d’aquesta legislatura. Així, recorda que a la legislatura anterior els grups de 
l’oposició van demanar poder anar a la Comissió Cívica de la Bicicleta i mai no hi 
van poder anar, mentre que, segons afirma, no hi ha cap problema perquè ara 
l’oposició pugui assistir al grup de treball. 

A continuació, assegura que estan treballant i que la llista de carrils bici 
coincideix amb el Pla de foment que es va presentar al seu dia. Tot i això, reconeix 
que hi ha hagut modificacions, que són degudes a les diferents opinions que es 
recullen. També comenta que, pel que fa a la intervenció de l’alcalde a la roda de 
premsa, a ells els hauria agradat saber el nivell de despesa mitjà en carrils bici i 
que mai no ho han sabut trobar, ja que aquestes partides sempre acabaven 
entrant dins d’altres partides, sense haver-hi un pressupost a part. 

D’altra banda, comenta que, tal com ha dit el Sr. Ramírez, si a la roda de 
premsa es va explicar que hi havia 2 milions i mig per gastar en infraestructura 
ciclista era perquè a través d’un acord amb el Partit Popular es van desbloquejar 
les inversions. Així, assegura per a l’any que ve, si aconsegueixen l’acord, la 
proposta de govern son 2,5 milions d’euros, amb els quals té previst tirar endavant 
el Pla de foment. 

Així mateix, insisteix que de la seva part no hi ha cap problema per reunir el 
grup de treball de la bicicleta i consensuar les propostes i alhora assegura que 
estan treballant per aconseguir els suports polítics perquè en el 2014 no s’aturi la 
inversió que s’està fent en infraestructura ciclista. També assenyala que ho fan tot 
amb un objectiu clar, el qual des de l’oposició assegura que consideraven 
impossible, que és que la bicicleta no hagi de conviure amb el vianant a la vorera i 
es puguin establir les condicions necessàries perquè els ciclistes puguin anar en 
calçada i la vorera sigui reservada als vianants. Finalment, demana un cert marge 
de maniobra i flexibilitat i, alhora, que es reconegui quina és la realitat. 

La Sra. Ribas rebat els arguments del Sr. Freixedes i assegura que no té cap 
dogma de fe perquè és una persona lliurepensadora. Així, exposa que no ha volgut 
entrar en el debat de les propostes que van donar a la roda de premsa, malgrat el 
Sr. Freixedes es pensi que sí. En aquest sentit, insisteix que la idea que volia 
transmetre era que no pot ser que el govern municipal, tenint un grup de la 
bicicleta del Pacte per la mobilitat, doni informacions sobre decisions preses no se 
sap amb quins criteris i sense consultar-los. Alhora, insisteix a demanar que es 
treballi amb aquest grup i que se’ls plantegin totes les propostes. També esmenta 
que es podria portar un informe a aquesta Comissió. 

Seguidament, també remarca que des del govern no es generen mesures 
positives per a la bicicleta, tot i que reconeix que s’alegren que hi hagi propostes 
en aquest camp. Recorda també que ells els van proposar de treure les motos de 
les voreres perquè fossin per als vianants i no ho varen voler, però que ara resulta 
que les bicicletes han d’anar segures a la calçada i que no es pot fer una cosa 
sense fer l’altra. 

Per acabar, dirigint-se al Sr. Freixedes, li agraeix que voti a favor, així com 
també a la resta de grups i manifesta el seu desig que no sigui com la proposició 
del 24 de gener del 2013, de la qual, assegura, encara estan esperant conèixer les 
actuacions previstes per a les infraestructures del Pla de foment de la bicicleta del 
2013 al 2015 i també que el grup de treball pugui agafar més agilitat i es 
converteixi en un lloc per debatre, consensuar i generar noves propostes.  

El Sr. Freixedes expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Escudé expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Ramírez expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
6. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a 

presentar, en un termini màxim de 3 mesos, un informe sobre la viabilitat de la 
implantació d'un servei públic d'ús compartit de cotxe amb vehicles elèctrics. 
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El Sr. Laporta exposa que la contaminació atmosfèrica ha esdevingut un 

problema de salut molt important en l’actualitat i que té un risc per a la salut i un 
cost econòmic molt elevat, per la medicació i l’atenció mèdica que comporta. Així, 
recorda que l’Àrea Metropolitana de Barcelona va mantenir durant el 2012 els 
nivells de contaminació del 2011 i fins i tot alguns dies es van superar els límits 
establerts per la Unió Europea. Per aquests motius, considera que la ciutat té un 
greu problema de contaminació, produïda sobretot pels mitjans de transport que 
consumeixen combustibles fòssils i que emeten gasos. Així, assenyala que és 
inexcusable que des del govern no s’adoptin mesures a favor de la mobilitat 
sostenible, ja que des del seu punt de vista el govern té aquesta sensibilitat i 
manifesta que està convençut que farà una política ambiental que contribueixi a 
reduir la contaminació i a racionalitzar la mobilitat sostenible, de tal manera que es 
promogui el transport públic, els desplaçaments a peu, el Bicing, etcètera. 

Pel que fa als vehicles elèctrics, explica que no produeixen ni micropartícules ni 
gasos i que han millorat el seu rendiment, per la qual cosa assegura que són una 
opció molt vàlida pel que fa referència a la mobilitat. Així, proposa la implantació 
d’un servei públic d’ús compartit de motos elèctriques i demana un informe del 
govern, en el termini de sis mesos, sobre la viabilitat de la implantació d’un servei 
públic d’ús compartit de cotxe elèctric. 

El Sr. Escudé afirma que votaran a favor de l’informe que sol·licita el Sr. Laporta 
i que coincideixen amb l’argumentari. També assenyala que li va demanar al Sr. 
Freixedes sobre el conveni de l’Ajuntament amb Honda i el RACC el 2011 i si tenien 
algun resultat. Alhora, comenta que, segons té entès, des de la tercera tinença 
d’alcaldia s’havia anunciat un concurs sobre la gestió d’una infraestructura de 
recàrrega a la ciutat i que podia ser fins i tot sense concurs, sinó a través d’un 
conveni. Per això, demana informació al Sr. Freixedes sobre aquestes qüestions. 

El Sr. Ramírez manifesta que donaran suport a la proposició i comenta que 
entenen que demana un informe de viabilitat, ja que la xarxa dels punts de 
recàrrega és molt inicial i no saben si la implementació d’un ús compartit més de 
cotxes tindria molt d’èxit. 

D’altra banda, reconeix que comparteixen tot l’esperit del Sr. Laporta referent a 
una ciutat més respirable i que aquest és un bon model de mobilitat sostenible per 
a la ciutat, tot i que afirma que des del seu punt de vista tindria més èxit el tema 
de la motocicleta o de la bicicleta elèctrica. Tot i això, assenyala que és adient fer 
un informe per veure si és viable implementar els cotxes, sobretot pel tema 
econòmic. En aquets sentit, recorda el tema del carsharingal qual participa 
l’Ajuntament i que no tan sols no ha tingut l’èxit desitjable sinó que acumula 
pèrdues considerables des de l’inici. 

La Sra. Ribas assenyala que no s’ha de supeditar la millora ambiental del trànsit 
únicament a un canvi de tecnologia i apunta que el vehicle elèctric és un bon 
instrument per millorar l’emissió de contaminants però no és la solució global 
respecte de l’estalvi energètic ni respecte de l’excessiva ocupació de l’espai viari 
per part del vehicle privat. Alhora, comenta que no resol el dret a la mobilitat per a 
tothom i que és sabut que el 50 % de la contaminació que fan els cotxes és a 
causa del desgast dels frens i de les rodes, problema que també comporten els 
cotxes elèctrics. 

Tot i això, considera que cal analitzar totes les actuacions que es proposin sobre 
el vehicle elèctric, ja que hi ha un camp d’oportunitats interessant i recorda que 
des del seu grup també s’han portat propostes a aquesta Comissió, com ara 
substituir activitats que ara es fan amb el vehicle a motor d’explosió per vehicles 
elèctrics, com la distribució urbana de mercaderies. 

D’altra banda, explica que el que consideren prioritari en aquests moments és la 
implantació d’un servei públic d’ús compartit de bicicletes, en lloc d’iniciar una 
possible implantació d’ús compartit de cotxes elèctrics. En aquest sentit, recorda 
que el Bicing ha estat objecte de debat en aquesta Comissió i que alguns grups ho 
han qüestionat a causa de la inversió pública que es necessita per al seu 
manteniment. Així, afirma que des del seu grup prefereixen seguir apostant per la 
bicicleta, per la qual cosa manifesta que s’abstindran, com varen fer en el cas de la 
moto elèctrica compartida. 
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El Sr. Freixedes manifesta que votaran a favor de la proposició i agraeix que 
donin un marge de temps més gran perquè els companys d’Hàbitat Urbà facin un 
calendari viable per poder presentar l’informe a la Comissió. Alhora, remarca que si 
es parla d’un servei públic de cotxe elèctric compartit, entenen que vol dir un 
servei d’ús públic i que, per tant, no necessàriament ha de ser l’Ajuntament mateix 
que hagi de tirar endavant aquest sistema, sinó que pot ser a través d’un acord 
amb una empresa. 

El Sr. Laporta agraeix el suport de Grup Socialista i del Grup Popular i la 
transacció del govern amb el vot favorable. Quant a les paraules del Sr. Freixedes, 
comenta que no s’oposen a l’externalització d’un servei públic, però que sí que ha 
de ser públic i que les normes les ha de fixar l’Administració pública. Alhora, afirma 
que respecta l’abstenció d’Iniciativa i el seu posicionament a favor del Bicing i 
insisteix que s’està parlant d’un informe per veure si és viable com ho està sent el 
sistema de París. 

El Sr. Escudé recorda que ha fet dues preguntes al regidor i demana si no es té 
aquesta informació. 

El Sr. Freixedes respon que aquesta és una proposició d’Unitat per Barcelona i 
que les preguntes són sobre Hàbitat Urbà, per la qual cosa si vol substanciar una 
pregunta ho pot fer per escrit.  

El Sr. Freixedes expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Escudé expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Ramírez expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa l'abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable d’UpB. 
S'aprova amb el redactat següent: 

La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a 
presentar, en un termini màxim de 6 mesos, un informe sobre la viabilitat de la 
implantació d'un servei públic d'ús compartit de cotxe amb vehicles elèctrics. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
7. Que el Govern municipal lliuri còpia dels treballs realitzats en l'assessorament 

tècnic en la redacció de la nova ordenança de circulació de vianants i vehicles en 
allò que afecta als articles relacionats amb la bicicleta. 

 
El Sr. Escudé manifesta que espera que hi hagi resposta per part del regidor i 

afirma que no és el més habitual en aquesta Comissió. 
Seguidament, recorda que fa un any el Sr. Freixedes anunciava que es 

començaven els treballs per modificar l’Ordenança de circulació de vianants i 
vehicles per tal de prohibir la circulació de bicicletes a les voreres, excepte en 
casos senyalitzats i que dia 30 de novembre reiterava aquesta iniciativa en el marc 
d’unes jornades sobre la bicicleta. També comenta que el seu grup presentà una 
proposició en aquesta Comissió dia 27 de setembre de 2012, demanant al govern 
municipal que reconsiderés l’opció, atès que abans de baixar les bicicletes a les 
voreres calia fer la infraestructura necessària i recorda que va ser rebutjada pel 
Partit Popular i pel Sr. Freixedes. Alhora, recorda que quinze dies abans, quan es 
presentaven les inversions en la infraestructura ciclista, l’alcalde deia que la 
reforma de l’Ordenança haurà d’esperar la modificació del Codi de circulació a 
actualment està tramitant la DGT i que com a mínim suposarà sis mesos. 

A continuació, afirma que repassant el compte general de l’exercici 2012 han 
trobat que el mes de juliol de l’any passat es va adjudicar un contracte per a 
l’assistència tècnica per a la redacció de l’Ordenança de la bicicleta i que aquest 
contracte tenia un termini d’execució de quatre mesos i la justificació que es 
donava a l’expedient era que l’Ajuntament estava preparant la nova Ordenança de 
circulació de vehicles i vianants i que calia contractar un assessorament tècnic, la 
redacció de la nova Ordenança pel que fa als articles relacionats amb la bicicleta i 
la redacció del document definitiu de l’articulat requerit. Per aquests motius, 
demana al govern municipal còpia dels treballs que s’han portat a terme amb 
l’adjudicació d’aquest contracte. 
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El Sr. Freixedes afirma que li acceptaran el prec però no de la manera que 
potser ell voldria. Així, comenta que es va fer el contracte d’assessoria a una 
persona de prestigi reconegut, el Sr. Perona, que formava part d’aquest contracte 
d’assessoria tècnica a diverses reunions i activitats i que va portar un document 
que és la proposta de nova Ordenança ciclista per a la ciutat de Barcelona. En 
aquest sentit, comenta que no tindria cap sentit que els donessin a ells en 
exclusiva aquest document, per la qual cosa manifesta que tenen la intenció de 
reunir tots els grups, passat la Mercè, per posar-los la nova ordenança sobre la 
taula i explorar les possibilitats d’arribar a un acord que en possibiliti l’aprovació. 

Seguidament, assegura que si no s’ha fet abans és perquè la seva idea era tenir 
una ordenança a finals del 2012 sobre la qual poder parlar i que s’aprovés al 
principi del 2013, però afirma que això no ha estat possible, entre d’altres coses, 
perquè el debat amb els representants ciclistes ha fet que s’allargués el procés i 
que a més ha aparegut la modificació del reglament de la DGT, que ningú preveia. 
També comenta que una de les feines que ha fet el Sr. Perona és anar a la DGT 
amb diversos tècnics per saber en quines direccions anava aquesta modificació. 
Esmenta també el tema del casc com a imprevist i explica que això ha retardat el 
debat intern sobre l’Ordenança, que és on considera que s’ha aconseguit més 
unanimitat, ja que tots els grups hi han treballat per intentar que el casc no sigui 
obligatori dintre de les ciutats.  

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
8. Que el Govern municipal actuï per tal de donar compliment a allò que 

estableix l'article 14 de l'Ordenança de Circulació de Vianants o Vehicles de 
Barcelona, respecte a les bicicletes, informant i aplicant les sancions corresponents 
a aquells que incompleixen amb la mateixa. 

 
El Sr. Ramírez recorda que a la darrera Comissió es va aprovar una iniciativa per 

tal d’engegar una campanya informativa als titulars dels vehicles a motor, tant a 
usuaris com a conductors sobre les normes per respectar els usuaris de la bicicleta 
i que des del seu grup van reclamar que aquesta informació també es fes 
extensiva als usuaris de la bicicleta per informar-los de les seves obligacions. 
També comenta que varen formular una pregunta sobre les sancions i que varen 
veure que des del govern municipal no es percebien canvis d’actitud respecte dels 
ciclistes incívics que provoquen problemes de convivència. En aquest sentit, 
considera que els ciclistes no compleixen els detalls de l’Ordenança de circulació a 
vegades per desconeixement i a vegades per incivisme i afirma que perceben certa 
passivitat davant aquests comportaments, per la qual cosa, segons explica, és el 
moment de fer complir l’Ordenança en la seva redacció actual i informar que l’ús 
de la vorera és en casos excepcionals. Així, recorda que segons l’article 14 no es 
pot circular a més de 10 km/h, a una distància d’un metre dels vianants i que les 
voreres han de tenir 5 m d’amplada com a mínim. 

Pel que fa a les denúncies posades durant l’any 2012, assegura que només un 
12 % varen ser per no respectar el conductor d’una bicicleta la preferència de pas 
dels vianants que travessen un carril bici, molt lluny, segons afirma, del que és la 
realitat. D’altra banda, també esmenta que deu denúncies van ser per circular pel 
carril bici a velocitat inadequada i 12 per circular per voreres amb aglomeració de 
vianants. 

Finalment, comenta que durant l’any 2012 es varen posar un total de 1.124 
sancions per incompliment de l’article 14 i que cadascun d’aquests preceptes 
només corresponia a un 1 % de l’incompliment de la totalitat de les denúncies. En 
canvi, afirma que més d’un 60 % son per mal aparcament de bicicletes, el que 
manifesta, segons la seva opinió, un dèficit d’aparcaments. Per aquests motius, 
considera que el govern municipal ha de portar a terme una campanya per donar 
compliment al que estableix l’article 14 de l’Ordenança i informar els usuaris de la 
bicicleta, així com aplicar les sancions corresponents. 

El Sr. Freixedes afirma que accepten el prec perquè no poden fer altra cosa, ja 
que el govern té l’obligació, independentment dels precs que es facin, de fer 
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complir les ordenances, per la qual cosa es compromet a fer complir aquesta 
ordenança. En aquest sentit, apunta que només es fixen en els ciclistes sancionats 
per incomplir l’article 14, però recorda que durant el 2012 es van multar 4.237 
ciclistes per diversos incompliments, alguns d’ells, segons la seva opinió, molt més 
preocupants. També esmenta el nombre de denúncies dels darrers anys a ciclistes: 
el 2009, 2.540; l’any 2010, 2.772, etcètera. 

El Sr. Ramírez agraeix l’acceptació del prec i reconeix l’increment de denúncies 
respecte el 2009, però insisteix que ells es refereixen únicament a l’incompliment 
de l’article 14, perquè entenen que és on hi ha la cessació quant a interposar 
denúncies i que són les que afecten l’ús de les voreres per part dels ciclistes i 
repeteix que les dades de les sancions no s’avenen amb la realitat, per la qual cosa 
demana més incidència a l’hora de combatre les actituds incíviques per part dels 
ciclistes. 

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
9. Que el Govern municipal sol·liciti al Departament d'Interior de la Generalitat 

de Catalunya el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra que hi ha a cada 
comissaria de la ciutat de Barcelona, quina ha estat la reducció de vehicles en 
servei entre els anys 2010 i el 2013 i quina és la previsió de substitució d'armilles. 
I que n'informi a aquesta comissió, el proper mes de setembre. 

 
El Sr. Mestre afirma que el país viu una situació preocupant pel que fa a la 

seguretat pública, ja que des que el president Mas encapçala el Govern de la 
Generalitat s’estan produint retallades continuades al cos de Mossos d’Esquadra, 
les quals afecten directament la garantia plena de la seguretat pública i recorda 
que el manifest del sindicat de Mossos d’Esquadra Comissions Obreres així ho 
expressa i recorda que des de fa dos anys les denúncies públiques que han fet els 
sindicats han estat continuades. Segons explica, això ha comportat que no es 
realitzi cap convocatòria pública de places del cos de Mossos d’Esquadra per a nous 
i noves agents i que no hi hagi previsió de quan es recuperarà la convocatòria de 
places, el que significa una reducció del nombre d’agents, a causa de les baixes. 

A continuació, comenta també la reducció dràstica a la flota de cotxes de Mossos 
d’Esquadra, ja que, segons explica, en dos anys s’han reduït 479 vehicles, és a dir, 
el 21 %. Alhora, també assegura que no s’està renovant l’equipament, com ara les 
armilles antibales que, tal com reclamen els agents i els sindicats, han de ser 
lleugeres, d’un quilo, i no de quatre quilos, que són les que poden fer servir 
actualment. Així, recorda que aquesta situació va ser denunciada arran del tiroteig 
que es va produir dia 8 de juny a la ronda Guinardó. També esmenta les retallades 
en els salaris i en les condicions de treball i retreu l’estat lamentable en què es 
troben les comissaries, que afirma que han visitat. 

Així, considera que tot plegat afecta la seguretat pública, per la qual cosa volen 
que el govern municipal insti el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya a informar sobre el nombre d’agents que hi ha a cada una de les 
comissaries i que demani també al Departament d’Interior informació concreta 
sobre quina ha estat la reducció de vehicles en servei entre els anys 2010 i 2013 i, 
alhora, que informi l’Ajuntament de quina és la previsió de substitució de les 
armilles antibales que utilitzen o que haurien d’utilitzar, si pesessin menys, els 
agents i les agents de Mossos d’Esquadra. 

Per acabar, recorda que totes aquestes preguntes han estat formulades per 
escrit al govern municipal i que cap d’elles ha obtingut resposta, per la qual cosa 
ho formulen en aquesta Comissió, afirma. Així, espera que el govern municipal no 
negarà que tenen dret a conèixer totes aquestes informacions i que siguin 
demanades al Departament d’Interior i informades a la Comissió de Seguretat i 
Mobilitat del mes de setembre. 

El Sr. Blasi agraeix l’interès del Sr. Mestre pels agents de l’ordre públic i afirma 
que suposa que han formulat la mateixa consulta al departament corresponent del 
Parlament i que no han obtingut resposta. Així, considera que aquest hauria de ser 
l’òrgan pertinent al qual adreçar la consulta.  
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Seguidament, assegura que ells faran la mateixa demanda, que recopilaran 
informació i que quan en disposin la faran arribar a tots els grups. Tot i això, 
comenta que no ho faran a través d’una comissió, però que faran arribar la 
informació perquè considera que ha d’estar a l’abast de tots els grups municipals. 

El Sr. Mestre agraeix l’aprovació del prec. Alhora, comenta que la pregunta es 
pot formular al Parlament i que ho han fet sense obtenir resposta. En aquest 
sentit, considera que és un tema que afecta la ciutat de Barcelona i que saber 
aquestes dades interessa al govern municipal. Així, afirma que hi ha la Junta Local 
de Seguretat i que no és sobrer que els grups disposin d’aquesta informació. 
També recorda que altres grups han fet demandes en aquest mateix sentit i que 
tampoc han obtingut resposta i que espera que aquesta vegada se’ls doni una 
resposta concreta i detallada de la informació que sol·liciten. 

El Sr. Blasi respon que quan disposin de la informació els la faran arribar i 
remarca que no han marcat cap termini i que espera que ho entengui, perquè es 
parla d’altres administracions. També insisteix que això interessa a tots els grups 
però que entén que cada òrgan ha de tenir el seu àmbit i el seu espai. 

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
10. Que en el cas que el Govern municipal planifiqui diferenciar carrils 30 en 

carrers de circulació ordinària, aquests siguin segregats de la resta de circulació. 
 
El Sr. Laporta explica que en el cas que el govern municipal planifiqui diferenciar 

carrils 30 amb carrils de circulació ordinària haurien de ser segregats de la resta de 
circulació. 

El Sr. Freixedes respon que es tracta d’una idea que l’alcalde va expressar en 
resposta a un periodista que li preguntava per Balmes i ell va dir que es treballava 
perquè a alguns carrers de Barcelona, tot i que no necessàriament Balmes, hi 
poguessin conviure carrils estàndards, amb velocitat de 50, amb altres senyalitzats 
com a zona 30, on hi circulessin bicicletes i vehicles motoritzats. 

 Seguidament, afirma que és un tema gradual i els anys que porten dins 
ajuntaments democràtics els han fet aprendre sobre la qüestió dels carrils bici. 
Així, anuncia que al passeig de Gràcia està previst que hi hagi carrils centrals de 
50 i els laterals senyalitzats com a carrils 30, on hi conviuran bicicletes i vehicles 
motoritzats. 

El Sr. Laporta comenta que més enllà de l’acceptació o no acceptació del prec, 
estan en la línia dels que exposava el Sr. Freixedes, és a dir, a causa de la 
complexitat de la situació, després de les adaptacions adients, ja es trobarà la 
solució més adequada per implantar el Bicing en aquests carrils. 

El Sr. Freixedes remarca que no li accepten el prec perquè no tots els carrils han 
de ser així. 

Es dóna per tractat. 
 
11. Que la implantació de l'Àrea Verda al Districte de Sant Andreu inclogui el 

barri de la Sagrera. 
 
El Sr. Laporta comenta que el prec fa referència a la implantació de l’àrea verda 

al Districte de Sant Andreu que inclogui el barri de la Sagrera, segons estava 
aprovat des de l’abril del 2010. 

El Sr. Freixedes anuncia que el govern municipal no ampliarà l’àrea verda, ja 
que la cobertura actual ja és fruit d’un excés de regulació respecte del que fixaven 
els criteris tècnics de disseny. Així, explica que la proposta del govern actual, que 
no es va poder executar perquè depèn de l’aprovació de les ordenances fiscals, és 
ampliar la cobertura territorial de l’estacionament regulat amb una figura que sigui 
més flexible i que no desplaci l’efecte frontera o de desbordament del sistema 
actual. També comenta que si aquest any les ordenances fiscals aconsegueixen el 
consens suficient i s’aproven, la seva voluntat segueix sent la de crear aquesta 
nova eina de regulació i afirma que estarien d’acord a avaluar l’aplicabilitat al barri 
de la Sagrera. 
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El Sr. Laporta recorda que el barri de Sant Andreu i de Navas ja disposa d’àrea 
verda, mentre que la Sagrera no i que s’havia fer referència que s’inclouria. Així, 
comenta que aquest barri està patint la pressió afegida per ser l’únic indret on 
l’aparcament segueix sent lliure. Finalment, afirma que estarien molt satisfets si es 
contemplés la possibilitat i s’intentés afegir l’àrea verda.  

Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
12. Era una operació rutinària la que es va portar a terme la nit del 28 al 29 de 

juny en diversos locals de pública concurrència del barri del Raval? 
Tractada conjuntament amb el punt 2 de l’ordre del dia. 
 
La Sra. Homs agraeix que s’hagi alterat l’ordre del dia i anuncia que dins la 

compareixença mateixa respondrà la pregunta del Partit Socialista. 
En primer lloc, exposa que de forma periòdica es duen a terme dispositius 

policials per controlar l’adequació de l’oci nocturn a les normes de convivència, 
regulades per l’Ordenança vigent. Així, indica que la priorització i el plantejament 
d’aquests dispositius es duen a terme d’acord amb la concentració territorial i 
temporal de les queixes ciutadanes i de les diferents problemàtiques que es 
detecten a l’espai públic. Tot i això, reconeix que hi ha districtes en què s’actua 
més freqüentment per la concentració de locals en els quals les queixes es reben 
als districtes afectats, a través dels diferents lloc des d’on es poden remetre les 
queixes. També assenyala que per tal d’evitar les actuacions puntuals que no 
generen continuïtat de millora, la supervisió i el control es realitzen de forma 
periòdica i sobretot els dies de la setmana que hi ha més activitat. 

A continuació, explica que hi ha forta presència d’activitats d’oci nocturn al 
Districte de Ciutat Vella i que el soroll és la principal problemàtica, que no permet 
el descans dels veïns. En quest sentit, assegura que després d’augmentar la 
presència dels cossos de seguretat i millorar la coordinació entre Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, el compromís del govern per garantir el descans veïnal va fer 
que s’iniciessin una sèrie de dispositius a les zones més conflictives, els quals 
focalitzen la resposta del sistema de seguretat sobre un seguit d’espais que varien 
en funció de la demanda ciutadana i de l’anàlisi de les dades policials. Així mateix, 
comenta que les activitats a Ciutat Vella es concentren en cinc grans eixos, que és 
on s’aglomera molta gent al carrer i provoquen molèsties als veïns de l’entorn. 

Pel que fa a l’objectiu, explica que per garantir el descans dels veïns es pretén 
actuar de forma ràpida i eficaç davant les infraccions i garantir el compliment de 
l’Ordenança de convivència, alhora que es pretén controlar les aglomeracions, 
especialment en els espais que generen més molèsties, així com qualsevol infracció 
penal o administrativa contrària a la bona convivència. Per últim, també comenta 
que es vol garantir el compliment dels horaris de tancament. 

Seguidament, explica que els operatius els integren policies de les dues 
comissaries i personal d’unitats centralitzades d’ambdós cossos i que el personal i 
els mitjans de suport que es fan servir obeeixen a la necessitat d’especialitzar 
determinats aspectes de les intervencions per garantir la seva eficàcia. Pel que fa a 
les polítiques de d’intervenció, afirma que es planifiquen a partir de les queixes, a 
demandes veïnals per les dinàmiques associades o a establiments de concurrència 
pública. També comenta que els operatius són veïnals i que es van adaptant en 
funció de les necessitats del territori sobre un seguit d’espais molt identificats de 
Ciutat Vella, com els eixos principals d’oci nocturn, amb una correspondència clara 
amb el mapa municipal de soroll, on s’identifiquen aquestes zones amb índexs de 
soroll alts. Segons assenyala, els eixos són Raval sud, Gòtic sud, plaça Reial i 
entorns, barri de la Ribera i el front marítim. 

Quant a les actuacions, exposa que es desenvolupen atenent els principis bàsics 
d’actuació, congruència, oportunitat i proporcionalitat, en relació amb la finalitat 
pretesa, de tal manera que hi ha tres tipus de dispositius conjunts que es realitzen 
de forma sistemàtica: el dispositiu Civitas, en horari de tarda a tots els barris de 
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Ciutat vella, per tal d’actuar a espais públics on la seguretat ciutadana es pot veure 
compromesa per dinàmiques associades a locals de concurrència pública; el d’eixos 
d’oci nocturn, per actuar de forma intensiva als carrers i espais de gran 
concentració als quals s’associen molèsties produïdes pel soroll dels locals de les 
persones que romanen a la via pública i finalment els dispositius singulars, de 
forma més espaiada en el temps i amb l’objectiu d’actuar a zones d’oci on s’ha 
pogut comprovar que els locals han causat molèsties. 

També comenta que s’ha donat suport a aquelles iniciatives que han sortit dels 
veïns i de les mateixes entitats per combatre aquest tipus d’activitats, com ara la 
campanya iniciada a la Taula d’oci nocturn del Gòtic, conjuntament amb 
l’associació de la plaça Reial i els Amics de la Rambla, contra la venda de llaunes al 
carrer. 

Quant al cas de la nit del 28 de juny, explica que l’operatiu s’emmarca dins la 
planificació que ha explicat i que en aquest entorn també hi ha la Taula de 
Salvador Seguí, una taula ciutadana on hi ha un seguit de reivindicacions que 
afecten la zona. Així, també esmenta que operatius com aquest se n’han fet onze 
en els últims dotze mesos a diversos llocs del Districte, amb un total de 32 locals 
inspeccionats, 1.847 persones identificades i 75 actuacions penals. 

Seguidament, especifica que seguint la dinàmica dels objectius proposats per fer 
aquests dispositius, l’objectiu d’aquesta intervenció era el control de pas de 
persones i vehicles, la comprovació de requisitòries o denúncies per substàncies 
estupefaents i armes, així com la prevenció de delictes contra el patrimoni, furt, la 
salut pública i contra el petit tràfic d’estupefaents i contra les persones, faltes i 
delictes de lesions. També esmenta com un dels objectius el d’inspeccionar de 
manera administrativa els establiments, inspecció de Treball i de la Seguretat 
Social, així com detectar infraccions administratives sobre l’Ordenança de 
convivència ciutadana i denúncies de trànsit. Alhora, concreta que es va dur a 
terme dia 28 de juny a dos quarts d’onze de la nit fins a dos quarts de cinc de la 
matinada i que es va ubicar al barri del Raval, al Districte de Ciutat vella, 
concretament als carrers Lancaster, Arc del Teatre, Guàrdia, Montserrat, rambla 
del Raval, Robador, Hospital i Sant Pau. 

Pel que fa a les identificacions, comenta que se’n varen fer 476, algunes més 
concentrades en alguns bars, amb un total d’onze detencions: sis per salut pública, 
quatre per delicte de furt i un per ordre judicial. Alhora, explica que es varen fer 
set denúncies per substàncies estupefaents i una per arma blanca, mentre que 
denúncies per ordenances municipals se’n varen fer 62, de les quals 47 foren per 
consum de begudes a la via pública, cinc per oferiments sexuals, cinc per sorolls, 
tres de venda ambulant, una per embrutar l’espai públic i una per necessitats 
fisiològiques. 

A continuació, explica que dels dotze locals inspeccionats, sis van ser 
inspeccions conjuntes de la Guàrdia Urbana, els cossos de seguretat i amb 
inspecció de treball i sis només per inspecció de Treball. Pel que fa a les infraccions 
greus, cinc dels dotze locals feien una activitat diferent a l’autoritzada, és a dir, 
tenien autoritzat bar i feien de bar musical, mentre que dos tenien excés 
d’aforament i a quatre es varen trobar substàncies estupefaents a terra. També 
esmenta que dels onze detinguts, quatre va ser per furt, sis per salut pública i un 
per recerca, detenció i ingrés a presó. 

Així mateix, reconeix que dia 28 de juny no era un dia afortunat per fer les 
inspeccions, ja que és el Dia de l’Orgull Gai i alguns dels establiments ho 
celebraven i s’hauria pogut fer qualsevol altre dia, per la qual cosa ho lamenta, 
perquè, segons la seva opinió, podria donar lloc a males interpretacions que no són 
desitjades. També esmenta que s’hagi parlat del coneixement per part de la 
Regidoria del Districte de Ciutat Vella d’aquestes actuacions, fet pel qual s’ha estès 
en l’explicació sobre el desenvolupament dels dispositius, ja que assegura que hi 
ha una planificació organitzada i reunions internes amb els cossos de seguretat. 

Per acabar, demana excuses per si en algun moment d’aquestes intervencions hi 
ha hagut alguna actitud no correcta o no desitjada per part dels cossos de 
seguretat. En aquest sentit, considera que són actituds que no s’han de produir i 
que revisen amb les valoracions conjuntes que fan amb els cossos de seguretat 
sobre aquests dispositius.  
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El Sr. Mestre exposa que dia 12 de juliol alguns dels locals que van ser afectats 
per la batuda, concretament el 23 Robadors, la Bata de Boanité, Sifó i La Concha, 
varen fer un comunicat públic en què deien que aquests fets es van produir amb 
l’entrada d’agents porra en mà, rebentant portes i fent un ús de la violència 
desproporcionat i també que els locals i els seus clients van patir danys materials, 
agressions físiques, vexacions i amenaces, de tal manera que denuncien la situació 
i reivindiquen seguir treballant sense agressions ni pressions, alhora que 
asseguren que el manifest vol ser un pont de diàleg per eradicar les desavinences, 
a més d’altres coses que no té temps de llegir. 

Seguidament, assegura que aquesta batuda ha provocat preocupació i malestar 
entre els veïns i veïnes de Ciutat Vella, el Raval, entre el col·lectiu LGTB i entre 
alguns grups municipals. Recorda que així es posà de manifest a l’últim plenari del 
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella i afirma que d’aquesta operació 
queden totes preguntes sense respondre i que les tornaran formular en aquesta 
Comissió, per la qual cosa demana que les respostes siguin clares, ja que 
considera que ja han tingut temps de buscar tota la informació. 

En primer lloc, demana si l’actuació dels Mossos d’Esquadra va ser respectuosa 
amb els drets de les persones i si és cert que alguns agents varen entrar als locals 
pistola en mà, així com també si alguns clients varen haver de posar les mans 
enlaire i, si va ser així, quin va ser el motiu. Alhora, dirigint-se a la Sra. Homs, 
també demana si algunes persones van ser colpejades per alguns agents. 

En segon lloc, pregunta si durant l’operació es van produir actituds 
discriminatòries o homòfobes per part d’alguns agents, com ha estat denunciat 
públicament. 

Seguidament, també demana per quina raó es va celebrar dia 28 de juny, dia de 
l’Orgull, si es tracta d’una operació rutinària i com valora la regidora Homs que es 
fes aquest dia. 

A continuació, planteja algunes preguntes dirigides al govern municipal, com ara 
que la Sra. Homs no sabia abans que s’hagués de fer aquesta operació policial 
durant aquesta nit. Així mateix, destaca que Ciutat Vella és l’únic districte que té 
Junta Local de Seguretat, situació excepcional que encara fa entendre menys que 
la regidora no estigués al corrent d’aquesta operació abans que es produís. Tot i 
això, reconeix l’actuació personal de la regidora amb els propietaris i les persones 
que van patir l’operació, i considera que això l’honora, però remarca que això no 
és suficient, ja que li recorda que ella és la màxima autoritat municipal en aquest 
districte i té l’obligació de donar explicacions i el dret a exigir públicament 
responsabilitats. 

Dirigint-se als membres del govern municipal, també demana on ha estat la 
regidora de Drets Civils, la Sra. Francina Vila, durant tots aquests dies i considera 
sorprenent que la setmana passada, en el Ple del Consell Municipal LGTB de 
l’Ajuntament, no hi hagués cap referència a aquests fets en l’informe de la 
Presidència que ostenta la Sra. Francina Vila. Alhora, també pregunta on ha estat 
el Sr. Forn aquests dies, ja que afirma que no han sentit tampoc cap declaració. 
Per aquests motius, insisteix que volen explicacions clares, concretes i detallades 
del govern, ja que, segons el seu parer, hi ha massa ombres en aquest operatiu. 

D’altra banda, recorda que la ciutat de Barcelona i l’Ajuntament tenen una llarga 
trajectòria de compromís amb els drets de tothom i la no-discriminació i que es 
tracta d’un compromís que ve de lluny i en el qual l’Ajuntament ha estat pioner a 
Catalunya, a Espanya i a Europa, així com també recorda que en el país han estat 
pioners cossos policials com la Guàrdia Urbana o els Mossos d’Esquadra. En aquest 
sentit, considera que aquesta feina és important i el fruit de molts anys de 
compromís i de treball que es pot desfer fàcilment amb aquest tipus d’operacions 
fetes, segons afirma, a partir de la irresponsabilitat i amb una gran manca de 
control per part dels comandaments i del control polític. Així, considera que no s’ha 
de fer malbé aquesta llarga trajectòria i assegura que estaran vigilants a qualsevol 
operació com aquesta governi qui governi, atès que volen que els drets de les 
persones de LGTB siguin plenament garantits. 

Finalment, recorda que el conseller d’Interior no és el Sr. Saura, sinó el Sr. 
Espadaler i afirma que no s’ha donat continuïtat a la part de les polítiques dels 
protocols i dels recursos que es van implementar amb el tripartit adreçats al 
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col·lectiu LGTB des del Departament d’Interior de la Generalitat. Tot i això, 
manifesta la seva voluntat que aquestes polítiques de seguretat, que vetllen pels 
drets de les persones, tinguin continuïtat. 

La Sra. Escarp assegura que gran part de les idees que volia expressar les ha 
expressat el Sr. Mestre. Tot i això, agraeix a la regidora l’informe. Així, referint-se 
a les explicacions sobre les operacions, afirma que fa la sensació que de cop i volta 
hagin descobert l’oci nocturn, les queixes i les actuacions, quan recorda que no és 
la primera vegada que es fan i que com sempre s’han de fer de manera coordinada 
i planificada a través de la Junta Local de Seguretat, de les taules de policia 
administrativa i de tots els mecanismes de coordinació existents. Alhora, comenta 
que, si així com ha dit la Sra. Homs que havia estat una operació rutinària, entén 
que una operació rutinària no té un caràcter tan integral com aquest i que és 
impossible que ningú no caigués que era un dia tan concret. Si és així, considera 
que falla alguna cosa en la planificació del calendari. 

A continuació, afirma que és bo que es facin aquest tipus d’actuacions per 
garantir la convivència, però que és la primera vegada que el principi de 
proporcionalitat salta pels aires, ja que en compliment del que és la Llei 1/92, si 
són certes aquestes afirmacions, el principi de proporcionalitat s’ha incomplert, ja 
que, segons assegura, ningú té per què entrar dins una discoteca o un bar 
rebentant les portes, ja que no s’estava cometent cap delicte flagrant i hi ha altres 
mecanismes d’actuació. 

També expressa la seva sorpresa pel fet que la Sra. Homs desconegués que 
s’havia de realitzar aquesta operació, ja que, segons afirma, era prou planificada i 
coordinada i tothom en tenia coneixement. Així, assegura que el més greu és la 
data escollida i els tipus de locals. 

Seguidament, mostra la seva preocupació pel gran nombre d’identificacions que 
es varen fer i demana si responen o no a actituds homòfobes, així com també que 
exigeixin les explicacions i les responsabilitats pertinents i, com el Sr. Mestre, 
recorda la trajectòria sòlida de la ciutat en aquest tema. En aquest sentit, recorda 
que ella mateixa va participar en el Congrés on els policies van ser felicitats fins i 
tot pel fiscal contra la discriminació per les actuacions i els protocols. Així, 
considera que si les denúncies són certes, es mereix una investigació per part 
seva. Alhora, retreu el conveni que han signat amb l’alcalde de Budapest, conegut 
per la seva homofòbia i que per primera vegada en molts anys el Consell Plenari el 
28 de juny quedés sense declaració institucional per l’actitud del govern de 
Convergència. 

Finalment, insisteix en l’agraïment de l’informe a la Sra. Homs, així com la seva 
honestedat i actitud. També comenta que és important que les actuacions es facin 
de manera planificada i afirma que sorprèn que en algunes actuacions, tot i ser de 
convivència, la Guàrdia Urbana o altre tipus d’inspecció administrativa no hi fos, 
per la qual cosa se suma a les preguntes que ha fet el Sr. Mestre i demana saber 
també a què respon aquest nombre tan gran d’identificacions, a més d’una 
investigació posterior per no donar una imatge que no és i no trencar la 
convivència. 

El Sr. Villagrasa, basant-se en els comentaris que ha sentit, afirma que no està 
bé qüestionar l’actuació dels cossos policials, ja que, segons la seva opinió, això és 
menysprear la democràcia i la professionalitat de la Guàrdia Urbana i de Mossos 
d’Esquadra. Alhora, assegura que els cossos de seguretat i el mateix govern 
municipal o la Conselleria d’Interior tenen els mecanismes adequats per poder 
corregir qualsevol excés que es pogués produir. 

Pel que fa al dia que s’efectuà l’efectiu, considera que segurament no era el més 
adequat, però insisteix que la llei s’ha de complir sempre i que això s’ha de 
garantir. Així considera que el nombre de detinguts i de denúncies és important, i 
remarca que no tots els locals eren dirigits al col·lectiu gay, sinó que n’hi havia 
d’altres tipus que també cometien infraccions. A continuació, afirma que si es va 
entrar trencant les portes, el govern atendrà els desperfectes, alhora que demana 
saber què costarà tot plegat. 

Seguidament, comenta que al carrer Robadors s’han fet actuacions 
urbanístiques importants per recuperar la zona, la qual assegura que és molt 
conflictiva quant als temes de prostitució, inseguretat, furts, etcètera., per la qual 
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cosa considera que no s’ha de parlar d’una actuació ordinària en una zona pacífica. 
Així mateix, insisteix en el fet que, segons el seu parer, la llei s’ha de complir i que 
està segur que el govern es farà càrrec dels desperfectes, alhora que demana 
saber la quantificació dels desperfectes i el seguiment que es farà de les actes que 
s’han fet per incomplir les ordenances municipals. 

Per acabar, expressa de nou el seu suport a l’actuació policial en el seu dia a dia 
i repeteix que les lleis s’han de complir. 

El Sr. Laporta afirma que, segons la seva opinió, les explicacions de la Sra. 
Homs són satisfactòries i li agraeix l’actitud davant aquestes actuacions. Alhora, 
comenta que si en un primer moment varen criticar que el conseller de districte no 
donés explicacions, ara entenen que no ho fes, si es tractava d’una inspecció 
rutinària, ja que la regidora de Districte no cal que n’estigui específicament 
informada. En aquest sentit, però, comenta que la inspecció es va escapar de les 
mans i que es poden depurar responsabilitats, cosa que espera que es faci. 

La Sra. Homs agraeix les aportacions i comenta que ha fet un informe extensiu 
sobre l’operatiu. També exposa que coneix el manifest, però remarca que el 
respecte per la igualtat, la col·laboració i el diàleg també formen part del seu ADN 
com a Districte de Ciutat Vella. 

A continuació, assenyala que, respecte a les preguntes del Sr. Mestre, si hi ha 
hagut algun comportament que exigeix algun tipus de responsabilitat, s’haurà de 
fer i que en el seu informe això ara per ara no hi és i que a més a més no queda 
reflectit en les denúncies, excepte la d’una persona que estava dintre d’un local. 
Alhora, convida a fer les denúncies per vulneració de drets i pel que sigui ja sigui 
per via judicial o per la via de l’Ajuntament, a través del procediment que ofereix 
l’Oficina per la No Discriminació. Segons el seu punt de vista, això els ajudarà a 
millorar. Així mateix, reconeix que ells parlen d’unes actituds en les seves 
informacions, però remarca que si no han estat les correctes han de ser 
denunciables i corregides. 

Quant al dia que es va fer la batuda, insisteix que va ser desafortunat, però 
alhora afirma que és un signe de normalitat, ja que es van detectar dotze 
establiments independentment de quin era el tipus d’usuari que els freqüentava, 
per la qual cosa qualifica de «desafortunat» que alguns d’aquests establiments 
estassin de celebració. 

Seguidament, pel que fa al tema del seu coneixement sobre l’operatiu, explica 
que hi ha la Junta Local de Seguretat de Ciutat Vella que precisament pretén 
combatre la intensificació de la via pública i en soroll en el Districte i que són 
dispositius que es desenvolupen de manera ordinària i rutinària. Quant al nombre 
d’identificacions que la Sra. Escarp ha considerat elevat, exposa que en les altres 
actuacions a diferents indrets han estat nombres similars. També comenta que es 
tracta de les dades que ella ha volgut aportar de manera transparent perquè 
veiessin que tot està justificat. 

Finalment, remarca la bona entesa permanent amb els locals i afirma que abans 
no s’hi ha referit perquè l’informe era estrictament de seguretat. En aquest sentit, 
insisteix que la comunicació i la verbalització per part dels locals d’oci nocturn del 
districte és permanent i manifesta que estan contents de tenir establiments d’oci 
nocturn responsables, els quals assegura que són la majoria. 

El Sr. Mestre, dirigint-se al Sr. Villagrasa, exposa que els cossos policials i les 
seves operacions poden ser qüestionats, discutits i denunciats, com totes les 
institucions en un sistema democràtic. 

A continuació, i adreçant-se a la Sra. Homs, insisteix que la seva resposta és 
molt insatisfactòria, ja que no li ha garantit que es respectessin els drets de les 
persones, ni ha confirmat que no s’hagin produït discriminació o homofòbia vers 
determinades persones ni ha desmentit que hi hagués desproporció o abús policial. 
En aquest sentit, assegura que el dia següent la Fiscalia Especial per a Delictes 
d’Odi i Discriminació examinarà la batuda i que la síndica es reunirà també 
properament amb entitats del col·lectiu LGTB de la ciutat per parlar-ne. Per 
aquests motius, segons el seu parer, la resposta no esclareix cap de les ombres en 
relació amb l’operació ni la pregunta principal sobre si van ser respectats els drets 
de totes les persones per part dels agents dels cossos de seguretat. 
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Finalment, afirma que mentre que la resposta del govern no sigui clara sobre 
aquesta qüestió, el seu grup es continuarà confirmant en la sospita que l’operatiu 
va ser desencertat tant pel dia com per la manera com es va efectuar, sobretot per 
al col·lectiu LGTB que es trobaven en els locals, ja que no van ser plenament 
respectats els seus drets, fet que considera molt greu, per la qual cosa assegura 
que continuaran exigint explicacions tant aquí com al Parlament de Catalunya. 
També comenta que els agradaria haver trobat el govern municipal en aquesta 
exigència d’explicacions i que malauradament no ha estat així. 

La Sra. Escarp afirma que el comentari sobre el «signe de normalitat» de la Sra. 
Homs li ha semblat sobrant, ja que qualsevol actuació parteix de la normalitat. 
Així, comenta que és com fer inspeccions el dia de fi d’any a segons quins llocs, ja 
que són dies d’excepcionalitat. També comenta que les ordenances són generals, 
però insisteix que aquest dia hi ha una sèrie de celebracions específiques i que a 
més a més coincideix amb una berbena i que aquests dies de festes els operatius 
són diferents, no són rutinaris i tenen un altre caràcter, per la qual cosa considera 
sobrant parlar de normalitat. 

Seguidament, referint-se a les paraules del Sr. Villagrasa, afirma que ell sempre 
defensa l’exercici de l’autoritat i que l’autoritat es pot exercir i es pot exercir ben 
exercida. També comenta que per alguna cosa s’han votat les ordenances i que a 
més a més l’autoritat és democràtica en un estat de dret. Tot i això, però, remarca 
que hi pot haver persones que facin una mala actuació pel seu posicionament 
ideològic. Alhora, també explica que una altra cosa és la direcció del dispositiu, que 
també és qüestionable i que pertany a l’estat de dret investigar i aclarir segons 
quines coses, perquè això és el que dóna més legitimitat a totes les actuacions que 
es fan. 

Per acabar, insisteix que ja ha agraït l’informe a la Sra. Homs, però afirma que 
la sorprèn la soledat de la regidora en aquest tema, ja que ella assegura que 
coneix la situació del primer tinent d’alcalde i no se n’ha fet ni un comentari. Així 
valora la valentia de la Sra. Homs però manifesta que li sap greu la seva soledat. 

El Sr. Villagrasa considera que qüestionar l’actuació de la Guàrdia Urbana i de 
Mossos d’Esquadra com a homòfoba és preocupant, tot i que afirma que pot ser 
que algun membre actués per algun prejudici homòfob, però que per això ja hi ha 
les eines dels mateixos cossos, per verificar si això ha succeït. Per aquest motiu, 
reitera que s’ha d’aclarir si algú ha tingut un comportament poc adequat i s’han de 
prendre les mesures oportunes. També insisteix a conèixer els danys materials 
produïts per la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. 

A continuació, referint-se a les paraules de la Sra. Escarp sobre l’excepcionalitat, 
remarca que el dia de final d’any és una excepcionalitat per a tota la ciutadania, 
mentre que el Dia de l’Orgull Gai només per a un col·lectiu molt concret. Tot i això, 
considera que excepcionalitat no n’hi ha d’haver mai de cap tipus, ja que si fos així 
s’ha de fer per decret i s’ha d’avisar públicament. Així, insisteix que la llei s’ha de 
complir sempre i reitera el seu suport a l’actuació policial. També repeteix que si hi 
ha hagut algun excés s’ha de solucionar però mai posar en dubte la professionalitat 
de la Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra. 

El Sr. Laporta insisteix en l’agraïment de les explicacions i manifesta la seva 
confiança que si es deriven responsabilitats es prendran les mesures oportunes i 
sense prejutjar tot el que s’ha comentat. Així, demana que s’investigui i assegura 
que les actuacions posteriors de la regidora amb els locals afectats ajuden a posar 
sentit comú en aquesta situació de despropòsits. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
13. S'ha reforçat la presència d'agents del cos de Mossos d'Esquadra per fer 

front a la campanya d'estiu a la ciutat de Barcelona? En quin nombre? 
 
El Sr. Villagrasa recorda que amb l’arribada de l’estiu la Guàrdia Urbana farà un 

reforç del dispositiu de platges i que per sort es preveu també una campanya 
turística per la ciutat, per la qual cosa hi haurà més activitat econòmica i comercial 
i considera que també s’hauria de reforçar els Mossos d’Esquadra. 



NÚM. 29 20-10-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4649 
 

El Sr. Blasi respon que d’acord amb la informació que han facilitat des del cos de 
Mossos d’Esquadra el reforç consistirà en trenta-set nous agents de seguretat 
ciutadana, amb seixanta efectius de l’àrea regional de recursos operatius. A més, 
assegura que hi haurà també un increment de les hores de dedicació per part de la 
brigada mòbil, la Brimo, en més de deu mil hores, és a dir, entre vint-i-cinc i 
trenta efectius diaris al servei. 

El Sr. Villagrasa afirma que entén que són trenta-set efectius nous, seixanta de 
reforç per a l’estiu i uns trenta per hores, que suposa que són nocturnes i 
considera que és un reforç insuficient per a l’estiu, per la qual cosa considera que 
seria bo parlar amb el conseller d’Interior i demanar més reforç per poder donar 
servei a la campanya turística. 

El Sr. Blasi comenta que aquest increment és suficient per cobrir la hipotètica 
demanda i garantir els estàndards de qualitat que la ciutat té.  

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
14. Quines actuacions ha previst el Govern municipal per evitar situacions de 

col·lapse a la xarxa de metro i a la via pública en les properes Festes de la Mercè, 
com les que es van produir a l'espectacle programat al temple de la Sagrada 
Família el 23 de setembre de l'any passat? 

 
La Sra. Ribas afirma que el 23 de setembre de l’any passat es va col·lapsar el 

metro per afluència massiva de públic que va assistir al temple de la Sagrada 
Família i es van desbordar el dispositius municipals, alhora que es van saturar els 
carrers i les estacions de metro de l’entorn. En aquest sentit, celebra que la 
resposta ciutadana sigui tan positiva, però manifesta la seva preocupació per la 
manca de planificació per part del govern que, segons la seva opinió, pot provocar 
greus problemes. Alhora, recorda que des del seu grup l’any passat es van 
demanar explicacions i màxima transparència en relació amb el caos organitzatiu. 
Per aquests motius, demana quines actuacions s’han previst per evitar fets com els 
de l’any passat. 

El Sr. Freixedes afirma que des de fa dies s’està treballant des de la Gerència de 
Cultura i des de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat per avaluar en 
quines possibilitats hi pot haver una sobrecàrrega de la xarxa. Així, assegura que 
espera que no es tornin produir incidents com els de la passada edició de la Mercè. 

La Sra. Ribas comenta que no només es referia al transport públic, sinó també a 
l’ordre de la seguretat entorn dels carrers on la gent s’acumulava per veure la 
projecció en una de les façanes de la Sagrada Família. En aquest sentit, recorda 
que hi va haver queixes de la ciutadania a causa que la resposta efectuada a 
través de 010 no va ser satisfactòria, per la qual cosa també van posar queixa a la 
Síndica de Greuges, des d’on els varen respondre que demanaria a l’Ajuntament 
que adoptés les mesures necessàries per garantir la seguretat ciutadana. 

Seguidament, explica que per la resposta del regidor, entén que el govern ha 
escoltat aquesta recomanació de la síndica i que hi estan treballant. També 
considera que si ja està feta la programació de la Mercè seria bo veure quins actes 
estan previstos que puguin comportar riscos i començar a tenir sobre la taula plans 
operatius a l’entorn. Així, demana que facilitin aquestes informacions. 

El Sr. Freixedes insisteix que es tracta d’una feina conjunta entre la Gerència de 
Cultura i la de Seguretat, Prevenció i Mobilitat i assegura que farà arribar la petició 
d’establir els protocols al gerent. Tot i això, anuncia que, pel que sembla, a la 
propera festa major es faran servir espais habituals, de tal manera que no hi haurà 
el risc de la passada edició.  

Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
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15. Que el Govern municipal informi de les gestions realitzades i l'estat 
d'execució per donar compliment al prec següent, presentat per aquest Grup 
municipal i acceptat a la Comissió de Seguretat i Mobilitat del passat 18 d'abril: 
(M1115/7342) Que el Govern municipal impulsi un pla de pacificació del trànsit a 
l'entorn de l'IES Consell de Cent, al barri del Poble Sec, amb l'objectiu d'augmentar 
les condicions de seguretat en l'entrada i sortida dels i les estudiants. 

 
El Sr. Mestre es refereix a un prec que va ser acceptat pel Sr. Freixedes el 

passat mes d’abril en què s’acordava impulsar un pla de pacificació del trànsit a 
l’entorn de l’IES Consell de Cent amb l’objectiu d’augmentar les condicions de 
seguretat a l’entrada i sortida dels i les estudiants. Així, recorda que la setmana 
passada encara no s’havia fet cap actuació i afirma que ho van comprovar i que ho 
van consultar a la direcció de l’institut. En aquest sentit, considera que aquesta 
actuació és imprescindible i demana quin és el grau de compliment d’aquest prec. 
A més a més, també pregunta si el govern municipal ha parlat amb la comunitat 
educativa del centre o amb la direcció i, en cas que no ho hagi fet, per què no ho 
ha fet. Finalment, demana un calendari concret i unes previsions concretes 
d’actuació per tal de donar compliment a aquest prec. 

El Sr. Freixedes afirma que des del Districte de Sants-Montjuïc i des de la 
Direcció de Mobilitat, ja han establert quines han de ser les actuacions concretes 
per donar compliment al prec. També assegura que estan pendents que des del 
Districte parlin amb la comunitat educativa del centre, per la qual cosa no li pot 
donar un calendari, però espera que el curs vinent el problema estigui solucionat. 

El Sr. Mestre considera que no seria sobrer que, ja que s’han decidit les 
actuacions, s’expliquessin a la Comissió, ja que entén que es pot explicar tot i que 
encara s’hagi de parlar amb la comunitat educativa del centre. En aquest sentit, 
considera que ja que el prec va ser formulat i acceptat en aquesta Comissió seria 
bo que les poguessin conèixer. També insisteix que s’ha de parlar amb el centre i 
fer les actuacions necessàries, ja que fa molt temps que les reclamen. Finalment, 
expressa la seva confiança que les actuacions siguin una realitat a l’inici del proper 
curs escolar. 

Es dóna per tractada. 
 
 

VI) Mocions 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

12,40 h. 
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Hàbitat Urbà i Medi Ambient 
 
 

Acta de la sessió del dia 15 de juliol de 2013, aprovada el dia 10 d’octubre 
de 2013 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el15 de juliol de2013, 

s’hi reuneix la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, sota la presidència de l’Im. 
Sr. Antoni Vives i Tomàs. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Mercè 
Homs i Molist, Irma Rognoni i Viader, Joan Puigdollers i Fargas, Jordi Martí i Galbis, 
Assumpta Escarp Gibert, Carmen Andrés Añón, Eduardo Bolaños Rodríguez, 
Alberto Villagrasa Gil, Oscar Ramírez Lara, Elsa Blasco Riera, Janet Sanz Cid i Jordi 
Portabella Calvete, assistits pel secretari general de la Corporació, Sr. Jordi Cases i 
Pallarés, que certifica. 

També hi són presents l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia, del Grup Municipal del 
Partit Popular; la Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina i l’Im. Sr. Raimond Blasi i 
Navarro, del Grup Municipal de Convergència i Unió; i els Srs.: Albert Civit i Fons, 
gerent adjunt d’Urbanisme; Antoni Sorolla i Edo, gerent adjunt d’Habitatge; 
Manuel Valdés López, gerent adjunt d’Infraestructures i Coordinació Urbana; Albert 
Vilalta Cambra, gerent d’Hàbitat Urbà; Roman Llagostera Pujol, gerent adjunt de 
Medi Ambient i Serveis Urbans, i Manel Sanromà Lucía, gerent de l’Institut 
Municipal d’Informàtica. 

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Jordi W. Carnes i Ayats i Joan Trullén 
Thomàs. 

S’obre la sessió a les 16.34 h. 
 
 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 

Acord de la Comissió de Govern de 19 de juny de 2013: 
 
1. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’ampliació de l’Escola 
Eulàlia Bota, situada al carrer de Fernando Pessoa, núms. 59-63, promogut pel 
Consorci d’Educació de Barcelona; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; 
sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne 
compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 26 de juny de 2013: 

 
2. Aprovar definitivament el projecte de Rehabilitació i reparació general de 

l’edifici i adequació de les instal·lacions del pavelló poliesportiu Virrei Amat, ubicat 
al carrer Joan Alcover, 6 del Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal 
(Barcelona d’Infraestructures Municipals SA- BIMSA), d’acord amb els informes 
municipals que figuren a l’expedient administratiu, per un import de 2.152.040,95 
euros, l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), en concordança 
amb els articles 121 a 125 del Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (TRLLCSP), 235.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la llei 
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Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC), 93 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local (TRRL, 134 del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les 
administracions públiques (RCAP) i apartat 9 de l’annex al Decret d’Alcaldia de 17 
d’abril de 2012; Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província (BOP), 
a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; notificar-ho als 
interessats i encarregar a Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIM/SA) la 
gestió de l’operació. Donar compte a la Comissió d’ Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
3. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la reordenació dels accessos i espais 
de serveis de l’illa de l’estadi del Futbol Club Barcelona, promogut pel FC 
Barcelona; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat 
termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el 
mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 3 de juliol de 2013: 

 
4. Estimar en part el recurs de reposició interposat pel Sr. Luis Izquierdo Planas, 

en nom i representació de la Sra. Teresa Bozzo Vila, contra l’acord d’aprovació 
definitiva del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística 1 del Pla 
de millora urbana del Sector entorn Sagrera, en el sentit que justificadament i 
raonada figura en l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 
27 de juny de 2013 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït; 
desestimar els recursos de reposició interposats contra l’esmentat acord pel Sr. 
Esteban Gómez Rovira, en nom i representació del Sr. Francisco Peñaranda 
Duzman; pels Srs. Antonio i Enrique Rodríguez Rajo i la societat Rodríguez Sagrera 
Transportes, SL; i pel Sr. Esteve Planella Serra, en nom i representació de Sagrera 
Residencial, SL, pels motius que consten en l’informe esmentat, en els seus 
mateixos termes, que es donen per reproduïts; aprovar el text refós del Projecte 
de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística 1 del Pla de millora urbana del 
Sector entorn Sagrera, que incorpora les modificacions no substancials resultants 
de l’estimació parcial del recurs de reposició presentat per la Sra. Teresa Bozzo 
Vila; notificar-ho individualment a tots els propietaris i d’altres interessats afectats; 
donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
5. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl al Parc de Joan Miró, 
per ubicar-hi un Parc de Neteja, d’iniciativa municipal; exposar-lo al públic pel 
termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que 
coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
Acord de la Comissió de Govern de 10 de juliol de 2013: 

 
6. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de l’espai cívic de la plaça 

dels Eucaliptus de l’àmbit del PAU 1 de la modificació del PMU del sector 1 del Barri 
de Torre Baró, d’acord amb els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya de 
2010 i 69.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracte per a coneixement de 
l’Administració de 947.730’22 euros, IVA exclòs, amb finançament a càrrec 
municipal, d’acord amb l’informe de la societat municipal Barcelona Gestió 
Urbanística, SA, de 3 de juliol de 2013, el qual figura a l’expedient i es dóna per 
reproduït; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
Gaseta Municipal; i donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 
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b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
1. Que comparegui el responsable municipal d’Hàbitat Urbà per tal d’informar 

sobre la construcció de l’estació intermodal de La Sagrera, l’abast dels canvis que 
es volen introduir, el calendari actualitzat d’execució de les obres i les fórmules de 
finançament previstes. Es sol·licita còpia per escrit de la compareixença. 

 
El president informa que distribuirà el protocol signat entre l’Ajuntament i l’Estat 

perquè els grups tinguin tota la informació. 
La Sra. Sanz demana si es poden ajuntar per al debat la compareixença i la 

proposició del seu grup, que també és sobre la Sagrera. 
La Sra. Escarp manifesta que també volia proposar, com ha comentat la Sra. 

Sanz, de tractar-ho conjuntament amb la proposició d’Iniciativa. Explica que, 
posteriorment a l’entrada de la compareixença, el Sr. Llort i el Sr. Guallart van 
facilitar la informació completa, encara que no en paper, com s’ha fet en la sessió. 
Per tant, considera que es pot donar per substanciada la compareixença, si la resta 
de grups hi estan d’acord, i que en el debat de la proposició ja es podran introduir 
els elements al voltant de la qüestió. 

El president proposa tractar els dos punts conjuntament en aquell moment i tots 
els grups hi estan d’acord. 

La Sra. Escarp aclareix que la seva proposta és ajuntar la compareixença amb el 
punt d’Iniciativa, ja que el govern ja va facilitar tota la informació a través dels 
tècnics que es van reunir amb els diferents grups municipals i que en la sessió s’ha 
lliurat en paper. Per tant, dóna per fetes les explicacions del govern i considera que 
en el debat conjunt es poden debatre els aspectes que es vulguin de la 
compareixença al mateix temps que la proposició. 

El president ratifica aquest tractament conjunt dels punts 1 i 18 amb 
l’assentiment dels grups. 

La Sra. Sanz manifesta que Iniciativa sempre ha estat a favor de la Sagrera i de 
la seva transformació, sense renunciar a aportar-hi el seu punt de vista. 

Comenta que el seu grup aposta per tota la infraestructura que es planteja com 
un element de nova centralitat a la ciutat per transformar el dia a dia de la gent. 
Creu que és una aposta per la mobilitat sostenible i pel transport públic, un nou 
node de connexió de les xarxes de transport públic, un punt intermodal per 
millorar les connexions amb transport públic dins l’àrea metropolitana. Afegeix que 
l’estació és la peça clau del pla de transformació de Sant Andreu - Sagrera i del 
desplegament de la transformació de la zona nord, de com cosir aquests barris 
amb el barri de Sant Martí i amb els municipis limítrofs com Sant Adrià, Badalona i 
Santa Coloma. 

Declara que Iniciativa sempre ha dit que el finançament del projecte plantejava 
alguns inconvenients, com ara que la transformació d’aquell àmbit estigués lligada 
a l’arribada de l’AVE. Per això el seu grup ha fet contrapunt de l’aposta pel tren 
d’alta velocitat. La prova, diu, és que l’AVE passa per la Sagrera, però tota aquella 
motxilla que n’havia d’acompanyar l’arribada no hi és. Manifesta, però, que el seu 
grup mai es va despenjar del projecte de la Sagrera i que el seu compromís 
continua sent molt fort. 

Agraeix les explicacions del Sr. Guallart i del Sr. Llort. I diu que no es pot 
configurar un nou model que substitueixi les plusvàlues urbanístiques per un model 
d’especulació comercial, que no es pot passar de la bombolla immobiliària a la 
bombolla comercial. Per això, declara que el seu grup vol una estació amb comerç, 
però no un centre comercial amb estació. 

Reitera que està a favor de l’austeritat, tant arquitectònica com la vinculada a 
l’AVE. Però està en contra de fer un pas enrere en la funcionalitat i en rodalies, el 
metro i l’autobús. Pel que fa a l’austeritat, el seu grup creu que es poden reduir les 
inversions per al vehicle privat. 
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Pensa que es pot replantejar tota la construcció dels nous accessos viaris 
segregats, aturar-ne la construcció, i que es pot deixar fet el calaix de formigó on 
ja està fet i no dedicar-hi més inversió. Explica que encara queden per fer alguns 
trams del calaix, les rampes i el condicionament interior, cosa que suposa una gran 
despesa. Diu que el seu grup no comparteix la construcció d’aquests vials, perquè 
suposaran una nova entrada directa amb vehicle privat no a l’estació, sinó al 
centre de la ciutat. 

Afegeix que el seu grup pensa que es pot reduir encara més l’aparcament 
previst i replantejar els vials en superfície, que creu que estan sobredimensionats, 
especialment els laterals adjacents, que tenen tres carrils.  

Reitera que l’estació ha de ser un punt intermodal del transport públic, però no 
del vehicle privat. I insisteix en el fet que hi ha determinats elements en què no es 
pot fer cap pas enrere en relació amb la funcionalitat. Creu que qualsevol 
modificació del projecte ha de garantir els acords presos amb les comissions de 
treball que fa tants anys que duren amb les associacions de veïns en relació amb 
tot el que afecta el pla d’equipaments, però també el parc; que cal garantir la 
continuïtat del parc lineal a través de l’estació –que no pot suposar una interrupció 
del futur corredor verd–, i que també s’ha de garantir la continuïtat del carril bici. 

Explica que la proposició no només situa els elements que creu que han de 
marcar aquest replantejament, sinó que emplaça a fer una reflexió que es podria 
haver fet abans. Comenta que sis mesos enrere des del Ministeri es va comunicar 
que calia redefinir el model i treballar-ho i asseure’s per veure què es podia 
redimensionar i què no. Pregunta per què no s’ha impulsat un espai de debat amb 
els diferents grups municipals i amb les associacions de veïns per tractar i treballar 
aquesta proposta. Insisteix que el seu grup té propostes d’austeritat i que es pot 
anar més enllà. 

Reitera que l’Ajuntament fa sis mesos que hi treballa, però sense la resta de 
grups ni el territori. I explica que en cap de les reunions de la comissió de 
seguiment amb les associacions de veïns s’ha reconegut que el projecte estava 
aturat ni que s’estava redefinint el projecte. Comenta que els veïns van enviar una 
carta a l’Ajuntament, al Ministeri i a Adif en què demanaven una resposta del que 
estaven comprovant, però que no han rebut mai aquesta resposta. 

Demana que es faci el que no s’ha fet els sis mesos anteriors. Creu que el 
projecte que es presenta no ha de ser necessàriament definitiu i que encara es pot 
compartir, consensuar amb les diferents forces polítiques i amb el territori. 
Demana, doncs, que es creï una comissió especial de seguiment com la de Glòries, 
amb la voluntat d’arribar a un acord i construir un espai de debat per aconseguir el 
consens territorial i veïnal que cal per desenvolupar aquest projecte.  

Reafirma que Iniciativa es creu la Sagrera i s’ha fet seva la reivindicació veïnal 
amb el leitmotiv “Amb la Sagrera no es fa negoci”. Creu, doncs, que aquesta 
comissió de seguiment permetrà treballar aquest consens i garantir una proposta 
que faci referència al que demanen els veïns i també les forces polítiques. 

La Sra. Escarp demana disculpes per l’embolic inicial i diu que ho ha fet per 
agilitzar. 

Diu que la Sagrera és un projecte de ciutat que va més enllà de Barcelona, que 
té un àmbit regional i metropolità i una incidència molt notable en els entorns i en 
el creixement posterior. Creu que, tal com deia la Sra. Sanz, és un element bàsic 
no només per cosir els barris de l’entorn, sinó també per la distribució de tota la 
mobilitat de l’àrea i de la regió metropolitana.  

Explica que quan es va fer públic l’acord amb el Ministeri de Foment, el seu grup 
deia: «Benvinguts a la Sagrera», en el sentit que el Partit Socialista sempre ha 
estat defensor de la Sagrera. Diu que l’alta velocitat arriba a la Sagrera per la 
tossuderia d’un alcalde i que, si no hagués estat per això, no estarien discutint 
sobre la Sagrera, sinó potser sobre l’estació de Sant Cugat. 

Creu, doncs, que cal entendre’l com un projecte de ciutat i que mereix una 
discussió global. Per això pensa que la proposició d’Iniciativa de crear una comissió 
especial pot ser un bon instrument per debatre les possibles modificacions, ja que, 
tal com van explicar els tècnics als grups, s’estan plantejant canvis substancials, 
que afecten no només l’estació i la reducció pressupostària, sinó també alguns 
àmbits de l’entorn de la Sagrera; per tant, són modificacions del Pla general 
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metropolità que hauran d’arribar a la comissió. Opina, doncs, que seria bo que 
aquestes modificacions es poguessin plantejar amb el màxim acord possible. 

No creu que aquesta comissió de seguiment hagi de suposar la supressió de les 
altres comissions de l’AVE. Explica que algunes són comissions de barri, per 
treballar amb els veïns i on també hi ha els consellers de districte, però pensa que 
aquesta està plantejada com una comissió més de buscar els grans acords, no 
només pel canvi conceptual en algunes coses de l’estació, sinó també pels canvis 
que es plantegen al voltant. 

Diu que li va sorprendre que les modificacions van aparèixer amb un grau de 
maduresa important, cosa que vol dir que havien estat treballades. Comenta que 
uns mesos enrere en aquesta Comissió es va aprovar per unanimitat una 
proposició transaccionada amb el govern on es parlava de mantenir el planejament 
vigent, i no sap si les circumstàncies han portat a modificar el planejament o si en 
aquell moment ho sabien i van creure més convenient no donar aquesta informació 
i votar la proposició. 

Li agradaria que es trenqués aquesta dinàmica amb aquesta comissió i que fos 
més de discussió, més global i de cerca d’acords, que és el que planteja la 
proposició d’Iniciativa, a la qual donarà suport el seu grup. 

Manifesta que vol fer dues apreciacions sobre algunes coses que es van 
plantejar el dia anterior i que ara podran estudiar amb més detall amb la 
documentació que ha lliurat el tinent d’alcalde. Pel que fa a l’estació, creu que s’ha 
fet un treball d’ajust important. Diu que crida l’atenció que des del 2006 Adif 
intentés traslladar l’edificabilitat de sobre l’estació, desplaçar els edificis de la llosa 
i que ara ho hagi aconseguit. Creu que alguna cosa devia haver-hi perquè al 
govern anterior no li semblés adient que aquesta fos la solució. 

Assenyala que, dels comptes que els van fer a mà, es planteja una reducció de 
75 milions sobre l’actuació del parc lineal. Vol saber quin impacte té això sobre el 
parc lineal, perquè no li va quedar clar amb l’explicació. 

Respecte de l’increment de sostre comercial, el seu grup entén que una cosa és 
tenir una estació amb unes botigues i l’altra un centre comercial amb una estació a 
dins. Entén que el model Illa Diagonal que es va plantejar va a l’edifici del darrere, 
però creu que una cosa són els 6.000 metres quadrats de l’interior, i l’altra és 
sumar-hi els 30.000 que hi haurà a l’entorn. Opina que això tindrà un impacte 
negatiu per al teixit comercial propi de Sant Andreu i de l’entorn. Creu, doncs, que 
això pot posar en risc el model comercial. 

Pel que fa al trasllat de metres quadrats de sostre que hi havia sobre l’estació i 
aquests de què es planteja el trasllat, diu que ho va veure sobre la marxa, però 
creu que genera uns frontals en els dos àmbits o tres en què es vol distribuir sense 
incrementar l’edificabilitat que semblen discutibles. Tanmateix, no vol entrar en 
aquest punt, perquè pensa que val la pena mirar-se bé la documentació i discutir-
ho si de cas en la comissió de seguiment –si es crea– o en aquesta Comissió. 

Quant al tema de les plusvàlues, recorda que l’alcalde va dir que no es podia fer 
una estació sobre les plusvàlues. Tanmateix, creu que és evident que darrere dels 
parcs i places de la ciutat hi ha plusvàlues. Per tant, considera que cal posar les 
coses en la seva justa mesura, i que les parcel·les on s’aixequen biblioteques, CAP 
o escoles s’han obtingut sovint amb modificacions que han generat aquestes 
plusvàlues que permeten fer la cessió per aixecar els equipaments. 

Coincideix amb la Sra. Sanz a dir que no es poden substituir les càrregues 
urbanístiques amb contraprestació de plusvàlues per càrrega comercial, és a dir, 
creu que no es pot passar d’un model a l’altre i sobretot veure’n un de bo i fer la 
negació de l’altre. Vol deixar clar que l’execució física de molts carrers, places, 
parcs públics i equipaments són càrregues urbanístiques amb contraprestació de 
plusvàlues. Considera que, atès que som al 2013, potser el model ha de ser 
diferent, però creu que no era un model negatiu i que, ben plantejat, tampoc ho 
pot ser el negoci respecte de l’àmbit estrictament comercial. 

Reitera el suport del seu grup a la proposició d’Iniciativa per Catalunya i creu 
que cal plantejar la comissió com una eina de treball de cerca d’acords per fer un 
tema de ciutat i que no torni a passar que es trobin el tema fet, amb una 
presentació per part dels poders públics –del Ministeri de Foment, de l’alcalde o del 
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conseller Vila– i amb una explicació posterior on haver de demanar que es lliuri la 
documentació. 

Finalment, comenta que la van sorprendre alguns discursos de dies anteriors, 
com ara l’assumpció de la Sagrera com un tema cabdal per part de l’alcalde –que 
creu que li hauria de fer replantejar altres afirmacions fetes anteriorment–, o els 
comentaris de la ministra Pastor, que deia que no entenia com a algú li agradaven 
les obres grans, comentari que demostra que s’hauria de mirar a si mateixa abans 
de dir algunes coses. 

El Sr. Bolaños manifesta que per al Grup Popular la signatura d’aquest protocol 
entre l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment és una 
bona notícia, i no una mala notícia, com sembla per les intervencions d’altres 
grups. 

Assenyala que s’ha fet un treball minuciós per part de l’Ajuntament i del 
Ministeri per fer viable aquesta estació, i diu que el seu grup agraeix la feina feta. 

Explica que se signa aquest protocol perquè les condicions han canviat respecte 
del pacte de finançament de l’estació basat en les plusvàlues. Aclareix que no parla 
dels aprofitaments urbanístics, sinó de la venda de terrenys. Indica que això 
canvia perquè aquests terrenys no valen igual el 2013 que el 2002 o el 2006, i per 
això es feia inviable poder finançar amb la venda d’aquests terrenys l’estació tal 
com estava plantejada en el mandat anterior. Especifica, doncs, que s’ha hagut de 
reformular perquè els números no sortien. 

Informa que s’ha signat un protocol d’una estació que no perd en absolut 
funcionalitat, i que això està assegurat en la informació que s’ha passat als grups. 
I manifesta que això es fa reduint el cost de 700 milions a 550 milions, que és un 
pacte realista basat en la situació econòmica actual. 

Pel que fa al que deia la Sra. Sanz, assenyala que no és que es faci negoci amb 
la Sagrera, sinó que es fa viable la Sagrera, que és molt diferent. Diu que es poden 
fer tots els pressupostos que es vulguin sobre el paper, però que després s’han de 
finançar les coses, i que, tal com estava plantejada aquesta operació, era bastant 
complicat. Explica que això ha passat no només amb la Sagrera, sinó també amb 
altres projectes que s’han formulat. 

Respecte del tema de la comissió, el seu grup està d’acord amb el fet que cal 
informar els grups i els veïns, però comenta que ja hi ha una comissió de 
seguiment que es pot reformular perquè es donin explicacions detallades per part 
de totes les administracions del que es farà i on s’escoltin els veïns i els grups 
municipals. 

Assenyala que, quan la proposició diu «debatre i acordar», cal tenir en compte 
que també hi ha altres administracions implicades. Considera, doncs, que una cosa 
és que entre tots es puguin millorar els projectes, i l’altra que qui decideixi el 
projecte definitiu sigui aquesta comissió. No creu que s’hagi de plantejar com a tot 
o res, sinó que senzillament es pot reformular la comissió de seguiment ja 
existent, tenint en compte que hauria de ser unitària i per a tots els barris 
implicats. 

El Sr. Portabella diu que no sap si encara és així, però que abans l’estació més 
concorreguda d’Europa era la de Sants, no perquè sigui una gran estació, sinó 
perquè no hi ha cap ciutat de la mida de Barcelona que només tingui una estació 
de tren. El seu grup, per tant, defensa l’estació de la Sagrera en si mateixa i com a 
vertebradora d’un territori que fruit de la platja de vies és de difícil comunicació. 

Assenyala, però, que primer cal veure com es pagarà. Repassant com ha anat 
fins ara, constata que el projecte tenia dues fases: una fase d’estructura –391 
milions i 230 d’accessos, que sumaven 647,3 milions– i una fase d’instal·lació i 
arquitectura –254 milions. Explica que això és rellevant perquè en la primera fase 
hi havia d’haver una aportació directa del Ministeri de Foment de 161 milions que 
no s’ha produït. Recorda que en el Plenari anterior, en un prec a l’alcalde, el seu 
grup va demanar quin era el deute de l’Administració de l’Estat amb la ciutat de 
Barcelona, i diu que de moment hi ha menys 161 milions. 

Explica que de l’aportació de l’addicional tercera de l’Estatut hi havia 255 milions 
d’euros, dels quals se n’han aportat 50, i que l’addicional tercera tampoc s’ha 
acomplert i aquests diners recauen sobre la ciutat de Barcelona. Diu que, sumant 
aquests diners del Ministeri de Foment i els diners que no s’han posat en la fase 1 
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a l’estació de Sagrera, ja hi ha un deute que supera amb escreix el de la 
Generalitat. Però reconeix que d’aquests sí que se n’han abonat 50 milions, i n’hi 
ha 154 d’incerts. 

Manifesta que quan es veu com es vol finançar aquesta estació el primer que es 
diu és que acabaran pagant l’addicional tercera, però diu que l’addicional tercera ja 
ha caducat. Per tant, no creu que aquests 204 milions consignats –però que no 
s’han posat sobre el territori quan tocava– es facin efectius. Insisteix en l’alt grau 
d’incertesa, atès que no s’han pagat els diners quan el conveni era efectiu i 
l’addicional tercera ha caducat. 

Diu que seria una sorpresa si l’Estat abona els 161 milions d’euros, ja que, 
tenint en compte que l’Estat té un deute que equival al PIB d’un any –ronda el bilió 
d’euros–, gairebé ningú té confiança que de cop i volta paguin el que no han pagat 
anteriorment. 

Veu, doncs, un problema substancial: que es depèn de les arques de l’Estat per 
fer aquesta estació. Arriba a la conclusió que, d’una banda, el Ministeri no aporta ni 
un duro que sigui seu, dels diners que hauria de posar com a Ministeri, i, de l’altra, 
que hi ha una part dels diners que haurien de retornar a la Generalitat de 
Catalunya perquè en el seu moment ja es va quedar que anaven directament 
assignats a la Sagrera. 

Assenyala que es diu que el finançament no el basaran en la segona fase, que 
es pensava pagar amb les plusvàlues dels edificis. Al seu grup això li sembla bé, 
perquè sempre va dir que no sortirien els números. I explica que ara s’intenta 
substituir per l’àmbit comercial, però manifesta que també en tenen alguns dubtes, 
com ara que es liciti al preu previst el sostre comercial del vestíbul, perquè li 
sembla que es donen unes circumstàncies que no necessàriament faran que es 
liciti en el preu previst. Conclou dient que dependrà que l’Estat compleixi, de la 
qual cosa no hi ha antecedents,i també que es vengui el sostre terciari de l’estació. 

Insisteix que, tot i que s’ha canviat el mètode de finançament cap a una direcció 
que és intentar no sustentar-ho amb l’especulació urbanística –posant tants pisos 
com calgués per obtenir les plusvàlues necessàries perquè sortissin els números–, 
al seu grup li produeix una certa incertesa. 

Afegeix que, si es produís aquesta situació del mètode de finançament que fins 
ara s’havia dut a terme en l’àmbit comercial, seria més lògic dur-ho a Sants que a 
la Sagrera, perquè la Sagrera està envoltada de grans centres comercials: està a 
un quilòmetre i mig de La Maquinista, de la qual s’està pensant fer una ampliació; 
a dos quilòmetres i mig de l’Heron City; a tres de Diagonal Mar, i a tres de les 
Glòries. 

Es pregunta si la ciutat de Barcelona pot incorporar un nou centre comercial 
d’aquestes dimensions, i diu que el seu grup no és partidari d’augmentar el sostre 
comercial d’aquest tipus i que considera que seria excessiu. Manifesta que el seu 
grup defensa un model de comerç petit i mitjà, al carrer, organitzat en eixos, de 
proximitat i amb els avantatges que els correspon. 

Es planteja què passarà amb els aparcaments, perquè hi ha una reducció de la 
planta d’aparcaments, que no té un cost notable, no té un impacte econòmic 
determinant, i la previsió de les places és molt reduïda. Aclareix que el seu grup no 
vol afavorir que la gent vagi amb cotxe a l’estació, però explica que les estacions 
solen tenir unes característiques determinades –un hotel, una connexió intermodal, 
un pàrquing. Explica que amb la reducció de l’aparcament surten unes 1.400 
places, que són 1.200 menys que a Sants i 800 menys que a l’Illa Diagonal. Pensa, 
doncs, que val la pena pensar-hi. 

Pel que fa al vestíbul principal de l’alta velocitat, explica que aquest es redueix i 
només es fa servir per a les sortides, i, en canvi, les arribades es canalitzen cap a 
rodalies i cap al metro. Manifesta que no deixa de ser sorprenent que la solució 
sigui que quan s’arriba amb tren d’alta velocitat a Barcelona se surti amb els que 
surten del metro, atès com es col·lapsen el metro o rodalies, per exemple, a les 
vuit del matí. Creu, doncs, que és un aspecte que dificulta l’operativa del viatge 
dels del tren d’alta velocitat, però també dels que van amb rodalies i amb metro. I 
pensa que cal reflexionar-hi. 

Quant a l’estació estrictament, li agrada més la nova proposta que l’antiga i li 
sembla que millora alguns aspectes, sobretot pel que fa a la connexió del parc 
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lineal. D’altra banda, també li sembla que rebaixar les alçades dels edificis i 
treballar sobre la trama de l’Eixample és notori i ho veu positivament. Conclou que 
en l’ordenació urbanística el seu grup hi veu millores destacables. 

Pel que fa a la compareixença que no s’ha substanciat, creu que cal estar atents 
en alguns elements, perquè el tema del finançament, per exemple, es continua 
basant en promeses de gent que no compleix. 

Respecte a l’aspecte comercial, diu que ha de passar algunes proves i el 
preocupa que hi hagi un centre comercial de dimensions àmplies en una zona on hi 
ha pràcticament una corona de grans centres comercials. 

Creu que el projecte pròpiament de l’estació, llevat de l’andana, és a dir, 
l’arquitectura exterior, està bé i soluciona les coses pel que fa al parc lineal i als 
entorns amb la continuació de la trama de l’Eixample. 

Com que el projecte es compleix, el seu grup pensa que val la pena que hi hagi 
una comissió i per això votarà a favor de la proposició. 

El Sr. Vives manifesta que el govern dóna molta importància a aquest acord 
perquè fa viable que Barcelona disposi d’una estació intermodal a la Sagrera. 

Explica que s’ha treballat en l’acord molt intensament els vuit o nou mesos 
anteriors amb el Govern de l’Estat i amb el Govern de la Generalitat. Destaca la 
feina feta amb membres importants del Govern; diu que el paper de la ministra ha 
estat fonamental, així com el paper del secretari d’Estat i del seu equip, i el del 
conseller Vila i el seu equip, que han ajudat molt al fet que l’acord es pogués dur a 
terme. 

Afirma que l’acord pivota al voltant d’una idea de l’equip d’Hàbitat Urbà en el 
moment en què es va constatar que el model en el qual es basava la construcció 
era un model que no se sustentava, com molt bé ha explicat el regidor Portabella. 
Tal com han dit la Sra. Escarp, la Sra. Sanz i el Sr. Bolaños, es va treballar a partir 
de la constatació de la importància que té aquesta estació intermodal, que no 
només és això, sinó que és una operació urbanística important per tal de cosir 
barris, ciutat i país. El govern va veure, doncs, que, atesa la importància, calia 
treballar amb discreció per fer possible l’acord. 

Explica que l’acord té unes bases senzilles i que es basa en dos elements. En 
primer lloc, en la racionalització de la construcció de l’estació amb elements sobre 
els quals ja s’ha parlat a bastament, una racionalització d’acord amb els temps 
actuals, que el govern pensa que fins i tot millora la funcionalitat de l’estació. 
Destaca que això és obra de l’arquitecte Eduard Gascón i creu que mereix un gran 
reconeixement per part de tots els grups. 

Comenta que l’altra pota sobre la qual pivota l’acord és la de donar valor als 
metres d’ús comercial que té l’estació. Aclareix que no s’ha afegit ni un sol metre 
quadrat de comercial sobre els que ja hi havia en el seu moment, i que és sobre 
aquests 6.000 metres sobre els quals s’ha fet l’estudi amb el Ministeri, la 
Generalitat i tots els experts que han intervingut en aquest procés tan complex. 
Reitera que els metres disponibles són els mateixos que hi havia el 2002, el 2006 i 
els mateixos del conveni del 2009. 

Explica que s’ha canviat el focus i s’ha mirat d’actualitzar el valor d’aquests 
metres quadrats per tal de disposar dels diners quan són necessaris, és a dir, quan 
veritablement funciona l’estació. I ho compara amb quan s’han comercialitzat 
metres quadrats d’aeroports per part d’AENA. Diu que fins ara Adif no havia 
desenvolupat aquest model i que ha estat el punt de fricció amb ells. 

Comenta que el govern fa total confiança en la paraula del Govern de l’Estat, ja 
que pensa que no és possible signar un acord de la manera que s’ha signat sense 
que el Govern de l’Estat s’hi comprometi. Afegeix que el nivell de compromís 
adquirit per la ministra i el seu equip és molt elevat. 

Diu que s’ha fet referència a qüestions relacionades amb el model d’especulació 
comercial amb què el govern no està d’acord. Creu que el model sobre el qual s’ha 
treballat és un model molt conservador;és a dir, han calculat el rendiment 
d’aquests 6.000 metres quadrats amb una concessió a 60 anys, que és un model 
que es basa en assumpcions molt conservadores de taxes de retorn. Al govern li 
sembla que és absolutament viable. 

Afirma que el govern se sent molt satisfet de l’acord, si bé reconeix que cal 
començar a treballar immediatament perquè les obres es vagin desenvolupant a 
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bon ritme. Explica que l’acord fa palès que les anualitats de la disposició addicional 
tercera s’utilitzaran per a això. Reconeix, però, que l’anualitat del 2013 encara no 
ha estat ingressada al compte d’Adif, però diu que 2013 encara no ha acabat i que 
tothom sap que aquests diners s’han d’ingressar per fer possible l’obra. 

Manifesta que el govern no renuncia a cap de les aportacions a què l’Estat 
s’havia compromès i creu que aquestes aportacions s’han d’anar produint. Diu que 
el més important és que l’estació i el desenvolupament urbanístic tirin endavant, i 
pensa que això està garantit. 

Diu que aquestes afirmacions eren sobre la compareixença que s’havia 
sol·licitat. 

Pel que fa a la proposició del Grup Municipal d’Iniciativa, manifesta que el 
govern no hi donarà suport, malgrat que està obert a anar fent servir aquesta 
comissió, que existeix des de l’any 2007 i de la qual hi ha reunió l’endemà. 
Recorda que és una comissió en què tots els grups estan convidats i totes les 
entitats convocades, però està obert a fer-ne un ús més exhaustiu. 

Reitera que la comissió es va crear el 2007 i suposa que era important el 2007, 
el 2008, el 2009 i el 2010. Creu, doncs, que hi va haver temps per canviar-la, però 
que tothom s’ha anat sentint còmode amb com ha funcionat. Recorda que el 2009 
hi va haver un acord molt important al voltant del model de finançament de la 
Sagrera i no va caldre muntar una comissió nova en aquell moment. Per tant, 
pensa que ara tampoc cal, tot i que insisteix que farà els possibles perquè aquesta 
comissió adquireixi rellevància. 

Torna a manifestar que el govern no donarà suport a la proposició d’Iniciativa, 
però reitera que estan disposats a treballar intensament amb tots els grups i 
miraran de continuar donant tota la informació sobre el tema. 

La Sra. Sanz agraeix, en primer lloc, els vots favorables d’Unitat per Barcelona i 
el Partit Socialista. Creu que les intervencions dels tres grups que no han participat 
en aquesta signatura del protocol evidencien la necessitat de tenir un espai de 
debat i de treball d’aquestes propostes. Diu que, tot i que està molt bé que els 
presentin la informació, no han tingut prou temps per treballar-ho i explorar les 
diferents opcions. 

Diu que el govern parla de viabilitat, però el seu grup creu que hi ha moltes 
maneres de fer-la possible i plantejava alternatives en relació amb l’austeritat, per 
exemple, que no sap si el govern ho ha tingut en compte.  

Aclareix al Sr. Bolaños que la frase que amb la Sagrera no es faci negoci no és 
seva, sinó que és una exigència dels veïns que es fa seva i que creu que ha de ser 
el leitmotiv de qualsevol de les modificacions del projecte. Pel que fa a la comissió 
existent, de la qual hi ha reunió l’endemà, diu que és una de les comissions de què 
es van dotar per fer un seguiment del projecte acordat i consensuat amb els veïns, 
amb els grups polítics i amb les entitats, però manifesta que ara hi ha 
modificacions i que el que es farà en la comissió l’endemà no és decidir, sinó 
informar de l’acord a què ha arribat el govern municipal amb el Govern de l’Estat. 

El seu grup creu que aquest no és el posicionament ni ha de ser el punt de 
partida d’aquest nou replantejament. Afirma que està molt bé dir que s’escoltarà 
els veïns, però que cal donar-los capacitat de decisió i no només escoltar-los un 
cop ja s’ha pactat el que es farà. 

Entén que el no a la creació d’aquesta comissió és perquè la proposta ja pactada 
s’executarà sí o sí i no hi ha opció a introduir-hi modificacions ni per part dels 
grups ni per part dels veïns. Si no, no entén quin és el problema, perquè diu que 
no hi hauria duplicitats, ja que les comissions de seguiment serveixen per a unes 
coses i les comissions especials per a unes altres. Li recorda al Sr. Bolaños que el 
Partit Popular va aprovar el mateix text que presenta Iniciativa en aquesta sessió, 
però canviant Sagrera per Glòries i sent una proposta del Partit Socialista. Pensa 
que l’única diferència és que en aquest cas el govern ja ha pactat amb el Govern 
de l’Estat què volen fer a la Sagrera i, per tant, els és igual el que diguin la resta 
de grups municipals i les entitats veïnals. 

Pel que fa a la mà estesa i a la participació que sempre s’ofereix als diferents 
grups, diu que el seu grup creu que no es pot pretendre que sigui un projecte 
compartit si, quan es determinen les regles del joc i el terreny del joc, es fa de 
manera excloent i el govern no permet que això es pugui modificar o que hi hagi 
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perspectives diferents. Diu que així és com ho entenen amb el rebuig a aquesta 
proposició. 

El seu grup creu que el projecte de la Sagrera es va aconseguir consensuar com 
un projecte compartit després de molta feina amb els veïns, perquè recollia les 
propostes de connectivitat i d’usos proposades per les entitats veïnals. Manifesta, 
doncs, que el seu grup continuarà defensant que aquestes priorites continuïn a la 
centralitat de tot el projecte. 

Defensa que la inversió pública sigui l’element vertebrador de tota la 
transformació, i no la bombolla comercial. Afegeix que, com deia abans, això no 
vol dir que no hi hagi d’haver comerç, però insisteix que no vol un centre comercial 
amb una estació, sinó una estació amb comerç i sense competitivitat amb la resta 
del territori, tal com explicava el Sr. Portabella amb la Maquinista. 

Celebra, doncs, que la dreta de la ciutat –Convergència i Unió i el Partit Popular– 
per fi es cregui la Sagrera i que no hagin tornat amb propostes del passat com el 
litoral o Sant Cugat, però constata que no es creuen de la mateixa manera la 
participació i que no volen treballar per un projecte compartit amb la resta de 
forces polítiques i també amb els veïns. 

Adverteix al Sr. Vives que vigili amb la paraula del Govern de l’Estat i diu que 
per part seva ho posaria en certa quarantena. 

Per acabar, manifesta que aquest projecte ha de prioritzar el que ja està 
consensuat, i que el govern no ha de donar res per fet i estar obert a treballar 
aquesta reformulació del projecte amb els veïns, tal com s’ha fet sempre. 

La Sra. Escarp comparteix que cal fer les obres de l’estació i que el 
desenvolupament urbanístic tiri endavant. Aclareix que entén l’esperit de la 
comissió, perquè hi haurà modificacions posteriors del Pla general metropolità, que 
possiblement el govern ja les té acordades, però creu que val la pena poder-les 
discutir. 

Manifesta que tots s’haurien plantejat que potser calia un canvi en la comissió 
del 2007. Explica que es va plantejar com a seguiment de les obres del que 
s’anava fent, i que ha funcionat a la perfecció, però reconeix que els grans 
instruments de planejament ja estaven aprovats i, per tant, no hi havia grans 
discussions de canvi. Pensa que es pot donar un impuls nou a la comissió i 
continuar, i que no s’ha de tirar enrere per un sí o un no a una comissió. 

Pel que fa als metres quadrats comercials, manifesta que amb el que els van 
explicar no acaba d’entendre un tema. Reconeix que en els vestíbuls de l’estació hi 
ha 6.000 metres quadrats, però creu que estan sobrevalorats perquè en aquell 
edifici que es definia com una Illa Diagonal hi ha 22.000 metres quadrats de sòl 
comercial, i va entendre que es podia treure junt o separat, però que el valor de la 
major rendibilitat era treure el pack conjunt. Diu que per això parlava d’aquest 
volum al voltant dels 30.000 metres quadrats. Diu que és evident que els 6.000 
previstos a l’estació són els que hi havia previstos i són els que hi haurà, però 
també és evident que els 300 milions i escaig que es van comentar no surten si no 
és amb el pack dels 22.000 metres quadrats. 

El Sr. Bolaños, amb referència a la intervenció del Sr. Portabella, diu que ha fet 
una tesi doctoral sobre diversos àmbits, com l’econòmic o el comercial. Li retreu 
que sempre fa un discurs victimista del fet que uns inverteixen i uns altres no 
inverteixen. Es queixa que es mira els números com li interessen i veu alguns 
projectes i d’altres no, i li diu que cal intentar ser just, tant quan les coses no es 
compleixen com quan sí que es compleixen, les faci qui les faci. 

Pel que fa a l’afirmació del Sr. Portabella que no es gasta ni un euro, li recorda 
que fa pocs mesos s’ha inaugurat la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Figueres, 
pagada sobretot pel Govern de l’Estat anterior, que va costar 1.700 milions 
d’euros. Reconeix que això no vol dir que la Sagrera no s’hauria pogut fer abans, 
però no vol que es faci un discurs maximalista del fet que uns ho fan bé i uns 
altres ho fan tot malament, perquè al final ja cansa. 

Quant al tema comercial, fa referència al que ha dit el Sr. Portabella que la 
Sagrera està relativament a prop d’altres centres comercials com Heron City, 
Diagonal Mar o la Maquinista, però indica que està parlant de dos, tres 
quilòmetres. Pel que fa a la proposta de traspassar-ho a Sants del Sr. Portabella, 
recorda que a no més de tres quilòmetres de Sants també hi ha les Arenas, l’Illa 
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Diagonal, Francesc Macià o plaça Catalunya. Demana, doncs, que quan es facin 
propostes se sigui rigorós. 

Respecte a l’afirmació que el nou vestíbul de la Sagrera seria ajuntar l’AVE amb 
el metro, recorda que a Sants conviuen el metro i l’AVE a cinquanta metres i que 
no passa res. Reconeix que es pot millorar i que l’estació de Sants necessita una 
ampliació, perquè en aquests moments té un volum de passatgers enorme i té una 
saturació, però diu que és un dels projectes que queden pendents per part del 
Ministeri. 

Pel que fa al que ha dit la Sra. Sanz, diu que sembla que Iniciativa sigui la 
defensora de la participació i que la resta no en volen saber res, i manifesta que no 
és així, perquè no és un tema que vingui del 2011, 2012 o 2013, sinó que ve de 
molts anys enrere i no s’hi havia posat una pedra fins fa molt poc. Manifesta que 
Iniciativa llavors no es queixava de la participació i que ara sembla que o es crea 
aquesta meravellosa comissió o ja no hi ha participació. 

Admet que es poden modificar coses del projecte de la Sagrera, però no vol que 
s’utilitzi com una eina, perquè molts d’aquests organismes de participació els 
utilitza Iniciativa per ser totalment concloents quan no governen, en el sentit que 
cal fer el que diu la comissió, però, en canvi, quan governen ja no hi ha comissió i 
no passa res. 

Pel que fa al tema de Glòries, del qual també parlava la Sra. Sanz, reconeix que 
Iniciativa va signar l’acord de Glòries el 2007, amb un munt de punts, però que 
només es van construir el Dhub i els Encants, amb 158 milions d’euros de 
l’Ajuntament de Barcelona, i quan va arribar el nou govern municipal es va trobar 
que de tot el que s’havia de fer no s’havia fet absolutament res. Recorda que en 
aquesta sessió s’aprovarà l’enderrocament de l’anella de Glòries. 

Diu que no pot ser que ara Iniciativa ho demani tot i quan estava al govern res 
no era important. Recorda que en el període passat, parlant de l’àmbit de la 
Sagrera, hi havia dos àmbits que es van aprovar: d’una banda, l’àmbit de Prim, i, 
de l’altra, l’àmbit de la Verneda Industrial. Explica que es van aprovar inicialment 
l’un i l’altre definitivament, i que no hi havia cap comissió de participació i ningú no 
es va queixar que no es pogués dur a terme sense participació. Quant a la Verneda 
Industrial, diu que podrien haver preguntat l’activitat industrial que s’hi duia i s’hi 
duu a terme, si pensaven presentar 180 al·legacions i que això quedés en standby 
en una mena de llimbs jurídics. Comenta que n’està fent el seguiment, després 
d’aprovar-ne la reformulació uns mesos enrere. 

Reconeix que es pot millorar la participació i que els veïns i les associacions han 
de saber, igual que els grups polítics, què es farà i poder canviar coses. Però diu 
que no pot ser el maximalisme de dir que els altres van en contra de la participació 
i que Iniciativa n’és la defensora, perquè quan governa no fa precisament això. 

El Sr. Portabella diu que no pensava intervenir, però que la darrera intervenció 
del Sr. Bolaños ha fet que sí que vulgui intervenir. 

Li diu al Sr. Bolaños que no opina, sinó que descriu. Insisteix, doncs, que dels 
161 milions que havia d’aportar el Ministeri de Foment no ha aportat ni un cèntim 
d’euro a l’estació de Sagrera. I afegeix, tot descrivint també, que, de l’addicional 
tercera de l’Estatut de què la Generalitat havia de cobrar 255 milions d’euros i que 
ja ha caducat, l’Estat només n’ha pagat 50. 

Manifesta que s’ha de ser una persona de fe indestructible per creure que l’Estat 
pagarà en un moment econòmic com l’actual, amb un deute del cent per cent del 
PIB, i tenint en compte la situació política, és a dir, la relació entre l’Estat espanyol 
i Catalunya. 

Entén que quan es fa el projecte de la Sagrera només faltaria que tan sols es 
posessin els diners que ha de pagar l’Estat, però diu que té dubtes, atesos els 
antecedents. Pel que fa a la referència a la línia d’alta velocitat entre Barcelona i 
Figueres, inaugurada recentment, diu que ha anat tard i que han estat esperant 
tres o quatre anys, aquesta inversió, a Catalunya. Per tant, creu que és legítim 
pensar que l’Estat espanyol no paga en els compromisos a què arriba, cosa que ve 
de lluny, dels últims set segles. 

Explica que és la mateixa baralla que hi havia entre Alfons X, casat amb la filla 
gran de Jaume I, i Jaume I pel cas de Múrcia, ja que quan Jaume I conquereix 
Múrcia i la hi regala a Alfons X, perquè és com s’havia quedat, això gairebé 
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provoca una guerra civil a Catalunya, perquè fan l’esforç i després resulta que no 
el cobren perquè Alfons X estava centrat a Andalusia. Reitera, doncs, que fa set 
segles que dura. 

Conclou dient que, si al Sr. Bolaños li cansa el seu discurs, a ell li cansa 
Espanya, perquè no compleix mai. 

La Sra. Sanz manifesta que, per no agradar-li les tesis doctorals al Sr. Bolaños, 
Déu n’hi do també, el seu discurs. 

Especifica que la gent no només ha de saber què es farà, sinó que també ho han 
de poder decidir. I pensa que l’obligació del govern municipal i del Govern de 
l’Estat és tenir-ho en compte i escoltar-ho. No diu que per la creació d’aquesta 
comissió especial ja no s’escoltarà a ningú. I conclou que li agrada tenir el 
compromís del govern municipal que es farà tot el possible perquè a través de 
comissions existents s’escolti, i, a més d’escoltar-los, els veïns i els grups 
municipals hi tinguin incidència. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
2. Davant la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, del responsable polític en 

matèria de Smart Cities, per tal que doni compte de l’impacte que suposa pels 
barcelonins i barcelonines el projecte Smart City. 

 
La Sra. Sanz diu que amb aquesta compareixença el seu grup vol que el govern 

municipal expliqui com s’ha anat desenvolupant tota aquesta estratègia de 
smartcity i l’impacte de les peces que configuren aquesta estratègia, com ara la 
signatura de convenis o el desenvolupament amb algunes empreses en aquest nou 
marc de col·laboració publicoprivada com a espai de prova de la tecnologia –
l’Smart City Campus, la fundació privada BIT Habitat o el City Protocol. Demana si 
tota la informació es farà pública i hi podran tenir accés tant els grups municipals 
com els veïns de la ciutat, i la implicació de la part pública en tot plegat. 

El Sr. Vives explica que aquest és un dels elements centrals de les polítiques que 
es duen a terme en general. Comenta que el fet que Barcelona esdevingui un 
referent mundial en matèria de smartcities és beneficiós per al conjunt de la ciutat, 
però no tindria cap mena de sentit si l’impacte no anés adreçat directament a les 
persones. Recalca que el que li interessa a l’Ajuntament és ser capaços d’utilitzar 
les noves tecnologies a l’abast per tal de millorar la qualitat de vida de la gent, que 
tinguin un impacte sobre la gent. 

Comunica que s’està seguint una doble estratègia: d’una banda, una estratègia 
de caire industrial, i de l’altra, una estratègia des del punt de vista del serveis. 

Manifesta que des del punt de vista industrial, s’està treballant en un doble 
camp. D’una banda, s’està llançant una iniciativa a nivell global, anomenada City 
Protocol, que consisteix a estandarditzar tant com sigui possible els elements clau 
del desenvolupament de la ciutat en àmbits que són molt clars, que són 
bàsicament set: en primer lloc, la gestió de l’entorn de la ciutat; a continuació, cinc 
eixos fonamentals –mobilitat, informació, matèria, aigua i sistemes de gestió en 
general de la ciutat–, sobre els quals es treballa, i, finalment, un procés 
d’integració generant una plataforma de gestió integrada d’aquest sistema. 

Indica que això es fa mitjançant un triangle que és l’associació amb el món 
empresarial, tant el món empresarial de referència al món com l’ecosistema local. 
Fa referència a una notícia del dia anterior a l’entorn de les ciutats intel·ligents en 
què s’engloba una d’aquestes grans empreses amb què l’Ajuntament té un conveni 
signat des de fa anys i que té una gran relació i unes empreses locals, el món de 
l’acadèmia, les universitats, tant les de referència internacional com les 
universitats nacionals. Comenta que aquest lligam d’aquests tres àmbits –que és el 
que dóna sentit al Barcelona Institute of Technology for the Habitat– és el que és 
capaç de generar aquests estàndards que després l’associació City Protocol Society 
estandarditza en l’àmbit global. 

Explica que l’actuació en aquest camp permet desenvolupar una estratègia 
industrial i comenta que l’endemà hi ha una trobada de gran part dels 
desenvolupadors d’aplicacions que treballen a Barcelona per tal de veure com es 
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poden desenvolupar estratègies conjuntes per tenir una presència internacional 
més forta, encara que Barcelona ja concentra un dels clústers de desenvolupament 
d’aplicacions de mobilitat per a smartcities més importants del món. Es tracta, 
doncs, diu, de veure com es desenvolupa tot això amb una estratègia comercial i 
industrial ben consolidada. Diu que la primera pota és una pota de caràcter 
industrial. 

Indica que l’altra pota és la del servei, en què es vol veure quines aplicacions 
fan possible la millora de la qualitat de vida de les persones, per exemple, en les 
qüestions relacionades amb la salut de les persones. Fa referència a tots els 
aspectes relacionats amb com s’acosten aquestes tecnologies a les persones per 
evitar la fractura digital, i parla d’iniciatives com les formacions per a tota mena de 
franges d’edat i tota mena d’àmbits territorials de la ciutat, però també el 
llançament recent de l’Ateneu de Fabricació, que incideix sobre aquest camp i fa 
possible que hi hagi una aproximació natural per part de les persones a tots 
aquests àmbits. 

Comenta que el desenvolupament d’aquestes dues potes li permet ser optimista, 
perquè creu que Barcelona es consolida com a referent mundial de ciutats 
intel·ligents, de ciutats més vivibles. Aclareix que al que es referia abans és al fet 
que Microsoft, que ha llançat la seva iniciativa CityNext, acaba d’agafar com a 
empresa referent una empresa de Barcelona, una start-up. Recalca que, entre els 
milers de companyies del món, han agafat una empresa de Barcelona i han 
utilitzat Barcelona com a lloc en què creuen que aquests conceptes s’estan 
desenvolupant. Afegeix que això reforça la ciutat des del punt de vista industrial. 
Insisteix, però, que això no tindria cap valor si després no hi hagués un 
desenvolupament en l’àmbit social de tot això, en la utilització de dades obertes, 
amb la utilització per a temes sanitaris. 

Afegeix que li pot facilitar la informació per escrit. 
La Sra. Sanz agraeix l’explicació al Sr. Vives i també l’oferiment de lliurar la 

documentació per escrit. Diu que ho han anat comentant amb la gent de l’IMI i que 
sempre s’emplacen a tenir un espai de debat més tranquil per poder parlar-ne una 
mica i situar-ho amb tot el desenvolupament que el Sr. Vives explicava. Entén que 
aquestes àrees que definia el tinent d’alcalde en relació amb el desenvolupament 
industrial fan referència als convenis signats amb les empreses i diu que no en té 
coneixement. Comenta que s’ha mirat alguns expedients que ha pogut consultar, 
però que a d’altres no hi ha tingut accés i que vol conèixer per què i cap a on va. 

Pel que fa a l’estratègia smartcity, creu que no se n’ha parlat prou en el marc de 
la Comissió ni en el marc del Ple. Diu que s’ha parlat de coses concretes que s’han 
portat a debat, com el campus de la universitat o el tema del BIT Habitat, però que 
en general no s’ha tractat. 

Pensa que cal definir què és aquest fenomen de les smartcities, si és una 
etiqueta, una marca o una moda empresarial, ja que creu que posar smart a 
qualsevol cosa d’entrada és atractiu i ningú s’hi pot negar. Deixant de banda el 
concepte, diu que l’única cosa que planteja l’etiqueta és l’ús de la tecnologia 
aplicada als serveis, a la indústria, etc. Però opina que el repte és com usar 
aquesta tecnologia i a qui beneficia en última instància. 

Constata que Barcelona ja era usuària de la tecnologia i que hi ha molts 
exemples en mandats anteriors que van desenvolupar determinats serveis usant 
instruments tecnològics: la teleassistència, el Wi-Fi, la participació electrònica en 
consultes ciutadanes, els tràmits administratius, la implantació de LED a 
determinades zones de la ciutat, etc. Per tant, creu que aquest concepte sorgeix 
més de la necessitat de les empreses d’inventar-se una nova etiqueta de moda, 
que no pas d’allò que ja s’estava fent i que no se li atribuïa aquesta idea 
d’intel·ligència, sinó que eren determinats objectius usant l’instrument de la 
tecnologia. 

Opina que la diferència principal del que es feia abans i el que es fa ara és que 
abans la tecnologia no era una finalitat en si mateixa, i avui sembla que sí, que cal 
anar fent proves tecnològiques per veure què funciona i què no funciona, però no 
prioritzant els objectius. 

Acusa el govern de parlar molt de l’autosuficiència i de l’eficiència energètica, 
però diu que en la campanya de Nadal es van posar llums LED no per consumir 
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menys energia, sinó per consumir la mateixa, però il·luminar més hores. Al parer 
del seu grup, això no és eficiència energètica ni tampoc autosuficiència, sinó un 
mal ús d’aquesta tecnologia. 

Comenta que tampoc li agrada la lògica del top down –de dalt a baix– de com es 
construeix aquesta estratègia de smartcity, és a dir, des dels governs i les 
empreses, i no des de la ciutadania, no fent-ne copartícip la gent, com es va fer en 
l’Agenda 21 o en el compromís per la sostenibilitat, en què hi va haver un treball 
des de baix. 

Explica que en el passat qui governava l’estratègia en relació amb les 
tecnologies era la ciutat, amb la definició d’uns objectius que ara troba absents; i, 
en canvi, ara observa que el govern posa al servei de les grans empreses la ciutat 
com a camp de prova de la tecnologia i que moltes d’aquestes proves, a més, 
estan finançades amb fons públic, cosa que troba que és una ganga. 

Remarca que el seu grup només veu fum en les bones paraules i en les bones 
intencions relacionades amb el negoci, amb el fet de fer de la ciutat un espai 
facilitador de negoci a través de les tecnologies. Diu que veu clar l’objectiu de 
garantir uns beneficis econòmics a determinades grans empreses que han escollit 
aquesta etiqueta com una de les coses principals, amb què s’han signat aquests 
convenis, però que no hi veu la ciutadania al centre, sinó que la tecnologia és la 
finalitat en si mateixa, quan a vegades les solucions poden no ser tecnològiques i 
sovint no ho són. 

Assenyala que les solucions sovint passen per un canvi cultural i de la 
ciutadania. Pel que fa a la fractura digital, diu que fa dos anys que es parla de 
smartcity i encara no ha vist cap proposta en relació amb el fet de reduir la 
fractura digital, i creu que, parlant de tecnologia, aquest hauria de ser un objectiu 
principal. 

Respecte del lideratge públic, pensa que amb tots aquests convenis signats es 
trasllada tota la responsabilitat a les empreses i se’ls dóna via lliure per provar i 
per fer. En canvi, el seu grup considera que cal que hi hagi un lideratge públic i no 
posar la ciutat al servei d’aquestes empreses per afavorir el negoci. Creu que si es 
fes una consulta ciutadana es veuria que la gent no percep que la smartcity hagi 
millorat la seva vida els últims dos anys. Comenta que igual que abans es feia 
negoci amb els estats, avui en dia es pot fer amb les ciutats. Diu que més enllà de 
sensors i alguna qüestió més, no ha trobat més concreció de tot això. 

Indica que el seu grup ha apostat per la tecnologia sempre que ajudi a 
aconseguir els objectius de ciutat que es vol –una ciutat justa, social, ambiental, 
sostenible, convivencial, participativa–, però definint aquests objectius i aquestes 
prioritats i no utilitzant la tecnologia com a excusa per fer espais de negoci perquè 
les grans empreses disposin d’un entorn amable per lucrar-se amb finançament 
públic. 

La Sra. Escarp creu que ja han parlat del tema altres vegades, tot i que s’hagin 
estat agafant peces soltes, i pensa que val la pena també tenir aquesta visió més 
global amb una compareixença. 

Comenta que el concepte smart es basa en aquest pensar que la ciutat són 
sistemes de sistemes i ha de donar capacitats de respostes més intel·ligents. De 
fet, pensa que és una optimització i una resposta molt més integrada, i per això 
creu que val la pena tenir aquesta visió molt més integrada. 

Pel que fa als àmbits de què parlava el Sr. Vives, diu que els sis àmbits 
específics de l’smart són: la mobilitat, l’economia, el desenvolupament, l’habitatge, 
la ciutadania i la governança, que són àmbits que actuen sobre el territori i 
busquen l’impacte per coordinar els diferents sistemes i aconseguir eficiències al 
voltant de les actuacions que cal fer. 

Comenta que sempre es pensa que una ciutat smart ha d’oferir reptes i 
oportunitats a les administracions, que en el fons vol dir reptes i oportunitats per 
als ciutadans, des de satisfer noves demandes ciutadanes fins a utilitzar criteris de 
reenginyeria. 

Comparteix el fet que la tecnologia no és un fi, sinó un mitjà, i al seu parer una 
ciutat intel·ligent no és una gadgetcity, sinó una smartcitizen, una ciutat de 
ciutadans intel·ligents. 
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Explica que ha buscat alguns articles al voltant de l’smartcity i que ha trobat un 
parell de cites importants que posen el dit a la llaga, advertint del fet que no 
s’acabi generant un problema on es volen buscar solucions. D’una banda, fa 
referència a Juan Freire, que diu que l’smartcity acabaria ampliant la capacitat de 
control de la ciutadania i disminuint el potencial de participació ciutadana pel fet 
d’incrementar la complexitat i l’automatisme en la presa de decisions. Li sembla 
que això és el que volia dir la Sra. Sanz. D’altra banda, esmenta l’Ethel Baraona i 
en César Reyes, que afirmen que les ciutats intel·ligents no depenen de la 
tecnologia, sinó de les connexions entre les seves neurones, que són els ciutadans 
i els agents de gestió de la ciutat. 

Creu, doncs, que val la pena buscar un marc on poder discutir de manera global 
aquest impacte i aquesta integritat que té el Sr. Vives i que és difícil tenir des de 
fora. 

Recorda que, segons els experts, el que fa interessant una smartcity és: cercar 
un territori més transversal integrant totes les xarxes i pensar, doncs, en un àmbit 
metropolità; fomentar iniciatives per a un entorn més sostenible; millorar la 
qualitat de vida de les persones, ciutadans i treballadors de l’Administració; ser 
més eficient amb els recursos disponibles; projectar el territori per captar 
inversions; aconseguir la contribució del sector privat sense perdre el 
comandament del sector públic, i fomentar la participació ciutadana amb un tema 
al voltant de la fractura digital, que és involucrant la ciutadania en els processos de 
presa de decisió al territori i arribant a la integració en els diferents sistemes. 

El Sr. Ramírez agraeix al Sr. Vives la presentació d’aquesta informació i el fet 
que estigui disposat a fer-la arribar a tots els grups per escrit. 

Afirma que, des del Grup Municipal Popular, coincideix que la tecnologia permet 
convertir les ciutats en actors sensibles capaços d’interactuar en temps real, 
reaccionar i donar resposta immediata a les necessitats dels ciutadans. Entén que 
les ciutats del futur que vulguin respondre de manera eficient als reptes a què 
s’enfronten en àmbits com la mobilitat, l’energia o el medi ambient hauran 
d’establir sistemes capaços d’aprofitar les dades que els diferents sensors i els 
ciutadans i infraestructures generin per poder actuar en conseqüència. 

Pensa que hi haurà un impacte en la ciutadania, encara que a vegades sigui 
imperceptible o difícil de trobar, però creu que és indubtable que, amb la 
penetració de les tecnologies, amb els smartphones, amb el que se’n diu open data 
i les dades que hi ha en el núvol, hi ha un impacte, una penetració i una incidència 
en la millora de la qualitat de vida de la ciutat i dels seus ciutadans. Per això opina 
que és important apostar per les smartcities com a ciutat que a través de les TIC 
garanteix un desenvolupament sostenible amb un increment de la qualitat de vida 
dels ciutadans, una millora de l’eficiència dels seus recursos i una millor 
participació ciutadana. 

Assenyala que des del govern de la ciutat sempre s’ha reiterat aquesta voluntat 
que Barcelona exerceixi una capitalitat en el desenvolupament de les smartcities, 
un urbanisme intel·ligent i sostenible. I el seu grup valora positivament que des de 
la tercera tinència d’alcaldia d’Hàbitat Urbà s’hagi compartit aquesta prioritat i 
s’hagin esmerçat tots els esforços per tirar endavant el que són les smartcities. 

Indica que un dels projectes principals que ja s’ha esmentat és, d’una banda, el 
City Protocol Society, que té seu a Barcelona; de l’altra, el projecte d’impulsar un 
Smart City Campus en el barri del 22@ com a resultat del conveni amb algunes 
empreses multinacionals del sector. Comenta, però, que, malgrat els esforços, el 
seu grup troba factors que podrien implicar un desenvolupament discontinu que 
afecti la qualitat d’aquestes propostes i la seva execució, com ara la manca d’un 
pla d’acció i d’un calendari amb fites concretes, i uns terminis massa amplis. 

El seu grup entén que el projecte de smartcity és molt important per al 
desenvolupament de la ciutat i per contribuir a la seva projecció internacional, i per 
això creu que ha de tenir un tractament més transversal, amb una estratègia molt 
definida i concreta. També pensa que cal un lideratge més clar per portar a terme 
aquests objectius i projectes que esmentava el tinent d’alcalde, amb aquesta 
estratègia posada en aquest punt de vista des d’un àmbit industrial, en què es 
tingués en compte aquest doble camp del City Protocol i el servei als ciutadans. 
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Explica que a la Comissió de Presidència del març de 2012 el Partit Popular va 
sol·licitar en un prec al govern la designació d’un òrgan amb capacitat per 
gestionar aquest projecte, amb participació de totes les entitats, agents i 
institucions implicades. I recorda que des del govern es va acceptar el prec amb la 
resposta que la Fundació Mobile World Capital ja era l’ens que podia aglutinar 
aquesta direcció i aquesta empenta per desenvolupar l’estratègia de smartcity a 
Barcelona. 

Valora molt positivament aquest compromís per part d’Hàbitat Urbà, però es 
pregunta en quin estat d’elaboració es troba el protocol de què s’ha parlat i del 
qual en aquesta sessió s’aprovaran els estatuts, i quines iniciatives públiques o 
privades estan en marxa i quines es posaran en marxa en un futur. Comenta que 
troba a faltar aquesta informació, que es vagi definint quins són els projectes o les 
estratègies que s’estan duent a terme, ja que des de l’oposició no s’hi té accés. 

Comenta que veu molts anuncis i projectes, però demana una mica més de 
concreció, de determinació, de transparència i d’informació per poder valorar 
l’impacte o la incidència a què feia referència la compareixença i la taxa de retorn. 

El Sr. Portabella comenta que encara és difícil definir una smartcity, tot i que 
cada vegada ho és menys, i que les ciutats es barallen per poder-se posicionar 
com a ciutat smartcity i agafar l’enèsima revolució industrial del segle. Li sembla, 
doncs, que Barcelona fa bé de lluitar i buscar posició internacional en l’àmbit de les 
smartcities, que no deixa de ser un calaix de sastre encara. 

Pel que fa a l’exposició inicial del Sr. Vives, diu que li ha agradat que a la 
primera part fes referència a la necessitat de crear indústria, ja que Unitat per 
Barcelona es va presentar a les eleccions del 2011 amb la reindustrialització de 
Barcelona i l’àrea metropolitana com una part central del seu programa, entenent 
que això al segle XXI significava les indústries a l’entorn de les smartcities. 

Respecte a l’àmbit dels serveis, diferencia els serveis d’infraestructures, en què 
sí que es produeixen alguns avantatges per al conjunt de la població en tant que 
s’estalvien diners i es fa més eficient el subministrament dels serveis, però 
considera que és difícil que la ciutadania ho percebi com un avenç significatiu en la 
seva qualitat de vida. En canvi, creu que en l’àmbit dels serveis de la quotidianitat 
encara costa traslladar-los de manera que la gent pugui associar algunes de les 
actuacions que s’han fet dins del paraigua gegantí de l’smartcity com a millora 
estricta de la qualitat de vida o de la sostenibilitat en l’àmbit ambiental, però 
també social i econòmic. 

Tot i defensar la idea de les smartcities i l’estructura industrial, troba a faltar 
que hi hagi una connexió entre el que s’està fent i que aquesta connexió sigui 
capaç de crear sinergies i amplificar les pròpies actuacions. Posa com a exemple 
que encara ara a l’Ajuntament cal omplir un paper per posar una denúncia o pagar 
alguna cosa; comenta que, malgrat que es faci amb l’ordinador, cal imprimir-ho i 
portar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i que no es pot enviar electrònicament. 
Creu que això seria un pas que la majoria de la ciutadania agrairia, el fet de no 
haver de portar la denúncia a l’OAC més propera, sinó poder-la enviar. 

Espera, doncs, que en l’Smart City Expo WorldCongress, en què s’espera 
representació tant de les administracions com de les empreses, hi hagi productes 
aplicables a la quotidianitat de la ciutadania. 

El Sr. Vives reconeix a la Sra. Sanz que potser cal parlar més del tema, però diu 
que, malgrat això, se li dóna molta importància i per això es compromet a buscar 
fòrums més tranquils per parlar-ne. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
3. Que comparegui el/la responsable del Govern municipal d’Hàbitat Urbà per tal 

de donar compte del projecte Barcelona Key. 
 
El Sr. Portabella explica que mirant l’ordinador va trobar que la Generalitat havia 

presentat un projecte anomenat Barcelona Key, en què va tenir una representació 
significativa l’Ajuntament de Barcelona –amb el mateix tinent d’alcalde. Diu que el 
projecte inicialment li sembla molt interessant, però té alguns dubtes i no ha tingut 
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accés a cap document en què s’expliqui detalladament el projecte, però està segur 
que se’ls lliurarà a continuació. 

Comenta que un projecte d’aquest tipus pot ser molt interessant, ja que li 
sembla que les idees principals són la captació de talent internacional i fer un 
circuit universitari d’una certa elit, una capital universitària del sud d’Europa, amb 
un ensenyament superior internacionalitzat. 

Vol saber quin és l’encaix que tindrà el Barcelona Key, atès que territorialment 
està físicament al costat de la llesca de Diagonal Zero, on hi ha l’ITER, el campus 
de la UPC, etc. Demana, doncs, que s’expliqui aquest projecte, perquè li sembla 
transcendent i, en canvi, no se n’havia fet cinc cèntims als grups municipals. 

El Sr. Vives agraeix al Sr. Portabella l’oportunitat d’explicar què és el Barcelona 
Key. 

Explica que és un projecte liderat per la Generalitat i per l’Ajuntament de Sant 
Adrià i l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les bones relacions que s’han 
establert els darrers anys tant en el campus Diagonal Besòs com amb el mateix 
Consorci del Besòs. Diu que això els ha permès treballar molt directament i 
plantejar idees per dinamitzar aquell espai. 

Indica que l’objectiu de Barcelona Key és fomentar l’arribada a Catalunya de 
projectes d’inversió de nova activitat de recerca empresarial de valor afegit i 
acadèmic de primer nivell internacional, sota el model mitjançant el qual Nova York 
va desenvolupar el projecte de l’illa de Roosevelt, i portar això a Europa d’alguna 
manera. 

Tal com deia el Sr. Portabella, comenta que això s’insereix en un àmbit en què 
hi ha una important inversió universitària, que és l’àmbit del Consorci del Campus 
Diagonal-Besòs, on es construeixen els edificis de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, que inclouran l’activitat acadèmica i de recerca que es desenvolupa a 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial, de l’Enginyeria Física, de 
Materials, Química i Biomèdica de l’Energia, que estaran operatius el quart 
trimestre del 2015. 

Explica que aquest mateix campus acollirà a finals del 2015 centres tecnològics 
de la Politècnica com l’Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (l’IREC), el Co-
Location Center Iberia de l’Inno Energy, i a partir del 2016 la seu permanent de 
l’agència europea Fusion for Energy, que és l’única agència de la Unió Europea 
situada a Catalunya i que és l’encarregada de construir el reactor ITER a 
Cadarache, al sud de França. 

Per això, diu, semblava que els terrenys disponibles podien ser dedicats també a 
ús universitari i, a iniciativa del conseller Andreu Mas-Colell i dels ajuntaments de 
Barcelona i Sant Adrià, es va pensar que era bo tirar endavant un projecte 
d’aquesta mena. 

Comenta que Barcelona Key representa un element clau per reforçar la capacitat 
de Catalunya i de Barcelona per exportar coneixement, en què es pretén atraure 
talent que després tindrà implicacions internacionals. Diu que suposa una atracció 
d’inversió perquè es posa a disposició de les iniciatives que s’hi presentin aquests 
terrenys enganxats al desenvolupament del campus universitari de la Diagonal, 
permet internacionalitzar la indústria de l’educació superior, genera retorn en 
forma d’activitat econòmica d’alt valor afegit i connecta perfectament amb les 
activitats que es produeixen en aquell terreny. 

Informa que hi ha hagut un procés concursal d’idees al qual s’han presentant 
més de 200 iniciatives, de les quals una comissió d’avaluació amb representants de 
la Generalitat, del món acadèmic i dels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià 
n’han triat 11. 

Passa a enumerar les 11 iniciatives escollides, que són: l’European Foundation 
for Cluster Excellence; la Royal Melbourne Institute of Technology; el Technologies 
for Innovation in Products and Services in Engineering, de la International School 
TIPSEN; GENESYS, de la Global Enterprise Network; el Barcelona International 
Center for Minimally Invasive Therapies, molt lligat a totes les qüestions 
biomèdiques; un campus per a Barcelona de la UCI-Engineering-Europe, de la 
Universitat Europea d’Enginyeria; el projecte Waverness, un espai d’estimulació 
neurosensorial, tant per a persones amb trastorns cognitius com per als seus 
cuidadors; el Barcelona Nano Metrology Centre, que desenvolupa el programa 
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d’R+D+I que se centra a resoldre els reptes clau en tècniques d’instrumentació i 
mesura d’importància en la indústria de la nanotecnologia, que és una de les 
obsessions del conseller Mas-Colell; la Universitat Europea a Catalunya; el nou 
campus d’ESCP Europe, i, finalment, el Digital learning for an Urban Campus. 

Comenta que el mes d’agost es durà a terme una selecció d’aquestes 11 
propostes, i que la resolució de les guanyadores, que s’implantaran físicament, 
s’emetrà al maig del 2014. 

Explica que s’ha fet una reserva d’espai urbà de 34.500 metres quadrats de sòl, 
84.000 de sostre a Sant Adrià de Besòs, i que aquest terreny està distribuït en 
dues zones: una de 16.000 metres quadrats de sòl públic, que és al mateix 
campus, i una parcel·la de 8.500 metres de sòl privat al port, ubicats a banda i 
banda de la ronda. Diu que val la pena veure aquest espai, perquè sembla un 
miracle que en la situació actual hi hagi els diners necessaris per aixecar tot això i 
aprofitar el terreny a banda i banda de la ronda. 

Conclou dient que dóna molta importància al projecte Barcelona Key, ja que 
considera que és un pas endavant en matèria de desenvolupament de política 
d’atracció de talent, i diu que, a més, hi ha hagut un gran consens sobre la 
importància de tirar endavant Barcelona Key entre administracions molt diferents, 
de mides molt diferents i de colors polítics diferents. Afirma que és un dels 
projectes que viu amb més il·lusió perquè pensa que pot deixar molt llegat a la 
societat. Finalment, torna a agrair al Sr. Portabella que li hagi demanat aquesta 
compareixença. 

El Sr. Portabella comenta que li va semblar entendre que es feia una actuació 
generosa amb el sòl per tal que al concurs hi compareguessin universitats i centres 
de recerca tan importants com els que el Sr. Vives ha esmentat, ja que fins i tot 
s’ha presentat una iniciativa australiana. Vol saber, doncs, si s’ha donat un estímul 
vinculat a l’abaratiment del preu del cost del sòl. 

En segon lloc, diu que també li ha semblat entendre que, d’una banda, hi ha una 
part de disposició pública, que és el que fa referència al preu del solar, però que, 
de l’altra, també hi haurà una inversió per part dels que guanyin, que hauran de 
captar inversors. Comenta que, tot i que el seu grup sempre ha estat convençut 
que cal entendre Barcelona des del seu àmbit metropolità, creu que això 
necessitaria una certa representació en el melic de la capital, un d’aquells edificis 
emblemàtics incontestables que donen tanta singularitat. 

Assenyala que el seu grup ha fet en diverses ocasions propostes que edificis que 
la Generalitat no utilitza i que difícilment pot vendre siguin utilitzats com a actius 
de futur. I proposa tant la llotja com els jutjats del passeig de Sant Joan, que són 
grans edificis mig buits. Precisa, doncs, que la segona reflexió és que això hauria 
de tenir un edifici singular i atractiu. 

L’última pregunta que planteja és com es vincularà a les universitats existents. 
Pensa que amb la Universitat Politècnica, que traspassarà al Fòrum una bona part 
de les enginyeries, és més fàcil de veure, perquè estaran físicament al costat, 
però, en canvi, no es veu tan clar amb la Universitat de Barcelona, l’Autònoma o la 
Pompeu. 

Remarca que el projecte li sembla interessant i profitós per a la ciutat i que va 
en la direcció del que tradicionalment ha defensat el seu grup, però demana un 
aclariment sobre els tres elements que ha plantejat. 

La Sra. Escarp comenta que, de la informació que ha tret del web del projecte 
Barcelona Key, li agrada que és un projecte que busca reforçar l’aposta per 
l’economia i el coneixement, elements en què Barcelona fa anys que treballa i que 
les bases del concurs aprofiten precisament aquest saber fer i el coneixement que 
hi ha hagut. Està d’acord, a més, que el projecte busca reforçar l’aposta pel 
territori a l’entorn del Besòs. 

Entén que el fet que la direcció recaigui en el Sr. Miquel Barceló, que va ser 
també president del 22@, forma part d’algunes continuïtats. 

Diu que l’economia catalana és una economia basada en el coneixement i la 
innovació, però alerta de les possibles dificultats a l’hora de donar sortida a la gent 
que treballa a les universitats i en recerca. Té por que aquesta economia basada 
en el coneixement perdi passada, com l’està perdent per la manca de suport a les 
universitats i l’àmbit de recerca en aquest moment. 
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Planteja el dubte de qui posa el sòl a disposició, perquè en el model financer es 
diu que per a la contribució del projecte les administracions facilitaran l’accés a l’ús 
de les parcel·les objecte del concurs. Entén que es refereix a les públiques. També 
es pregunta, com ho feia el Sr. Portabella, què vol dir exactament que es donarà 
suport als projectes seleccionats mitjançant els instruments de promoció 
econòmica i de política industrial disponibles. 

El Sr. Bolaños mostra el suport del Partit Popular al projecte impulsat per 
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya i diu que cal dur-lo a terme com més 
aviat millor. 

La Sra. Blasco comparteix que s’han de fer els esforços que calguin perquè 
vinguin a Barcelona seus d’organismes internacionals en el camp del coneixement. 

A partir de la lectura del concurs, confia que la selecció s’hagi fet amb criteris 
objectius i desitja que tingui un recorregut fiable i segur. Entén que les institucions 
han presentat projectes amb un finançament, però diu que el paper ho aguanta tot 
i que després cal que aquest paper es tradueixi en realitats, de la qual cosa té 
dubtes. Com ja ha expressat la Sra. Escarp, té dubtes del mateix text. 

Comenta que al seu grup li agradaria que hi hagués més pes del sector públic. I, 
d’altra banda, tot i que agraeix la informació, diu que li hauria agradat que es 
presentés com a iniciativa pròpia, i no havent de bussejar a les webs. 

Reitera els seus dubtes, que són: quines són les condicions del contracte o 
conveni, qui fa la inversió al final de tot, amb quines condicions se cedeixen els 
solars, si hi ha alguna inversió compromesa, etc. Troba que en el text del concurs 
hi ha moltes indefinicions i espera que es vagin concretant i que tinguin una 
traducció en una realitat, perquè de moment veu més paper que realitat. 

Diu que seria interessant que això es pogués anar compartint més endavant a 
iniciativa del govern i no arran d’una compareixença. 

El Sr. Vives torna a agrair al Sr. Portabella que hagi tingut la iniciativa de 
demanar aquesta compareixença, ja que tot i que és un projecte que passa fora 
del municipi estricte de Barcelona, forma part dels interessos totals de la ciutat. 

Pensa que la proposta dels grups d’una seu a la ciutat és una qüestió de què cal 
parlar, però diu que això tindrà molt a veure amb la dinàmica que agafi 
l’adjudicació del concurs al maig del 2014. Explica que és lògic que el projecte 
estigui només sobre el paper, perquè és un procés que està en marxa, i considera 
que és molt important que hi hagi hagut 50 propostes en ferm, de les quals se 
n’han seleccionat 11. 

Pel que fa a les condicions del sòl, diu que són les mateixes que hi ha per al 
campus Diagonal-Besòs. Comenta que primer s’exhaurirà el terreny públic i 
després s’atacarà la possibilitat del terreny privat. Es compromet, però, a anar-ne 
parlant a la Comissió. 

Com que es tracta d’una qüestió de caire metropolità, indica que també es 
tractarà en els diferents òrgans metropolitans en què el desenvolupament del 
campus és rellevant, com el Consorci del Besòs, on s’aniran trobant tots els grups 
polítics. 

Es dóna per tractada. 
 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
4. Aprovar definitivament la modificació de l’article 23 dels Estatuts de la 

Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, que restarà redactat com 
segueix: La gerència de la societat serà assumida per un/a Director/a General que 
haurà de reunir les condicions legalment establertes i podrà recaure en un/a 
conseller/a de la societat. El seu nomenament correspondrà al Consell 
d’Administració, que fixarà les atribucions que li siguin conferides, la seva 
remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot allò que 
sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la societat, 
amb les facultats necessàries per al seu compliment i execució. El/la Director/a 
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General està sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable als titulars dels òrgans 
directius de l’Ajuntament de Barcelona. El/la Director/a General podrà assistir a les 
reunions del Consell d’Administració per tal d’ésser informat/da i informar, i hi 
tindrà veu però no vot; facultar indistintament, el President o la Secretària de 
Barcelona Gestió Urbanística, SA en representació de la Societat, per a què puguin 
efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 
l’abstenció del PP.  

 
Districte de Ciutat Vella 

 
5. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit 
discontinu de la plaça del Teatre i el pati de San Rafel de la Casa de Misericòrdia 
per a la regulació de l’ampliació del pati de l’Escola Labouré, d’iniciativa municipal, 
amb les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 
amb l’informe emès per l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; 
informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorporen al present acord; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme 
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
La Sra. Blasco diu que el seu grup farà una reserva de vot. Explica que, malgrat 

que ha compartit sempre la voluntat d’impulsar aquesta modificació del PGM per 
aconseguir la qualificació d’equipament de la pista esportiva de l’Escola Labouré, 
en el seu dia ja es va abstenir en l’aprovació inicial en aquesta Comissió i en el 
Districte, perquè considerava que hi havia alternatives més adequades a la 
normativa urbanística per recol·locar aquesta zona verda en el subàmbit B, que és 
la plaça del Teatre, per no deixar quatre finques sense accés a vial directament. 

Comenta que va presentar al·legacions que han estat parcialment estimades i 
que s’ha incorporat el subàmbit C que el seu grup proposava de la plaça Antonio 
López i la qualificació de zona verda de part d’aquest àmbit, canvis que valora 
positivament. Tanmateix, diu que el seu grup encara no es dóna per satisfet, 
perquè s’han continuat deixant aquelles quatre finques del subàmbit B, de la plaça 
del Teatre, sense tenir accés a vial. Declara, doncs, que el fet que s’hagi afegit 
zona verda li sembla molt bé, però que no s’ha resolt el problema pel qual al seu 
grup li creava aquest dubte. Entén que si es poden fer bé les coses no cal fer-les 
malament. 

Com que aquest punt ha d’anar al Plenari, demana que es modifiqui l’expedient 
en els dies que queden de manera que es resolgui per tal que aquestes quatre 
finques de la zona de la plaça del Teatre definitivament donin a vial i no a la zona 
verda. Si es fa, diu que el seu grup hi votarà a favor, i, si no, continuarà abstenint-
se. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 
reserva de vot d’ICV-EUiA.  

 
6. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència 
pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, amb les 
modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; i 
resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de 
valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
La Sra. Homs comença fent un agraïment al Partit Popular per la seva 

responsabilitat –entenent que, evidentment, no és el seu pla– per arribar a punts 
d’acord per poder dur a terme aquesta aprovació definitiva. 
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Diu que farà un resum d’aquesta modificació, on també s’incorporen les 
al·legacions admeses i que ja queden reflectides en l’aprovació definitiva. 

Explica que aquesta modificació respon a tres objectius concrets generals, que 
eren els objectius del Pla d’usos del 2010: d’una banda, la distribució sobre el 
territori de les activitats; de l’altra, el fet de cercar la dinamització i renovació del 
sector econòmic implicat, i, finalment, el fet de redistribuir i equilibrar els usos en 
el territori respectant la vida dels seus ciutadans. 

Comenta que per adaptar-se, a part dels objectius generals, n’hi ha cinc de 
concrets. El primer objectiu, diu, és l’adaptació del document urbanístic al nou 
marc econòmic, atesa la situació de crisi actual. 

Pel que fa al segon objectiu, declara que és l’adequació dels paràmetres de 
densitat i altres condicionants establerts al pla d’usos en base a la seva verificació 
sobre les dades actualitzades del cens d’activitat. Precisa que el cens d’activitat va 
ser actualitzat després de l’aprovació definitiva, i per això era obligatori adequar-se 
als paràmetres. 

Respecte del tercer objectiu, comenta que és l’adaptació del document normatiu 
a les modificacions legislatives en matèria d’urbanisme, serveis i comerç, ja que hi 
ha hagut diferents normatives que han sortit a posteriori. 

Quant al quart objectiu, diu que és la correcció de les disfuncions detectades en 
l’experiència d’aplicació del pla d’usos, que ha estat vigent durant tres anys i s’hi 
han pogut detectar oportunitats de millora. 

Com a cinquè objectiu, presenta la recuperació del parc d’edificis degradats per 
donar cabuda a iniciatives econòmiques que en permetin la reactivació. 

Remarca que aquests objectius concrets justifiquen la modificació per tal de 
continuar treballant pels tres grans objectius. 

Pel que fa a com es concreta aquesta modificació, parla, en primer lloc, de les 
modificacions de la delimitació de les àrees de tractament específic (ATE). Diu que 
no es referirà a cada una d’elles, perquè ja està detallat en el document proposat, 
però sí que troba important destacar que responen a la constant en l’equilibri 
territorial, a la constant en la minuciositat a l’hora de tractar els carrers i les places 
de Ciutat Vella, ja que cada plaça i carrer té la seva especificitat, i responen a 
aquesta cirurgia fina per acotar les tretze zones que es respecten en aquest pla 
d’usos quant a densitat, i també baixa al detall de les zones ATE. 

Com a segona modificació, parla de la regulació de l’activitat hotelera, i comenta 
que s’aposta d’una manera clara i contundent per la recuperació de patrimoni. 

Respecte del canvi en la regulació d’activitat comercial, indica que l’objectiu 
essencial és l’equilibri territorial per oferir serveis a la gent del territori de manera 
equitativa i ben distribuïda. 

Fa referència també a la regulació de l’habitatge d’ús turístic, i fa èmfasi en la 
contundència màxima amb les activitats d’habitatge turístic en convivència amb 
veïns. Comenta que el govern ha estat més contundent que en el pla anterior i ha 
establert com a màxim sis anys per al reagrupament en edificis sencers. 

Indica que fins aquí parlava del què. 
Pel que fa al com, informa que, evidentment, s’ha fet per fases i que en la 

primera fase s’han escoltat els veïns, les entitats, associacions i tothom que hi hagi 
estat implicat, no només en l’àmbit territorial, sinó també del sector. Divideix 
aquesta fase en dos blocs: en primer lloc, les reunions i trobades prèvies a la 
modificació, que van ser 37 reunions amb diferents entitats veïnals, sector, etc.; i, 
en segon lloc, un cop es va haver presentat la documentació, més de 16 reunions 
de treball sobre la proposta ja a l’aprovació inicial. 

La Sra. Escarp agraeix les explicacions de la Sra. Homs. Manifesta que, tot i que 
estan en tràmit d’aprovació definitiva i tots els grups han conegut la inicial i han 
presentat al·legacions, sempre val la pena escoltar com ho presenta el govern, 
perquè és on es veuen les voluntats. 

Comenta que quan mirava l’ordre del dia de la comissió, un ordre del dia dens i 
complicat, no sabia si dir-ne comissió òmnibus, comissió del mes de juliol –que 
intenta recollir i aprovar-ho tot– o senzillament dir-ne comissió «ràpid, ràpid, que 
se’ns acaba el pacte». De totes maneres, pel que fa al Pla d’usos de Ciutat Vella, la 
preocupa que aquest és el primer expedient que es veurà a la Comissió, que marca 
l’acord del govern amb el Partit Popular, que tenen tots una línia fonamental, que 



4672 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

és que tots tindran conseqüències imprevisibles sobre l’espai públic i sobre el 
territori de la ciutat i que difícilment algunes coses es poden intentar tirar enrere. 

Dubta que sigui el Pla d’usos de la Sra. Homs, ja que l’ha sentida moltes 
vegades al final del govern anterior, quan es va aprovar el Pla d’usos del 2010, i va 
sentir les paraules amb què expressava el que creia que havia de ser el Pla d’usos, 
i al final Convergència es va abstenir per temes aliens al mateix Pla d’usos. Diu 
que té la sensació que Convergència ha claudicat davant del Partit Popular i 
manifesta que no reconeix la Sra. Homs defensant aquest Pla d’usos. Comenta que 
els termes de la modificació no són en absolut els termes que hi ha actualment 
sobre la taula, i es fa seves les paraules de Joan Busquets a La Vanguardia sobre 
que s’ha d’evitar que el turisme mati Ciutat Vella, perquè creu que s’està anant per 
aquesta via. 

La sorprenen les paraules de l’alcalde quan diu que la normativa no és per posar 
més hotels, sinó per ordenar-los, o quan diu que és evident que a Ciutat Vella no 
hi caben més hotels, i que ho saben fins i tot els hoteleres. Creu que han perdut 
tots plegats el nord. Es queixa que les modificacions que proposa el govern no 
posen límit a la modificació patrimonial, ni tampoc al que han anomenat «la zona». 
Però troba que el més greu és que aquest pla no fa una avaluació de quina és la 
capacitat màxima d’absorció de llits que té aquest districte ni quantifica quin 
increment es produiria si tot allò que és activable com a hotel fos activat. Es 
pregunta si algú s’ha mirat la quantitat d’edificis catalogats que poden ser 
susceptibles de ser un hotel o els moviments que hi ha a Ciutat Vella amb efectes 
clars respecte a aspiracions de negoci. 

Creu que és un districte fortament pressionat i que tots els grups ja ho tenien 
clar quan es va redactar el Pla d’usos del 2005 i el del 2010, i diu que la pressió 
s’ha anat incrementant perquè el turisme ha anat creixent a la ciutat. Per això 
troba evident que hi ha un risc de trencament de la convivència, i pensa que sense 
diagnosi sobre aquesta imatge és difícil fer un bon plantejament. 

Comenta que el pla té 112 al·legacions i que el govern en recull ben poques. Diu 
que els veïns estan en desacord amb la proposta perquè veuen que degradarà les 
seves condicions de vida; que els diferents agents amb interessos econòmics 
tampoc hi estan d’acord per coses diferents, però que bàsicament són o 
expectatives no cobertes o expectatives superades, perquè genera una obertura 
excessivament gran, risc en el negoci o greuge comparatiu en algun gremi. 

Tot i que sap que tècnicament és una modificació, considera que és un nou pla 
d’usos, tal com va dir en una sessió anterior de la Comissió, i troba que fer-ho 
contra tothom és un contrasentit. Recordant la Comissió anterior, comenta que, 
sentint les paraules del Partit Popular sobre el que havien entès en el Pla d’usos, 
havia dit al Sr. Vives que la sorprenia que algú pogués dir que aquest era el seu 
pla. Creu que el govern s’ha quedat enganxat en una dinàmica de tirar endavant el 
Pla d’usos o aquesta pretesa modificació del Pla d’usos. 

Aclareix que el seu grup, amb una modificació real del Pla d’usos, pretenia 
adaptar aquelles coses als canvis de legalitat, adaptar les realitats que es veia que 
no havien estat ajustades o determinar sobre uns topalls clars quins elements 
podien no tenir més sortida que aquesta. En canvi, pensa que el que ha fet el 
govern és l’obertura total i absoluta. I demana a la Sra. Homs que compti la 
«crosta», que compti els edificis catalogats de B, que compti la pròrroga de vuit 
anys que han donat als habitatges d’ús turístic. Li pregunta que per què creu que 
el Gremi de Restauració està tan content amb aquest Pla d’usos. I diu que és 
perquè presenta una al·legació que és gairebé un no a tot, entre altres coses 
perquè hi ha hagut durant un temps, per redistribuir l’activitat econòmica i 
l’activitat de restauració en aquesta zona, una sèrie de limitacions que es basaven 
en el fet de rescatar la llicència i rescatar un espai per crear-ne un altre. Comenta 
que quan això es trenca hi ha un greuge comparatiu sobre els que sí que en el seu 
moment van creure en l’equilibri. 

Li demana, doncs, que no li parli d’ATE ni d’equilibri territorial, perquè l’únic 
equilibri que es deu haver guanyat són les dues ATE que s’han retirat gràcies a una 
certa pressió al voltant de les al·legacions presentades. 

El Sr. Villagrasa diu que quan van proposar la revisió del Pla d’usos a la 
Comissió d’Urbanisme ho van fer per la bona convivència entre el sector comercial, 
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empresarial i veïnal de Ciutat Vella. Confirma a la Sra. Homs que el seu grup hi 
votarà a favor, perquè comparteix un alt percentatge del que s’ha estat fent amb 
aquest Pla d’usos, que és millorar l’activitat econòmica, que està molt tocada a 
Ciutat Vella. 

Comenta que caldria fer un balanç del que ha suposat el Pla d’usos actual i els 
anteriors, i especifica que amb el Pla d’usos actual es poden obrir més 
supermercats i locutoris, i es pregunta si volen això i més persianes tancades al 
Districte. Considera que equilibri no és obrir una persiana i tancar-ne una altra, i 
que això no és tenir mentalitat comercial ni de bona convivència en un barri. Diu 
que si s’obre una persiana cal intentar que no se’n tanqui una altra, ja que, si no, 
hi hauria, com en l’actualitat, carrers amb el 50% o el 60% de persianes 
abaixades. Pensa que això no és equilibri, que equilibri és poder dir que el 80% o 
el 90% de les persianes d’un districte estan obertes i tenen activitat comercial.  

Es pregunta quantes finques que estan buides des de fa molts anys s’han pogut 
revertir en habitatge amb el Pla d’usos que han defensat des de l’esquerra. I diu 
que si de cas moltes han estat ocupades il·legalment, però molt poques s’han 
revertit en habitatge, sinó és que l’Ajuntament les hagi expropiat pendent de fer 
habitatge protegit, que han estat escassos. 

Diu que el Partit Popular entén que les persones que vulguin invertir en el 
Districte han de tenir l’oportunitat de fer-ho, tant si són grans inversors com 
petits, ja que actualment pels límits del Pla d’usos no poden. Tenint en compte la 
crisi important que es viu, creu que tothom qui vulgui invertir i crear llocs de 
treball ha de ser benvingut. 

Adreçant-se a la Sra. Escarp, comenta que gràcies a Déu Barcelona és una 
ciutat turística, ja que considera que la riquesa del turisme perquè l’activitat 
econòmica de la ciutat pugui sobreviure és molt important. I diu que, evidentment, 
Ciutat Vella, pel fet de ser el barri antic de la ciutat i l’origen de Barcelona, és molt 
més turístic que altres districtes, però que això no vol dir que no es pugui crear 
una bona convivència entre els veïns i el comerç, i afegeix que hi ha moltes 
associacions de veïns que veuen amb bons ulls aquest Pla d’usos. 

Quant a les ATE, comenta que la dels Porxos d’en Xifré és una zona amb una 
escassa activitat comercial actualment, i pregunta si es vol que continuï així, com 
passava amb el Pla d’usos actual. Amb relació a l’ATE de Santa Caterina o Sant 
Pere Més Baix, diu que molts comerciants de la zona comentaven que necessitaven 
un nou impuls comercial en aquesta zona que havia estat un carrer comercial dels 
històrics a Ciutat Vella. Pel que fa a l’ATE de Robadors, que enllaça amb 
Drassanes, explica que tots els governs han treballat per millorar una zona que cal 
recuperar socialment, econòmicament i veïnalment, amb grans problemes de 
seguretat, prostitució i convivència. Creu, doncs, que cal que hi hagi una ATE en el 
carrer Robadors perquè tiri endavant un projecte que permeti la bona convivència i 
la bona qualitat de vida per als veïns. 

Manifesta que, evidentment, el Partit Popular aposta per aquest Pla d’usos 
perquè entén que hi haurà més diversitat comercial i més inversió no només de 
grans empreses, sinó també de petites, i no crear carrers monotemàtics de 
supermercats. Posa l’exemple del carrer Nou de la Rambla, que abans es coneixia 
com «l’avinguda de la moda» i era un carrer on anava qualsevol persona de 
Barcelona que volia comprar roba. En canvi, diu que actualment hi ha uns vint 
supermercats de pakistanesos, i considera que això és un fracàs de la política 
comercial del govern anterior. Creu que no és normal ni comercialment sostenible 
que al voltant del Palau Güell hi hagi sis supermercats, i aposta per les persones 
que volen invertir o obrir el seu negoci a Ciutat Vella, o les que volen obrir un hotel 
de tres, quatre o cinc estrelles, perquè això és el que dinamitzarà els carrers, les 
ATE i anirà en benefici de l’economia de la ciutat, del Districte i dels veïns de Ciutat 
Vella. 

La Sra. Blasco explica que Ciutat Vella és un conjunt de barris habitat per veïns 
de classes populars, amb diversitat d’usos i una xarxa densa de relacions de 
quotidianitat, i, evidentment, és també el centre urbà d’una ciutat global. Diu que 
ser aquest centre urbà amb valors d’acollida, d’inclusió social i de convivència 
intercultural és el repte que fa anys que aquesta zona afronta i que s’ha treballat al 
llarg de molts anys per desplegar un model potent de polítiques públiques a Ciutat 
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Vella buscant respondre interessos de la majoria i fugint de crear una zona 
d’exclusió social i urbana al bell mig de la ciutat. 

Comenta que és un districte on han confluït fenòmens que han generat 
oportunitats, però també moltes injustícies i problemes i que té potencials i 
fragilitats i interessos en conflicte. Cal veure, doncs, diu, a qui cal fer cas i quins 
interessos es posen per davant d’altres, si els interessos col·lectius, els de la 
majoria o els de les minories. 

Creu que les oportunitats les ha aportat una bona part i de manera contundent 
la nova diversitat cultural de la zona; que les injustícies han vingut derivades dels 
impactes de la crisi en col·lectius més vulnerables, i que gran part dels problemes 
de Ciutat Vella han vingut pel turisme, que ha provocat impactes molt intensos 
sobre la trama urbana, les activitats i les relacions quotidianes dels seus veïns. 

Pensa que a Ciutat Vella la ciutadania i el teixit veïnal han estat sotmesos a una 
enorme pressió dels interessos de negoci dels sectors immobiliari, hoteler i turístic, 
en una relació de forces desigual. És en aquest context, doncs, que Iniciativa 
continua pensant que les polítiques públiques són les que hi juguen un paper 
cabdal i que no es pot deixar el districte en mans de la iniciativa privada, sinó que 
és des dels poders públics que cal aconseguir els equilibris. 

Comenta que el pla d’usos aprovat des del 2010 era l’eina principal en mans 
dels veïns per resistir les pressions privades. Considera que el Pla d’usos vigent és 
una eina estratègica que fa possible, d’una banda, situar les necessitats de la gent 
que hi viu per sobre de les dinàmiques turístiques i de centralitat urbana de Ciutat 
Vella, i que, a més, permet regular en clau de restricció activitats amb impactes 
negatius i, en canvi, en clau de dinamització les que generen barri, vincles i valors 
culturals. Constata que és un equilibri que no era fàcil d’aconseguir amb l’anterior 
ordenança, però encara menys amb la que es proposa. 

Explica que el Pla d’usos vigent incorpora un sistema coherent i rigorós de gestió 
per zones en funció de les densitats de població, les activitats i l’entramat urbà, i 
que és un mecanisme que permet traslladar i equilibrar activitats sense 
incrementar el nombre de llicències. Apunta que l’aspecte més emblemàtic del Pla 
d’usos vigent era la prohibició a totes les zones de la implantació de noves places 
hoteleres i la regulació estricta del trasllat de llicències, és a dir, l’obertura 
d’establiments i l’activitat hotelera amb rescat previ de places només en les zones 
no saturades per forçar la disminució de places a les zones saturades. 

Remarca que el Pla d’usos vigent era un instrument elaborat amb un procés 
participatiu molt intens, que ha donat als veïns de Ciutat Vella els instruments 
democràtics necessaris per resistir les pressions minoritàries, però molt influents, i 
construir un futur de barri en un sentit més col·lectiu. Diu que Convergència i Unió, 
en canvi, forçats clarament pel Partit Popular, proposa reobrir el barri als hotels de 
luxe, possibilita ampliacions de zones actualment de prohibició, dóna barra lliure a 
noves activitats hoteleres a la zona perimetral i en edificis catalogats en el nivell de 
protecció B, sense rescat ni limitacions de densitat. Explica que els edificis 
catalogats a nivell de protecció B a Ciutat Vella són centenars, ja que són el 70%. 
Conclou, doncs, que se situa el patrimoni de Ciutat Vella com a nova plataforma 
d’aterratge exclusivament per a l’aprofitament econòmic desbocat i es proposa un 
atac en tota regla al Pla d’usos, per la qual cosa queda tocada la prohibició de 
noves places hoteleres. 

Considera que aquesta proposta només és sensible a una minoria i que està 
absolutament desconnectada de la ciutadania, i per això Iniciativa hi va votar en 
contra i hi tornarà a votar en contra en aquesta sessió. A més, lamenta aquest 
acord de Convergència i Unió i el Partit Popular que fa possible aquesta 
modificació. 

Comenta que la Sra. Homs ha dit que ha escoltat la ciutadania, que han fet 
processos participatius, i diu que si els ha escoltat no els ha fet cap cas, perquè el 
territori demanava que no es fes aquesta modificació. Creu, doncs, que a qui sí 
que han escoltat és al Partit Popular.  

Troba evident que el turisme és beneficiós per a la ciutat, però diu que tots 
sabien que calia redistribuir-ne els beneficis i disminuir els efectes negatius sobre 
Ciutat Vella. Fa palès que els únics instruments que tenia l’Ajuntament per fer 
possible això eren, d’una banda, el Pla estratègic de turisme, que posa en valor 



NÚM. 29 20-10-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4675 
 

moltes zones de la ciutat, i, de l’altra, el Pla d’usos de Ciutat Vella, que feia que no 
es continués insistint en els problemes i en les accions que portaven problemes a 
Ciutat Vella. 

Considera que Ciutat Vella està saturada d’activitats hoteleres i de restauració i 
que no s’ha de permetre l’obertura de nous establiments, i, per tant, que cal 
respectar el Pla d’usos actual en la seva totalitat i que qualsevol modificació 
s’hauria d’haver consultat prèviament a la ciutadania. Destaca que això no ho diu 
només Iniciativa, sinó el Gremi de Restauració, les PIMEC del comerç, amb més de 
140 al·legacions, que precisament són col·lectius que no són sospitosos de fer 
aliances amb Iniciativa. Constata, doncs, que no fan cas del territori ni d’aquestes 
veus representatives, sinó que fan cas del Partit Popular i de sectors minoritaris 
influents a qui els és igual què passa amb la resta de col·lectius, que són els que 
realment fan ciutat i teixit comercial. 

Creu, doncs, que Ciutat Vella pagarà molt cara aquesta modificació del seu Pla 
d’usos de la mà d’una aliança de la dreta més obtusa i presonera d’interessos 
minoritaris i fortament influents i molt clarament allunyada de la ciutadania. 

El Sr. Portabella explica que en l’última Comissió de Presidència, veient que hi 
havia entre 112 i 135 escrits d’al·legacions, Unitat per Barcelona va proposar de 
crear una comissió per tractar-ho, però s’hi va votar en contra. Li sembla que això 
hauria estat l’adequat, atès que és clarament un tema d’interès general, vist que hi 
havia al·legacions no només de partits polítics, sinó també de Càritas Diocesana, 
del Gremi de Restauració, d’Ecologistes en Acció, del Consell de Gremis, de la 
Federació Catalana Local d’Oci Nocturn, dels Amics de la Rambla, etc. 

Considera un error procedimental i de concepte aprovar projectes que tenen un 
enorme impacte sobre el teixit turístic, comercial i veïnal sense el suport ni la 
participació dels actors principals, que són els veïns. 

Comenta que un dels tres grans grups de què tracta el Pla d’usos és el turístic. 
Unitat per Barcelona considera que a la ciutat es tracta el turisme de manera 
esquifida, quan no és una anècdota, ja que Barcelona és la primera ciutat no 
capital d’estat turística d’Europa i la cinquena ciutat turística d’Europa, amb un 
nombre elevadíssim de pernoctacions i de turistes, amb un terç del turisme 
concentrat a Ciutat Vella. 

Comenta que a Sant Andreu hi ha dos hotels i a Nou Barris un, i considera que 
pensar que la Barcelona turística és la de Ciutat Vella i l’Eixample és un error que 
no té paral·lel en ciutats com París, Berlín, Londres o Roma, ja que en aquestes 
estar a quinze minuts en metro del centre és una cosa normal i corrent i que 
aquesta és l’estratègia que les ha fet grans. Es queixa que s’insisteix a fer una 
visió empetitida del turisme col·locant els hotels en el centre de la ciutat antiga. 
Pensa que això és un error, perquè els beneficis del turisme s’han de poder 
distribuir no només pels deu districtes, sinó fins i tot més enllà, i, en canvi, es 
continua concentrant a Ciutat Vella amb unes densitats que acaben portant 
problemes. 

Pel que fa al segon aspecte que el preocupa, diu que el seu grup va presentar 
una al·legació per reduir la mida dels nous establiments hotelers, ja que el Pla 
d’usos vol que es puguin fer hotels de fins a 200 places i en la seva al·legació les 
reduïen a 100. Considera que aquí el govern ataca el moll de l’os del model turístic 
de Barcelona, que és que la ciutat té un turisme de bastant qualitat, perquè està 
fora de grans touroperadors,a qui només els interessen grans hotels, i la majoria 
d’hotels a Barcelona tenen 80, 100, 120 o 140 places. Explica que només hi ha una 
zona on operen els grans touroperadors, que és la zona del Fòrum, on sí que hi ha 
hotels de 300 o 400 places. 

Quan entren els grans touroperadors, diu que passa com, per exemple, a 
Blanes, que es cobra només sis euros per dormir i esmorzar. Diu que els hotels de 
100, 120 o 140 places això s’ho estalvien, perquè no estan atrapats per la 
necessitat d’omplir 400 places, però sí que en poden omplir ells mateixos entre 80 
i 140. Considera, doncs, que el nou pla d’usos afecta el nucli essencial del turisme 
de qualitat de Barcelona i demana que el govern s’ho repensi. 

Esmenta la referència de la Sra. Homs a la conjuntura econòmica que cal 
superar, i adverteix que per una conjuntura que fa anys que dura no s’acabin 
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carregant un model turístic d’èxit que fa dècades que dura. Demana, doncs, que 
s’ho pensin pel bé de la ciutat. 

Diu que hi ha alguns aspectes que el sorprenen, com, per exemple, que hagin 
acceptat algunes de les seves al·legacions en què diuen que quan hi hagi un bar o 
una discoteca en un hotel això compti com a tal, i que no els hagin acceptat que el 
restaurant o l’spa no comptin com a tals. Considera que això és un increment 
encobert del tema de la restauració i els serveis de bar. 

Posa èmfasi en una al·legació sobre els habitatges d’ús turístic, ja que el govern 
ha prorrogat llicències que en un període de dos anys ja caducaven, i no els han 
agrupat en edificis sencers o en edificis amb altres usos que no siguin d’habitatge. 
A més, diu que el seu grup va posar la condició que els edificis B estiguessin lliures 
abans del 2010, però el govern tampoc ho ha acceptat. 

Expressa, doncs, el vot en contra del seu grup, perquè veu amb molta 
preocupació aquesta ordenança i creu que caldria replantejar-la de principi a fi. 

La Sra. Homs vol aclarir algunes coses, ja que algunes de les que s’han dit no 
són correctes i no vol que es mal interpreti res. En primer lloc, atès el ball de 
xifres, declara que el nombre d’al·legacions presentades són 134, tot i que 
d’aquestes n’hi ha que fan referència a moltes altres coses. 

En segon lloc, fa referència als sis anys de pròrroga de les llicències que 
esmentaven la Sra. Escarp i el Sr. Portabella, i aclareix que això era en l’aprovació 
inicial del 2010, però que en l’aprovació definitiva això va caure i no es va aprovar 
definitivament. 

En tercer lloc, quant al nombre de llits, li diu al Sr. Portabella que els 200 llits 
fan referència al perímetre, no al centre, en què es parla de 100 llits. 

Adreçant-se a la Sra. Escarp, li pregunta quin topall hi pot haver millor, 
democràticament parlant, que un pla especial per a cada iniciativa on tots els 
grups es puguin posicionar. 

Respecte del tema de la discoteca que comentava el Sr. Portabella, aclareix que 
no és que s’hagi afegit que les discoteques dels hotels comptin com a densitat, 
sinó que l’al·legació que s’ha aprovat és que, com a activitat complementària d’un 
hotel –com pot ser un restaurant, un spa, una discoteca–, s’ha especificat que les 
discoteques no poden tenir porta directa al carreri que s’haurà d’entrar per la porta 
principal de l’hotel, és a dir, no comptabilitza per a la densitat, sinó que entren per 
l’hotel i se’n fa un ús intern per als hostes. 

Finalment, pel que fa a la participació, comenta que a les 134 al·legacions hi ha 
hagut molts punts de vista contraposats, i troba curiós que a l’hora d’enumerar-les 
alguns grups es deixen d’esmentar-ne 60 que estaven en contra d’aquesta mesura 
absolutament restrictiva dels apartaments turístics i que estaven a favor de treure 
els sis anys i de ser menys restrictius en aquest cas. 

Destaca que aquest Pla d’usos mostra un equilibri molt costós entre el 
component de centricitat que té aquest Districte i la vida veïnal que s’hi 
desenvolupa també d’una manera molt intensa i que vol que sigui per a molts 
anys. 

Finalment, diu que Ciutat Vella no canviarà estrangulant-la, sinó que canviarà 
coneixent-la, trepitjant-la i pensant en cada racó. 

La Sra. Escarp dóna la benvinguda a Ciutat Vella a la Sra. Homs. I diu que, 
sense l’obertura de la rambla del Raval, sense les grans infraestructures culturals 
que van obrir les diferents actuacions, Ciutat Vella no seria el que és avui ni 
n’estarien discutint en aquesta sessió, ni s’hauria pogut donar entrada als turistes 
que amb visió cultural, històrica i de realitat voldrien veure Ciutat Vella. Comenta 
que des l’avinguda Cambó fins a la rambla del Raval, passant per les grans 
infraestructures culturals, dóna fe del que ha estat el coneixement i l’activitat de 
Ciutat Vella durant molts anys. 

Quant al topall que esmentava la Sra. Homs que cada iniciativa tingui un pla 
especial que es pot votar democràticament, comenta que deu ser per això que els 
que estan a la «crosta» no tenen cap pla especial i, per tant, queda totalment 
obert, sense criteris de densitat ni de recuperació ni necessitat de rescat. 

Quant al criteri democràtic a què feia referència la Sra. Homs, diu que sembla 
que Convergència ho té molt pactat amb el Partit Popular, però que no deu ser 
gaire democràtic, atès que en el compte general el govern ha fet un encàrrec –i 
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l’ha pagat– per estudiar noves catalogacions i descatalogacions d’edificis B en 
l’àmbit del Gòtic lligat al Pla d’usos de Ciutat Vella. Entén, doncs, que això és poc 
democràtic, perquè ja s’estan plantejant noves catalogacions i descatalogacions. 

Reconeix que l’equilibri és difícil d’aconseguir, però es queixa que el govern no 
n’ha aconseguit ni un, sinó més aviat el desequilibri total i absolut. Explica que ha 
dit 112 al·legacions perquè moltes eren repetides, però li sembla pitjor 134, ja 
que, encara que n’hi hagi de tots els colors, creu que no s’ha sabut trobar 
l’equilibri i s’han decantat clarament vers unes altres estratègies. 

Tal com ha dit al principi, diu que li fa la sensació que ni la Sra. Homs ni el seu 
grup comparteixen aquest Pla d’usos, perquè quan sent parlar el Sr. Villagrasa de 
carrers monotemàtics de supermercats ja no sap si estan fent un pla d’usos amb 
criteris ètnics. Afegeix que, quan el Sr. Villagrasa parla del nou Pla d’usos de Ciutat 
Vella, es ratifica en el fet que això no és una modificació, sinó que és el Pla d’usos 
a què Convergència ha claudicat davant les imposicions neoliberals del Partit 
Popular. 

Afirma que no està en contra del turisme ni en contra de la promoció econòmica, 
però sí de matar la gallina dels ous d’or, i pensa que al final ho acabaran fent, ja 
que hi havia un pla estratègic de turisme que deia que es pot arribar al centre de 
la ciutat amb deu o quinze minuts de metro i que la distribució de la capacitat 
hotelera pot estar fora de Ciutat Vella, atesa la densitat de la ciutat, la gran 
estructura de transport i els serveis. 

Comparteix el que deia el Sr. Portabella, que es va fer una aposta de turisme de 
qualitat, història, cultura i mixtura, i que, en canvi, el govern vol convertir Ciutat 
Vella en un parc temàtic. Li demana a la Sra. Homs, doncs, que, si es creu les 
seves últimes paraules, es plantegi de veritat aquest Pla d’usos. 

El Sr. Villagrasa reconeix que, pel que fa a les al·legacions, n’hi ha que troben 
aquest Pla d’usos poc restrictiu, però diu que n’hi ha moltes també que haurien 
apostat per un pla d’usos molt més liberal, i això va en contra del Pla d’usos que 
deixarà d’estar en vigor. Es pregunta quantes al·legacions va tenir el Pla d’usos 
anterior, i troba normal que una normativa com la del pla d’usos tingui 
participació, debat i al·legacions. 

Quant a la referència al turisme de qualitat, esmenta Roma, que precisament 
acumula en el centre gairebé el 80% dels hotels de la ciutat. 

Encara parlant del turisme de qualitat que esmentaven el Sr. Portabella i la Sra. 
Escarp, comenta que amb el Pla d’usos anterior i amb la gestió turística que es va 
fer a Ciutat Vella hi havia un problema enorme amb el turisme de cap de setmana i 
de comiat de solter, que perjudicava la bona convivència amb els veïns, amb els 
comerciants i també la Rambla. Diu que aquest és el turisme de quan el Partit 
Socialista governava a Ciutat Vella. 

Justifica que parla d’un nou pla d’usos perquè, com que es revisa, se n’aprova 
un de nou, però creu que és una nova oportunitat per a Ciutat Vella, per als veïns, 
per a la seva activitat comercial i per a les persones que volen apostar per Ciutat 
Vella. Pensa que no es pot criminalitzar l’inversor, ja que aquest inverteix en 
benefici d’un negoci, però també d’un barri i, per tant, els veïns també es 
beneficiaran d’aquest nou Pla d’usos. 

La Sra. Blasco aclareix que no és que el govern no hagi escoltat les veus 
discordants, sinó que no ha escoltat ni els sectors que li són socialment propers, ni 
el territori ni les entitats, i ha fet un nou Pla d’usos de Ciutat Vella al dictat del PP, 
que farà que Ciutat Vella acabi sent un parc temàtic del turisme a la ciutat i perdrà 
l’encant de ciutat real que s’estava aconseguint amb molts esforços. 

Està d’acord amb el fet que en les 134 al·legacions hi ha contradiccions i 
confrontació d’interessos, però opina que la política és gestionar aquesta 
confrontació d’interessos i els diferents desitjos de la gent i els sectors econòmics i 
veïnals, i també prendre decisions. Es queixa, però, que el govern ha pres 
decisions guiat pel Partit Popular en lloc de prendre-les amb els sectors majoritaris 
de Ciutat Vella, que demanaven que no es toqués el Pla d’usos per tal de mantenir 
l’equilibri ciutadà i econòmic de la zona i no acabar fent de Ciutat Vella el parc 
temàtic turístic de la ciutat. 

Creu que la gràcia de la política és de qui es fa cas i on es posa el topall de 
l’equilibri, si es treballa per al col·lectiu que crida més o per al que té més 
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capacitat d’influir en les decisions. Li retreu al Govern que ha pres partit, guiat pel 
Partit Popular, pels sectors amb més capacitat d’influència, però que no són els 
majoritaris a Ciutat Vella, i considera que l’aprovació d’aquest pla suposarà un pas 
enrere en el camí que s’havia iniciat, ja que el topall dels hotels només estarà en el 
topall que el Partit Popular posi en cada pla especial que es porti a la Comissió, que 
serà un topall inexistent i s’acabaran aprovant tots els hotels. 

El Sr. Portabella reconeix que es fan pocs plans d’usos perquè costen de fer, 
però que es fan per intentar resoldre situacions que han de mantenir l’equilibri. 
Com que són d’interès general, creu que han de ser fruit d’un consens molt ampli, i 
afirma que aquest no ho és, i que això és el que marca l’encert o el desencert 
d’aquest pla. Planteja que no només els grups de l’oposició hi estan en contra 
seguint la posició clàssica, sinó també entitats i associacions impensables, perquè 
normalment a la gent no li agrada que es matin mosques a canonades, que en 
situacions d’equilibri difícil en lloc d’entrar amb el bisturí hagin entrat a canonades. 

Considera que no es pot fer un pla d’usos que té un impacte sobre el dia a dia 
de la ciutadania que hi viu sense tenir en compte el que reclamen, ni tampoc en 
contra de gremis, entitats ni associacions, perquè l’encert o el desencert, com 
deia, està en el consens i el govern no té consens en aquest Pla d’usos. 

La Sra. Homs, davant de totes les aportacions que han fet tots els grups a favor 
i en contra, els convida a treballar conjuntament a partir d’aquesta modificació del 
Pla d’usos de Ciutat Vella. 

La Sra. Escarp afegeix que s’hi posiciona en contra, perquè no ho havia 
explicitat clarament en les seves intervencions. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i PP i amb el posicionament 
contrari del PSC, ICV-EUiA i UpB.  

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
7. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la regulació de la instal·lació 
d’ascensors exteriors als edificis d’habitatges de Can Clos al barri de la Marina del 
Port, d’iniciativa municipal (Bagursa). 

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
8. Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles 12.2.b) i 27 de la Carta 

Municipal de Barcelona i l’article 111 i següents del Reglament Orgànic Municipal, 
l’Ordenança municipal de terrasses, segons el text que consta com a document 
adjunt; obrir el període d’informació pública per un termini de trenta dies; i 
difondre el text de l’ordenança a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
conformitat amb l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
El Sr. Vives diu que a Barcelona cal establir un règim jurídic sobre la instal·lació i 

el funcionament de les terrasses en els espais lliures d’ús públic de la ciutat, 
bàsicament per dos elements: d’una banda, per endreçar tota la normativa vigent, 
perquè hi havia moltes normatives concurrents de diversos districtes que feien 
molt difícil la gestió integral de la ciutat; i, de l’altra, per tal de determinar un 
model de terrassa de Barcelona. 

Explica que hi ha algunes novetats, com ara que en aquesta ordenança 
s’inclouen terrasses que s’instal·len en espais lliures privats d’ús públic, o que 
només es permetran terrasses perfectament delimitades i que tinguin elements 
desmuntables. Comenta que s’hi preveuen tres tipus de regulacions: l’ordenació 
general per a sol·licituds estàndard; l’ordenació prèvia en terrasses situades en 
carrers de plataforma única, places, porxos, rambles i passeigs, front de mar, 
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parcs i jardins, en què es requerirà un dibuix previ que delimiti la ubicació de la 
terrassa, i, finalment, es preveuen ordenacions de tipus singular. 

Assenyala que tots aquests elements fan que aquest text, que considera de 
molta qualitat, creï una nova realitat a l’espai públic de la ciutat. 

Com a president, demana autoregulació en la durada de les intervencions, atès 
que l’ordre del dia és molt atapeït. 

El Sr. Civit explica que ha dividit la intervenció en tres parts: antecedents i 
objectius, novetats i implantació. 

Pel que fa als antecedents, comenta que tots els grups els coneixen i que es 
tracta de refondre les disset normatives que hi ha en un sol document i d’adaptar-
ho al que es troba al carrer de Barcelona. Respecte dels objectius, explica que es 
volen destacar alguns llocs singulars de la ciutat i normalitzar tots els criteris 
constituint una comissió de terrasses. 

Assenyala que ha agrupat les novetats en vuit aspectes, i que, tot i que soni 
com una cosa òbvia, la novetat és que el que fins ara estava dispers en normatives 
diferents s’ha refós en un únic document. 

Pel que fa al tema del mòdul, comenta que s’ha incorporat un mòdul reduït 
d’1,50 per 0,80 al mòdul que ja hi havia d’1,50 per 1,50, per poder fer terrasses 
en llocs on l’espai és més reduït. 

Així mateix, indica que s’ha incorporat el tema de la senyalització al terra com a 
novetat, ja que, encara que s’havia fet en part, només s’havia fet de manera 
esporàdica. I explica que s’ha delimitat com marcar l’espai de la terrassa amb unes 
línies discontínues, marcant les cantonades, perquè tothom tingui clar l’espai 
públic que ocupa aquesta terrassa. 

Diu que s’ha centrat per a tota la ciutat la localització sempre davant del 
comerç, ja que això no era així en tots els districtes, i fa referència a les 
distribucions prèvies i ordenacions singulars en els espais més emblemàtics de la 
ciutat en què des d’un punt de vista paisatgístic cal integrar la imatge de totes les 
terrasses en un sol conjunt. 

Pel que fa als espais, explica que s’han normalitzat les limitacions dels espais 
ocupables i s’han definit per a tota la ciutat les distàncies mínimes d’elements 
urbans, que també s’aplicava amb criteris diferents. 

També com a novetat, parla de la possible posició de la terrassa adossada a 
façana, que en alguns casos ja existia i, per tant, s’ha normativitzat en cantonades 
i espais singulars, amb especial atenció als temes d’accessibilitat. 

Indica que s’han normalitzat les limitacions d’espais, amb l’obligació del 50% de 
la vorera com a espai lliure, tant si el mòdul és basic com reduït. Tot i que sembla 
una obvietat, diu que això no estava normalitzat per a tota la ciutat ni per a un 
carrer estàndard, i explica que per als carrers amb voreres diferenciades ara és un 
50%; en rambles i passejos, menys d’un 50%, i en plataforma única, menys d’un 
35%. 

Quant a la diversitat dels espais de la ciutat, el govern ha generat diverses 
maneres d’abordar aquests espais diferents: la norma general, per als carrers amb 
vorera diferenciada, però particularitzant en els casos en què no és fàcil establir 
referències, atès que l’espai públic és d’una forma diferent. Per tant, diu que s’han 
definit dos tipus de tramitació: d’una banda, l’ordenació prèvia, que consisteix a 
fer un dibuix d’una plaça, d’un carrer de plataforma única, d’un vetllador a prop 
d’una platja o d’un parc, etc.; i, de l’altra, l’ordenació singular, que és quan es 
tracta d’un paisatge més singular de la ciutat o quan hi ha concurrència de l’espai 
públic, és a dir, que hi ha més sol·licituds de terrasses que espai públic a 
concursar. 

Indica que tot això és previ a la Comissió de Terrasses, que també és una 
novetat de què parlarà. 

Comenta que també s’han unificat les condicions dels establiments per a tots els 
districtes, perquè hi havia temes diferents: disposar de llicència per a establiments 
de restauració o assimilats –orxateries, gelateries o degustació–; no tenir en curs 
procediments de disciplina que afectin l’establiment; complir amb tot el que es 
refereix a la tipologia de sanitaris, i contractar una assegurança de responsabilitat 
civil per cobrir riscos associats al que passa a la terrassa i possibles danys a l’espai 
públic del qual l’Ajuntament es pugui rescabalar. 
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Pel que fa als deures dels establiments, esmenta la senyalització, l’obligatorietat 
d’exposar la cèdula, mantenir l’espai de la terrassa net i els seus elements en bon 
estat i recollir els elements quan estigui tancat en les condicions que s’indiquen a 
la llicència. Explica que a vegades en espais singulars amb ordenacions singulars 
no es demanarà, però ja serà una condició de la llicència. 

Comenta que les llicències també s’han normativitzat per a tots els districtes, i 
explica que, d’una banda, hi ha les llicències anuals o de temporada o 
esdeveniments extraordinaris, que són efectives quan es paguen les taxes; de 
l’altra, hi ha causes de denegació quan s’incompleixen les obligacions tributàries; 
també hi ha temes de repartiment dels espais amb múltiple concurrència quan es 
tracta d’ordenacions singulars, i, finalment, hi ha la possibilitat, fins ara inexistent, 
de transmetre la llicència en cas de transmetre l’activitat. 

Diu que s’han establert condicions pel que fa a la tramitació de llicències noves i 
que s’ha revisat la renovació anual de les llicències, que seran automàtiques si és 
abans del 15 de desembre o amb distribucions prèvies o singulars per intentar 
simplificar tràmits, fer-ho el més entenedor possible per a tots els districtes i donar 
el màxim de llicències de la manera més hàbil possible. 

Declara que s’han situat elements de control i que hi pot haver faltes lleus, 
greus, molt greus, etc.  

Explica que la Comissió Tècnica de Terrasses tindrà aquests objectius: elaborar 
els criteris d’interpretació de l’ordenança; redactar un manual operatiu fixant els 
criteris de tramitació de llicències i els protocols de la inspecció; emetre els 
informes a petició de les unitats que tramiten per resoldre procediments de 
concessió de sol·licituds, llicències i recursos d’alçada sobre denegacions; informar 
sobre les propostes d’ordenacions prèvies i ordenacions singulars, i elaborar una 
memòria detallada anual per presentar-la a la comissió informativa municipal 
corresponent. 

Respecte de temes d’implantació de l’ordenança, diu que les noves llicències es 
tramitaran a partir de l’1 de gener del 2014; que les condicions per a la renovació 
anual de llicències anteriors a l’1 de gener tenen un any de carència pel que fa a 
les distàncies immobiliàries i elements urbans; quant a les condicions de davant de 
l’establiment, tenen dos anys de carència, i respecte de les condicions d’adaptació 
dels sanitaris, tres anys de carència. 

Explica que el govern s’ha fixat unes obligacions, que són, d’una banda, 
adaptació d’altres textos normatius vigents perquè no hi hagin contradiccions en 
sis mesos, i, de l’altra, un manual operatiu de l’ordenança, que vol que estigui fet 
en sis mesos i aprovar-ho l’estiu de l’any següent. A més, diu que es mantindran 
les ordenacions actuals de terrasses vigents fetes per decret per part dels districtes 
fins que aquests no vagin renovant les distribucions prèvies o ordenacions 
singulars, per tal de no deixar buits legals a l’espai públic. 

Finalment, parla de l’annex, en què apareixen coses que estan malament i coses 
que estan bé, amb publicitat, sense publicitat i quins són els tancaments que es 
volen per a les terrasses a Barcelona que donin el màxim confort a tothom i el 
màxim respecte pels temes de paisatge públic. 

La Sra. Escarp agraeix l’explicació al Sr. Civit. Fa referència a la necessitat 
d’establir un règim jurídic clar al voltant de l’ús de l’espai públic i les terrasses que 
ha esmentat el tinent d’alcalde, i troba curiós que el govern, conscient d’aquesta 
necessitat, no ho hagi explicat a la premsa, i que sí que ho hagi fet el Partit 
Popular, sota la premissa que s’ha aconseguit frenar l’intervencionisme de 
l’Administració. Afirma que es parla d’espai públic i creu que, més enllà de la 
necessitat d’un règim jurídic clar, hi ha unes voluntats polítiques que no han estat 
ben explicitades. 

Com a prèvia, comenta que hi ha coses que es justifiquen a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei del tabac. I diu que li sembla que l’endemà va a la comissió el 
Pla d’acció contra drogues, que té dues línies clares: la lluita contra el tabaquisme i 
contra el consum d’alcohol. Alerta, doncs, que aquests dos temes de salut pública 
no poden ser justificació quan es parla de terrasses. 

Explica que al juliol del 2011, poc després d’haver pres possessió el govern 
actual, la Sra. Recasens va fer una entrevista a El Periódico en què deia que en 
pocs mesos reformaria l’ordenança de les terrasses i vetlladors i que faria una 
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normativa única de ciutat. Comenta que el text que es proposa és, efectivament, 
un sol text, però que en l’interior inclou 32 excepcions o zones singulars. 
Considera, doncs, que, amb tantes excepcions, això no és una normativa única i 
que en el mateix text es parla de la possibilitat de tenir-ne més. Pel que fa als 
horaris, diu que es parla d’ampliacions en emplaçaments turístics, però no diu en 
quines zones ni si és en temporada d’estiu, perquè s’han eliminat les dates del 24 
de juny al 24 de setembre, quan es parla de limitacions. 

Constata que més que una normativa única sembla un vestit a mida, i té la 
sensació que acabarà sent difícil de llegir i que generarà més inseguretat jurídica 
que una normativa específica per districte, que està d’acord que potser no era el 
millor, però creu que en el fons responia a una realitat, que és amb el que el 
govern justifica les 32 excepcions. Per tant, opina que no hauria calgut anar tan 
enllà. 

Comenta que durant aquests dos anys en què s’ha estat discutint no hi ha hagut 
una acció inspectora clara, perquè, si no, no es trobarien coses com la que hi ha 
davant de Santa Maria del Mar. No sap, doncs, com arreglaran el desgavell i 
tiraran enrere algunes coses que ja s’han tirat endavant. 

Diu que, del text, la preocupa la recentralització. Troba preocupant que després 
de les aportacions del Grup Popular un nou redactat de l’ordenança digui que quan 
l’informe del servei tècnic competent sigui desfavorable a la concessió, abans 
d’emetre la resolució de la llicència, s’elevarà a la Comissió Tècnica de Terrasses 
perquè dictamini. Això li sembla un menyspreu als districtes, a la norma i als 
tècnics i la porta a l’arbitrarietat. 

Pel que fa a l’externalització de la inspecció, considera que es pot externalitzar 
la visualització, però li sembla fora de mida externalitzar l’acte d’autoritat en si. 

Assenyala que encara és l’aprovació inicial i que el seu grup presentarà 
al·legacions. La preocupa, però, el tema de l’accessibilitat i la mobilitat dels 
ciutadans. Diu que el govern parla d’una amplada mínima de la vorera de 2,30 i 
que queda un pas lliure d’1,50. Comenta que en les al·legacions prèvies el seu 
grup demanava que la vorera tingués un mínim de 3,50, i el govern va respondre 
que amb voreres d’ample inferior a 3,20 no es poden instal·lar terrasses. 
Tanmateix, constata que el govern ja ha dit que amb 2,30 sí que es pot, per això 
confia que sigui un error mecanogràfic, perquè no vol pensar que l’estan 
enganyant de manera tan descarada. Així mateix, creu que una plaça ocupada en 
un 50% de terrasses perd tot el sentit d’espai públic i convivència. 

Respecte de les cadires i taules enganxades a façana, recorda les discussions 
amb l’ONCE i que generen un conflicte greu per a ells. Remarca que, després 
d’haver-ne reiterat diverses vegades la necessitat, no consta a l’expedient de la 
convocatòria de la comissió cap informe de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. I, a més, destaca que al matí han votat una proposició a la Comissió 
de Seguretat i Mobilitat en què els grups s’adherien a un manifest de l’ONCE i de 
les ciutats accessibles, que és totalment contrari a algunes de les coses que diu 
aquesta ordenança. 

Comenta que l’ordenança no diu res sobre el tema dels serveis sanitaris i 
aforaments superiors a 51 i la necessitat d’adaptació. Constata que no diu que això 
s’hagi de canviar, però, en canvi, sí que ho va dir el Sr. Alberto Fernández Díaz 
quan va fer la presentació pública, en què va dir que a partir de la modificació de 
l’ordenança de locals de pública concurrència les persones de fora comptarien un 
0,25, per tant, a l’hora de computar el 51 per tenir el lavabo. Entén, doncs, que 
deuen usar menys el lavabo o com a mínim un 0,25% del temps total que hi 
estaran. 

Recopila els temes que la preocupen en: espai públic, excessives singularitats 
que donen peu a l’arbitrarietat, recentralització i negació de l’autoritat dels tècnics 
del districte, privatització de la inspecció i accessibilitat i mobilitat. 

El Sr. Mulleras, fent una mica d’història, com la Sra. Escarp, explica que durant 
els últims anys la proliferació de terrasses ha estat una evidència real i constant 
als carrers de la ciutat per qüestions com la Llei antitabac, l’augment del turisme o 
la necessitat d’ampliar l’oferta de serveis a causa de la crisi, però també perquè 
Barcelona és una ciutat mediterrània en què es gaudeix dels seus carrers i barris 
durant una gran època de l’any. Constata, però, que aquest creixement ha estat 
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descontrolat i desordenat per part de l’Ajuntament, que ha estat més un factor de 
problemes que no d’afavoriment del creixement sostenible d’aquesta activitat. 

Opina que això, bàsicament, està motivat per l’existència de 24 normatives de 
terrasses diferents, amb greuges comparatius importants entre barris de la ciutat i 
cruïlles en què s’aplicaven fins a tres normatives diferents en funció de la vorera, i 
posa com a exemple la cruïlla de la plaça de la Bella Dorita al Paral·lel, en què 
s’aplicaven diferents horaris i condicions a l’hora de posar taules a una terrassa. 

Assenyala que la disparitat de criteris atorgava un poder discrecional excessiu 
als districtes i una incertesa jurídica a l’hora d’iniciar una activitat econòmica. I 
comenta que no només ho deia el Partit Popular, sinó també el Síndic de Greuges. 
Afegeix que des del Partit Popular s’ha impulsat la redacció d’una nova normativa 
de terrasses des de fa anys, amb una proposició al gener del 2011, encara amb 
l’alcalde Hereu, aprovada per tots els grups, un prec al setembre del 2011, també 
al març i a l’octubre del 2012, i, finalment, en el Plenari de desembre del 2012. 

Comenta que, arribats a aquest punt, es planteja l’elaboració d’una nova 
normativa, i agraeix públicament, en nom del Partit Popular, la predisposició del 
govern municipal i especialment dels tècnics que han participat en la seva 
elaboració per rebre les aportacions del seu grup. Indica que un dels principis 
generals que el seu grup va posar sobre la taula va ser que calia harmonitzar la 
disparitat de normatives tenint en compte les singularitats existents. 

Destaca que Barcelona tindrà, per fi, una normativa única de terrasses, amb els 
mateixos horaris, els mateixos drets i obligacions, les mateixes distàncies, 
publicitats, condicions d’ocupació, instal·lacions tècniques, etc. Tanmateix, remarca 
que Barcelona no és única ni uniforme, sinó que hi ha singularitats que cal tractar 
com a tals, perquè no és el mateix l’avinguda Gaudí que l’avinguda Mistral, ni que 
el carrer Còrsega o el carrer Mallorca. Diu que la ciutat defineix uns espais 
singulars i que aquests són els que tenen aquest tractament singular dintre d’una 
normativa única de terrasses. 

En segon lloc, afirma que l’Administració ha d’ajudar els motors econòmics de la 
ciutat i no ser-ne un obstacle. 

En tercer lloc, constata que l’Ajuntament ha de garantir la convivència a l’espai 
públic i el respecte al descans dels veïns, i diu que aquesta normativa, amb les 
aportacions del Partit Popular, ho intenta, també tenint en compte les aportacions 
de les entitats representatives dels discapacitats, a l’hora de treure les taules de la 
façana. 

En quart lloc, creu que una ordenança municipal pot ser una eina de lluita contra 
la crisi, i per això el seu grup ha volgut fer incorporacions que afavoreixin aquesta 
activitat econòmica en temps de crisi. 

Creu sincerament que amb les incorporacions que s’han fet en el text s’està en 
el camí d’aconseguir que pugui ser una eina de lluita contra la crisi, i diu que 
també ho creuen els principals sectors de la ciutat, que han acollit aquest nou text 
i les novetats a la normativa amb molt bona predisposició. 

Dels canvis de la normativa destaca, per començar, el manteniment del dret 
d’admissió dels lavabos dels bars i restaurants, ja que fins ara no hi ha hagut cap 
problema, i per això es manté el mateix estatus. 

Remarca també que als establiments amb degustació –fleques, gelateries, etc.– 
se’ls permetrà tenir terrassa, cosa que en el text original estava prohibida. 

Pel que fa a les singularitats, explica que fins ara l’ordenança de terrasses 
estava establerta en funció de criteris territorials o de districte, i diu que el 
problema és la tipologia de l’espai públic, i no el territori. Per tant, indica que en 
aquesta ordenança s’ha incorporat el criteri de tipologia de l’espai públic en 
detriment del criteri territorial, perquè un carrer estret o una plaça per posar-hi 
una terrassa té els mateixos problemes a Sant Andreu que a Ciutat Vella. 

Troba evident que cal conciliar l’activitat econòmica i el respecte als veïns, i 
explica que, per això, la reincidència amb tres infraccions molt greus serà causa 
directa de revocació de la llicència. Destaca tres coses molt importants en aquesta 
ordenança: ajudar l’activitat econòmica, garantir el descans dels veïns i garantir la 
convivència a l’espai públic, i creu que aquestes tres coses prevalen en el text 
inicial. 
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Explica que la Comissió Tècnica de Terrasses incorporarà criteris de promoció 
econòmica, a més a més dels d’hàbitat urbà. I diu que s’incorporaran garanties de 
transparència per evitar la discrecionalitat que s’ha produït en alguns districtes en 
temps passats, en què es donaven de manera arbitrària i discrecional llicències 
sense el control i la transparència requerit per l’Ajuntament. 

Conclou dient que aquesta nova ordenança, demanada des de feia temps, ha 
estat possible gràcies als canvis que ha introduït el seu grup, que han fet que es 
complissin els tres trets principals: activitat econòmica, descans dels veïns i 
convivència a l’espai públic. Recalca que sobretot ha estat possible gràcies al 
protagonisme polític del Partit Popular a l’Ajuntament, que és un reflex de la ciutat 
de Barcelona. 

Diu que el seu grup estarà molt atent a aquesta aprovació inicial i a les 
al·legacions dels sectors afectats, perquè troba evident que tots els agents 
implicats en presentaran, i afirma que el seu grup acollirà amb bona predisposició 
aquelles que puguin contribuir a enriquir el text.  

La Sra. Sanz fa una prèvia sobre el termini de trenta dies del període 
d’informació pública. Diu que ho ha consultat amb el secretari i que la normativa 
municipal no incorpora la previsió de la Llei d’Urbanisme pel que fa al mes d’agost 
que no computa a efectes de termini, i que el seu grup voldria que el règim 
d’aquests acords s’assimilés a la previsió de la Llei d’urbanisme. 

Comenta que el seu grup en diverses ocasions ha manifestat l’acord d’unificar la 
normativa municipal de terrasses i vetlladors, així com també l’objectiu de definir 
una normativa que evités la proliferació dels sistemes de tancament i que 
previngués la degradació del paisatge urbà. 

Pensa que la nova ordenança és una bona oportunitat per enfortir la capacitat 
reguladora sobre l’ocupació de l’espai de determinades activitats econòmiques i, 
per tant, ha de servir per endreçar i ordenar no només la normativa, sinó també 
l’ús i ocupació de l’espai públic, fent-hi prevaldre l’ús ciutadà. Repassant el que 
deia Convergència quan estava a l’oposició, ha vist que llavors tenien molta pressa 
per fer aquesta ordenança, però, en canvi, han trigat dos anys, i comenta que 
durant aquests dos anys ha vist certa permissivitat i tolerància en allò que tant 
criticaven des de l’oposició. 

Passa a enumerar les esmenes que ha presentat el seu grup, algunes de molt 
tècniques i molt concretes, que pretenen garantir l’accessibilitat de l’espai públic i 
la mobilitat autònoma i segura. No li agrada la proposta del Sr. Civit del mòdul 
reduït d’una taula i dues cadires perquè, tot i que es puguin posar terrasses en 
llocs on fins ara no es podia, tampoc es podrà caminar al final. Enumera, doncs, 
algunes de les propostes del seu grup, que són: establir un nombre màxim de 
taules –deu–, per no generar situacions d’excessiva ocupació;situar el màxim 
d’ocupació en la superfície de places o rambles d’aquestes terrasses en un 
35%enfront del 50 que proposa el govern; garantir sempre el 50% d’espai lliure 
públic per a vianants a rambles i passejos, sense comptabilitzar el mobiliari urbà; 
augmentar les distàncies mínimes respecte al mobiliari urbà per garantir que la 
zona lliure màxima no sigui inferior a 2,20 en lloc de l’1,5 que proposa el govern; 
prohibir els paravents de dues cares verticals; prohibir les mampares rígides en 
vies singulars; rebaixar les alçades màximes de les plantes; retirar el mobiliari 
urbà i les estufes quan es tanca l’establiment;no posar terrasses en línia de façana 
–gran reivindicació del col·lectiu amb discapacitat visual–; que tota l’aprovació 
d’ordenació singular passi per aquesta Comissió i informi els consells de districte; 
que no quedi tot en mans de l’arbitrarietat de la comissió especial i del decret de 
l’alcalde,i no privatitzar la inspecció, sinó que això caigui sempre sota el control 
públic. 

Fa palès que els han dit que no a totes les seves propostes, tot i que troba que 
coincideixen força amb el sentit comú de la ciutadania, perquè el que proposen és 
fer compatible l’ús de les terrasses amb l’ús de l’espai públic per part de la 
ciutadania. Creu que l’ordenança que presenta el govern municipal és una absoluta 
involució, sobretot en un aspecte que troba força preocupant, que és en la batalla 
de garantir que Barcelona sigui una ciutat accessible i sense barreres per a les 
persones amb mobilitat reduïda. Diu que ha fet la prova d’intentar passar amb una 
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cadira de rodes, un cotxet o diferents estris per un metre i mig i ha comprovat que 
no és compatible perquè és massa poc espai. 

Pel que fa al tema de la línia de façana, creu que és una qüestió que el govern 
s’ha de replantejar sí o sí, i parlar amb el col·lectiu de l’ONCE, com deia la Sra. 
Escarp, o amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

Pensa que s’obre la porta a instal·lar mampares i paravents, que també suposen 
una barrera visual i incrementen la percepció de l’espai particularitzat, i a la 
discrecionalitat a dojo d’ordenacions singulars per decret. 

Quant a l’ús dels lavabos públics, comenta que el dret d’admissió no ha estat 
mai en qüestió i que el seu grup era molt partidari d’aquesta proposta d’ús dels 
lavabos públics, i així ho va manifestar en més d’una Comissió d’Economia. 

Constata que Convergència s’ha rendit a les pressions del Partit Popular i ha 
oblidat el que va dir la Sra. Recasens uns mesos enrere que hi havia un acord cívic 
sobre drets i deures de bona voluntat per garantir el bon estat de l’espai públic. 
Opina que el resultat de cedir al xantatge del Grup Popular ha estat una regulació 
al servei d’usos lucratius, privatitzadora de l’espai públic i regressiva en matèria 
d’accessibilitat. Recorda que el seu grup va proposar anteposar l’accessibilitat al 
valor turístic de la zona per concedir llicències, però diu que el govern només ha 
posat en el centre el valor turístic de la zona. 

Li diu al Sr. Mulleras que donar suport al sector no vol dir barra lliure ni tots els 
drets i cap deure. Creu que l’accessibilitat i la protecció de l’espai per a tothom 
haurien de ser la prioritat, cosa que sembla que no preocupa el Partit Popular ni 
Convergència i Unió. 

Fent referència al «protagonisme polític» del PP que ha esmentat el Sr. Mulleras, 
li diu que faci directament les intervencions des de la vessant del govern. Es 
queixa que en aquesta sessió es presenta una normativa que no garanteix que tot 
ciutadà pugui gaudir dels carrers i espais públics de la ciutat i que s’han carregat 
l’equilibri i una llarga tradició de la ciutat en matèria d’accessibilitat, més de 30 
anys construint complicitats amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
per tal que la ciutat fos un referent en l’accessibilitat de l’espai públic i en mobilitat 
autònoma. Especifica que això no és obra d’un determinat govern, sinó que és 
patrimoni de la ciutadania i una majoria de govern, i que el Partit Popular i 
Convergència i Unió no haurien d’estar legitimats per carregar-se aquest 
patrimoni. 

Pensa que és fals que els agents econòmics s’alineïn amb això, perquè l’activitat 
econòmica no és incompatible amb l’espai públic per a tothom. Posa l’exemple que 
a l’anterior mandat es va desenvolupar una campanya per tenir via lliure a 
l’accessibilitat i promoure la retirada d’objectes, i després de molta feina el Consell 
de Gremis de Barcelona va ser impulsor d’una ciutat per a tothom. Creu que amb 
treball i complicitat es pot aconseguir que aquesta ordenança no sigui una barrera 
per a les persones amb mobilitat reduïda. Informa que el seu grup seguirà 
presentant esmenes en forma d’al·legacions, perquè realment creu que el que es 
presenta és una involució. 

El Sr. Portabella comenta que la situació abans de modificar l’ordenança de 
terrasses no agradava a ningú, i diu que totes les formacions polítiques ho havien 
esmentat en diverses ocasions, cosa que feia que estiguessin pendents de com es 
presentaria la nova ordenança. Diu que pel seu grup ha estat decebedora, ja que 
troba que no és el mateix facilitar l’activitat econòmica que perdre una certa 
accessibilitat. Opina que a la via pública el criteri de qualitat de l’espai o 
accessibilitat ha d’estar per sobre de qualsevol altra cosa. El seu grup veu que amb 
aquesta ordenança al final el que hi haurà seran moltes més terrasses, però també 
una limitació de l’ús del ciutadà de l’espai públic, cosa que significa una pèrdua de 
l’accessibilitat. 

No pot compartir el fet que es destini fins a un 50% de l’espai per als vianants a 
posar-hi terrasses, i menys quan es diu que aquest 50% és per al conjunt del 
carrer, cosa que vol dir que, si hi ha alguns trams en què no hi ha terrassa perquè 
hi ha un comerç, hi haurà trossos en què podrà ocupar més del 50% de l’espai per 
als vianants, i això qüestiona la qualitat de l’espai públic i la seva accessibilitat. 

El seu grup tampoc no comparteix que l’espai destinat a les terrasses no estigui 
relacionat amb la mida del bar, ja que això vol dir que un pot tenir un bar de 4 per 
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4 i després posar-hi una terrassa de 20 per 20. Creu que això no és raonable i que 
hi ha d’haver un cert equilibri i una certa proporcionalitat, cosa que es perd en 
aquesta ordenança. 

També manifesta el seu desacord amb la implantació del mòdul del 0,80 per 
1,50, de taula i dues cadires, perquè pensa que hi surt perdent l’accessibilitat i 
qualitat de l’espai públic. Així mateix, adverteix sobre la instal·lació de terrasses a 
façana, tenint en compte que cal garantir la circulació de les persones amb poca 
visió o discapacitats. Creu, doncs, que aquest tema no està ben resolt. 

Comenta que el preocupa especialment el tema dels para-sols, tot i que diu que 
ha millorat amb relació a la primera versió de l’ordenança. Explica que ara diu que 
el color dels para-sols ha d’estar dins la gamma de colors cru o negre i el muntant 
de color blanc o fusta fosca natural. Diu que fins aquí el seu grup hi està d’acord, 
però el preocupa que digui que qualsevol implantació en altres colors serà objecte 
previ d’informe de la Comissió Tècnica de Terrasses i s’aniran incorporant els 
colors acceptats, ja que creu que al final serà un festival de colors, en comptes 
d’haver-hi una imatge homogènia. 

Pel que fa a la il·luminació de les terrasses, també li sembla un tema no resolt. 
Respecte del tema dels inspectors, troba que és d’un calatge polític de primera 

magnitud, i diu que el seu grup ja va estar-hi en contra quan es van fer les lleis 
que permetien que hi hagués un pas intermedi en la valoració de l’espai públic i 
dels establiments de pública concurrència entre el funcionari que ha de dir si està 
bé o no està bé, que ha passat un examen i té unes responsabilitats, uns drets i 
uns deures, i la persona que anava i s’ho mirava, però que no podia donar 
seguretat jurídica perquè no tenia la categoria de ser una autoritat pública. No està 
d’acord, doncs, amb el fet que hi pugui haver inspectors que puguin decidir sense 
ser funcionaris. 

Quant als tancaments, mampares, paravents i publicitat, també és un tema que 
el seu grup veu amb molta preocupació, ja que ha constatat que a Barcelona en 
aquests moments hi ha para-sols, tancaments i mampares amb publicitat, i creu 
que això s’hauria de regular perquè no fos possible. 

El Sr. Vives diu que el govern està satisfet amb el resultat de la feina que s’ha 
fet fins ara, en la qual han comptat amb la col·laboració important del Partit 
Popular, ja que la democràcia representativa vol dir que els governs en minoria 
miren de tirar endavant la normativa amb els grups que es volen asseure per 
parlar partint d’unes premisses determinades. Fa referència al fet que s’ha parlat 
de segrest, connivència i legitimitat, i diu que tenen tota la legitimitat que els dóna 
la democràcia representativa. Declara, doncs, que el govern està disposat a fer el 
que calgui per tirar endavant normatives que creu que objectivament milloren la 
situació de la ciutat, ja que la normativa anterior era contradictòria, impossible 
d’aplicar i de difícil gestió, i, en canvi, la nova iguala, tracta la ciutat de manera 
homogènia, tenint en compte, però, les singularitats. 

Accepta, però, els comentaris de tothom, i diu que n’hi ha alguns que li semblen 
molt encertats i, en canvi, discrepa profundament d’algunes paraules que 
s’escapen entremig que no tenen res a veure amb el correcte funcionament d’un 
debat d’aquestes característiques. 

Li diu a la Sra. Sanz que el període d’informació pública són 31 dies, però que, 
de fet, són dos mesos. Insisteix en el fet que el govern està molt satisfet amb el 
resultat del text i que han trigat temps a tirar-lo endavant perquè només tenen 14 
regidors, no 21, i han hagut de consensuar amb molta gent què és el que es podia 
tirar endavant. Explica que aprovar una ordenança és un procés complex que 
exigeix una feina molt aprofundida, sobretot partint d’una situació en què hi havia 
molta normativa. 

Conclou tornant a agrair la feina que s’ha fet fins llavors amb el Grup Popular i 
espera que tot plegat arribarà a bon port i hi haurà una bona ordenança de 
terrasses per a la ciutat. 

La Sra. Escarp diu que ja tindran oportunitat de parlar-ne i ho faran, però vol 
puntualitzar dues o tres coses que considera importants. En primer lloc, fa 
referència al que ha dit el Sr. Vives del fet que es colen frases que no són pròpies 
d’un diàleg com aquest, i s’adreça al Sr. Mulleras per dir-li que, si no ho ha entès 
malament, ha llançat una ombra de dubte clara sobre l’actuació d’alguns districtes 
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i dels seus serveis tècnics. Creu que no és el millor dia perquè el Partit Popular tiri 
ombres de dubte de res i li sembla molt greu el que ha dit el Sr. Mulleras, perquè 
ja no parlava de regulacions, sinó d’una altra cosa. 

Respecte de la referència del Sr. Vives de la minoria dels catorze regidors, 
replica que el Partit Socialista va fer aportacions a l’ordenança de terrasses en la 
primera reunió, en el tram del text normatiu, però que ningú hi va contestar i, 
quan va preguntar, la resposta dels serveis de l’Ajuntament va ser que el govern la 
feia exclusivament amb el Partit Popular. Comenta que això que li ha passat al 
Partit Socialista els ha passat també a altres partits polítics. Pensa, doncs, que és 
una opció respectable, que el govern faci majoria amb el PP, però el govern ho ha 
d’assumir, i que no és perquè la resta no vulgui parlar. 

Quant al tema de les terrasses amb degustació, comenta al Sr. Mulleras que 
arran d’això gairebé han trencat el Consell de Gremis i hi ha hagut molts conflictes. 
Li diu que si no s’ho creu pot parlar amb el Sr. Turull o amb el Sr. Gaietà Farràs, 
que li ho explicaran fil per randa, igual que ho han explicat a la resta de grups. 

Agraeix al Sr. Civit el PowerPoint, però li diu que el doni al Sr. Mulleras i que el 
faci ell directament, perquè si el Sr. Mulleras ha de respondre a les al·legacions, ja 
no sap què farà el govern. 

El Sr. Mulleras demana a la Sra. Escarp que no li doni més atribucions de les 
que ja té a l’oposició i que només ha dit que entre tots han de veure que aquestes 
al·legacions puguin enriquir aquest document. 

Tot i que li sap greu si a la Sra. Escarp li molesta, remarca que en el passat 
s’han donat abusos de poder i discrecionalitat en els districtes, i diu que això no ho 
diu el Partit Popular, sinó que està a judicatura. Per tant, considera que és un 
deure dels administradors públics intentar que això no passi, i una garantia que 
això no passi és la Comissió Tècnica de Terrasses. 

Pel que fa al trencament del Consell de Gremis, recorda que en l’últim Plenari 
del mandat de l’alcalde Hereu va ser el Partit Socialista qui va portar una 
modificació de l’ordenança d’establiments alimentaris, aprovada pel tripartit, en 
què hi va haver 17 gremis que s’hi van oposar. Es pregunta, doncs, qui va trencar 
aquest consens entre els gremis, i diu que no s’ha trencat ara, sinó que el Partit 
Socialista ja havia posat aquest trava. 

Considera que l’ordenança no és una involució, sinó una revolució, perquè fa 
que l’Administració en lloc d’un llast sigui un motor, que en lloc d’intervencionisme 
hi hagi obertura, que en lloc de monocolors hi hagi pluralitat i que en lloc de fer 
una ordenança pensant en l’Administració es faci una ordenança pensant en la 
societat. Critica que en 32 anys no s’havia fet. 

Pel que fa a les façanes, diu que deu haver-hi regidors de la Comissió que no 
s’han llegit l’ordenança –segurament per falta de temps–, perquè aquesta diu 
exactament el contrari del que s’ha dit en aquesta sessió: que no hi haurà taules ni 
cadires a les façanes, i parla del color de les terrasses i de la publicitat. Remarca 
que cal que els regidors es mirin l’ordenança que va en aquesta Comissió i no la 
d’uns mesos enrere. 

Comenta que ha analitzat les al·legacions que han presentat tant el PSC com 
Iniciativa i diu que en algunes el seu grup hi està d’acord i en d’altres en desacord, 
però que com a mínim aquests grups han fet aportacions a l’ordenança. 

Respecte de la qualificació de neoliberal al Partit Popular, comenta que el seu 
grup amb les aportacions a aquesta ordenança ha contribuït a fer una nova 
normativa de terrasses perquè creu en les persones, en el petit i mitjà empresari, 
que l’Administració ha de ser motor de l’activitat econòmica i no un llast, perquè 
creu en el respecte als veïns, en la convivència a l’espai públic i que Barcelona no 
ha de ser monocolor ni a les terrasses ni a la política. 

La Sra. Sanz li diu al Sr. Vives que el seu grup va presentar les esmenes perquè 
estiguessin contemplades a l’ordenança i que el govern va decidir políticament 
pactar amb el Partit Popular, però li demana que no es faci la víctima dient que 
ningú més volia pactar aquesta ordenança. Creu que és un greu error que el 
govern afirmi que està satisfet amb aquesta ordenança que multiplica les terrasses 
i que accentua l’actitud de tolerància i permissivitat que fomentarà la Barcelona de 
postal i aparador enfront de la Barcelona accessible per a tothom. 
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Aclareix que quan abans deia que el govern no està legitimitat, no es referia a 
pactar amb qui vulgui, sinó a carregar-se una feina que és patrimoni de la ciutat, 
que és l’accessibilitat per a tothom. Considera que això es posa en dubte amb 
aquesta ordenança i creu que no es pot tractar de manera tan banal tota aquesta 
feina feta no per Iniciativa, sinó per l’IMD. 

El Sr. Portabella insisteix en el que ha dit al principi, que hi ha elements de 
pèrdua de qualitat de l’espai públic. Li diu al Sr. Mulleras que, pel que fa al tema 
de para-sols, li ha semblat que discrepava, però el remet a la pàgina 19, article 20, 
perquè l’ha llegit literalment i no entén com el Sr. Mulleras diu que no és veritat. 

Respecte de la limitació de l’ús ciutadà de l’espai públic, està segur que 
l’ordenança en el pas que encara li queda trobarà solucions per a les discapacitats 
més greus, però insisteix que parla de l’àvia o l’avi que van amb el carro de la 
compra i el bastó o de la família jove amb cotxet d’un o dos nens, ja que diu que 
aquests per alguns llocs no passaran, cosa que el preocupa. 

El Sr. Vives diu que el govern creu que aquesta normativa millora molt la 
situació actual, ja que pensa que no es podria estar pitjor en matèria de terrasses. 

Sobre la qüestió dels acords a què arriba el govern, atès que algú pot suposar 
que es fa la víctima, ho nega absolutament i diu que el govern mira de tirar 
endavant les normatives amb els grups que estan predisposats a parlar-ne amb 
profunditat i no a imposar el seu criteri. Espera, però, que més endavant això 
pugui canviar i que la pluralitat d’aquesta Comissió sigui la que es reflecteixi a 
l’hora de tirar endavant normatives. Insisteix, però, que en un procés tan complex 
només hi ha hagut un grup que ha estat disposat a arremangar-se de debò i 
treballar amb el govern. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 
contrari del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot contrari 
d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles 12.2.b) i 27 de la Carta 
Municipal de Barcelona i l’article 111 i següents del Reglament Orgànic Municipal, 
l’Ordenança municipal de terrasses, segons el text que consta com a document 
adjunt; obrir el període d’informació pública per un termini de trenta dies; aclarir 
que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes 
d’agost i difondre el text de l’ordenança a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de conformitat amb l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
9. Aprovar inicialment la memòria justificativa del canvi de forma de gestió de 

l’entitat municipal que opera al districte de Ciutat Vella i, en conseqüència; aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts de Foment de Ciutat Vella, SA per tal de 
dotar a aquesta societat de durada indefinida i reestructurar les seves funcions; i 
sotmetre aquest acord i l’expedient a informació pública per un termini de trenta 
dies en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’article 212.5 i 
201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels Ens locals. 

 
El Sr. Vives recorda que Foment de Ciutat Vella, SA té prevista la seva dissolució 

automàtica el 28 d’octubre i que per això l’han volguda dotar de vida indefinida, 
alhora que se n’han reestructurat les funcions i el camp d’acció. Pretén que 
l’empresa successora –Foment de Ciutat– continuï dedicant-se bàsicament a Ciutat 
Vella i que el vincle hi sigui fonamental, però que alhora també intervingui en 
altres àmbits de la ciutat. 

La Sra. Escarp expressa el vot en contra del seu grup. Explica que el govern va 
fer un procés de racionalització de les empreses, en paraules del govern, que el 
Partit Socialista va considerar que era una recentralització. Diu que semblava que 
Foment de Ciutat Vella s’havia lliurat d’això perquè s’havia començat el procés de 
retorn al capital privat a partir del 2010, però finalment no va quedar fora 
d’aquesta reestructuració, ja que se la va buidar de la seva capacitat de 
planejament i d’inversió i tota l’activitat que feia a Ciutat Vella va ser portada a 
BIMSA amb l’eufemisme que s’havia reforçat la seva vessant de promoció. 
Comenta que hi ha una frase de la memòria que li ha cridat molt l’atenció, quan 
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diuen que el procés de descentralització funcional que l’Ajuntament va engegar a la 
dècada dels 80 ha arribat a la seva fi. 

Respecte de la transformació d’aquesta empresa, explica que Foment de Ciutat 
Vella ja és successora de dues empreses anteriors, amb una importància 
fonamental en la transformació de Ciutat Vella, com ara delimitar l’àrea de 
conservació i rehabilitació de Sant Ramon i Robadors. Es lamenta que no només es 
perd «Ciutat Vella» del nom, sinó que desapareix de la voluntat política. Comenta 
que es parla d’aprofitar-ne el coneixement per fer extensiu a tota la ciutat aquest 
laboratori d’idees, però es pregunta si hi ha més rambles com la Rambla a tota la 
ciutat o com Sant Ramon i Robadors en algun altre àmbit de la ciutat. 

Afirma que el govern transforma aquesta empresa en una empresa depenent del 
tinent d’alcalde perquè faci encàrrecs especials i programes singulars, bàsicament 
culturals i d’economia social. Li diu al Sr. Vives, sense ànim d’ofendre’l i en positiu, 
que té la sensació que utilitza aquesta empresa per posar una mica la poteta en 
l’àmbit dels altres tinents d’alcalde, com ara en el projecte del Born. 

Comenta que es manté, perquè no hi ha més remei, l’administració, rehabilitació 
i manteniment del parc d’habitatges de què disposa Ciutat Vella, però que perd la 
capacitat d’expropiació. Creu que realment s’ha de mantenir perquè hi ha un 
patrimoni que es fa difícil de traspassar a dins de l’Ajuntament, però diu que el 
paper que tenia en termes de generació d’habitatge públic s’ha perdut, perquè 
l’únic que fa és el manteniment. Afirma, però, que ja s’havia perdut quan va 
perdre la capacitat d’inversió i planejament. 

No sap per què una empresa que ha de fer això parteix amb un capital social de 
3 milions d’euros, perquè fa la sensació que en realitat ha de fer projectes 
culturals. Comenta que té desconfiança sobre el que passarà amb Foment de 
Ciutat Vella perquè ha vist què ha passat des de tot el procés i de quan es va 
centralitzar BIMSA. Diu que el director general treballa per al Born i no per a 
Foment de Ciutat Vella, i que hi ha altres persones contractades i amb nòmines de 
Foment de Ciutat Vella que una treballa a l’àmbit central i l’altra al districte, i que 
sis persones treballen per a la Gerència Adjunta d’Infraestructures i Espai Públic, 
suposa que fent espai públic ja per a tot l’Ajuntament. Té, doncs, la sensació que 
es vol entrar en altres activitats o que acabaran convertint Foment de Ciutat en un 
calaix de sastre on incorporar competències que a vegades no estan prou 
definides. 

El Sr. Bolaños expressa el vot a favor del seu grup. Fa referència al que ha dit la 
Sra. Escarp que parlava en positiu, i creu que ha estat una mica el refrany de «qui 
et vol bé, et farà plorar». El seu grup entén que cal reestructurar la societat tal 
com està en aquests moments, que té una activitat prioritària a Ciutat Vella, 
perquè aquest districte té unes característiques diferenciades, però que això no vol 
dir que no se li puguin encarregar tasques en altres zones de la ciutat on pugui 
caldre una actuació puntual, com a Trinitat Vella, Trinitat Nova o Canyelles, on hi 
ha problemes i a vegades l’Ajuntament no hi arriba. Creu, doncs, que les empreses 
municipals han d’ajudar l’Administració municipal. 

El seu grup entén, doncs, la filosofia d’aquesta canvi d’estatuts i per això hi 
votarà a favor. 

La Sra. Blasco constata que en aquesta sessió el Partit Popular ha donat moltes 
alegries a Convergència i Unió. Diu que el seu grup aposta per la continuïtat de 
Foment de Ciutat Vella, però no així, sinó que el seu model era el de la proximitat, 
el de les Pro, cosa que el govern ha desmuntat absolutament. 

En primer lloc, el seu grup pensa que als eixos de treball econòmic, cultural i 
social se’ls podria afegir l’ambiental per ser coherents amb la transversalitat que el 
govern posa sobre la taula per mantenir aquesta empresa. 

En segon lloc, comparteix l’aposta per garantir la proximitat i el coneixement del 
territori en les actuacions urbanes, cosa que es pot aconseguir de dues maneres: 
d’una banda, amb presència directa al territori –que pot ser a través d’oficines 
tècniques al territori o de les Pro llavors–, i de l’altra, en àmbits administratius, 
potenciant els serveis tècnics dels districtes. Per això el seu grup defensava que no 
desapareguessin les Pro. 

En tercer lloc, tot i compartir la transversalitat en les actuacions, ja que és 
imprescindible aportar diferents punts de vista per solucionar els problemes, diu 
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que el govern proposa una empresa per donar resposta a la transversalitat en les 
actuacions, però que només pot garantir la proximitat i el coneixement a Ciutat 
Vella, malgrat haver tret fa temps els elements de proximitat importants. 

El seu grup, doncs, considera aquesta trajectòria massa contradictòria, ja que 
creu que no hi pot haver transversalitat sense proximitat i que aquesta proposta 
de nova empresa en comparació amb les Pro no garanteix aquesta proximitat ni 
tampoc la transversalitat. 

Expressa, per tant, el vot contrari d’Iniciativa. 
El Sr. Portabella diu que Unitat per Barcelona hi votarà a favor. Indica que el seu 

grup ja va mostrar la discrepància pel que fa al tema de com van desaparèixer les 
empreses de caràcter territorial per ser absorbides per BIMSA, especialment en el 
tema del Mercat dels Encants, en què creu que bona part del que va passar era 
conseqüència del fet que havien desaparegut empreses de caràcter territorial com 
Pro Eixample en aquell cas. 

Explica que quan la majoria d’aquestes empreses de caràcter territorial es van 
incorporar a BIMSA i, en canvi, Focivesa va mantenir la seva independència, ja va 
quedar tan transformada que el seu grup ja va dir que no feia la funció que havia 
de fer. Per tant, que ara li donin una funció més àmplia, li sembla que confirma el 
que el seu grup va dir en el seu moment i li sembla bé que Focivesa tingui una 
intervenció a tota la ciutat en situacions específiques i concretes. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 
contrari del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Blasco 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

Aprovar inicialment la memòria justificativa del canvi de forma de gestió de 
l’entitat municipal que opera al districte de Ciutat Vella i, en conseqüència; aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts de Foment de Ciutat Vella, SA per tal de 
dotar a aquesta societat de durada indefinida i reestructurar les seves funcions; 
sotmetre aquest acord i l’expedient a informació pública per un termini de trenta 
dies; aclarir que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, d’acord amb l’article 212.5 i 201 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens 
locals. 

 
10. Aprovar inicialment la memòria justificativa del canvi de gestió del servei del 

cicle de l’aigua que es produeix com a conseqüència de la reversió legal a 
l’Ajuntament de Barcelona de la concessió atorgada a "Clavegueram de Barcelona, 
Societat Anònima", així com la constitució de la societat mercantil "Barcelona Cicle 
de l’Aigua, Societat Anònima", de capital íntegrament municipal, i el corresponent 
projecte d’Estatuts; sotmetre a informació pública l’acord anterior i els documents 
que integren l’expedient, durant un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir 
de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament per a la presentació d’al·legacions o suggeriments. 

 
El Sr. Puigdollers explica que el 31 de desembre l’empresa Clabsa –Clavegueram 

de Barcelona, Societat Anònima– acaba la seva concessió administrativa i deixa 
d’existir. 

Indica que l’objectiu és fer una empresa indefinida, ja que Clabsa va entrar en 
funcionament el 1992, s’han fet dues pròrrogues del contracte de concessió i ja no 
se’n pot fer cap més des del punt de vista legal. Per tant, diu que calia prendre una 
decisió per assegurar el futur d’aquesta empresa. 

Comenta que el govern municipal va decidir que aquesta empresa era molt 
important per a la ciutat, ja que era estratègica, i que la volia indefinida, però que 
l’ordenament jurídic estableix que perquè una empresa sigui indefinida ha de ser 
cent per cent municipal. Per tant, diu que aquest és el motiu de l’inici d’aquest 
procés, per tal que l’1 de gener de 2014 hi hagi una empresa cent per cent 
municipal que substitueixi l’actual Clabsa com a empresa concessionària. 



4690 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

Assenyala que el govern vol una empresa indefinida i cent per cent municipal, 
d’una banda, perquè la gestió del clavegueram és un tema estratègic per a una 
ciutat, i, de l’altra, perquè se’n vol conservar el capital humà, que és el que fa que 
sigui una empresa modèlica. 

Informa que hi ha hagut una esmena del PSC a la memòria, que el govern 
municipal ha acceptat, i, per tant, es votarà amb aquesta esmena a la memòria. 

Comunica un compromís que ell mateix va prendre com a president de Clabsa 
davant del comitè d’empresa el dia que s’hi va reunir, que és que la gent que 
treballa a Clabsa té garantit el lloc de treball i que, si hi ha algun canvi, sempre 
serà voluntari, amb acord individual amb la persona afectada i entès com una 
progressió professional. 

La Sra. Escarp manifesta l’abstenció del Grup Socialista. Creu que cal que 
continuï la tramitació. Comenta que el 31 de desembre acaba la concessió i, per 
tant, hi podia haver en risc tot el que representava la pròpia estructura de Clabsa. 
Diu que hauria preferit que tot anés amb més calma, però que estaven marcats pel 
calendari. 

Vol agrair la voluntat que hi ha hagut amb l’Àrea Metropolitana de posar-se 
d’acord en el que són els fets i els àmbits competencials d’uns i altres al voltant del 
cicle de l’aigua i de les capacitats a través de la nova llei de l’Àrea Metropolitana. I 
creu que valia la pena que quedés ben reflectit en els estatuts, tal com ha quedat. 

Reconeix que tothom s’omple la boca de Clabsa i sap la importància que té, i diu 
que ella mateixa en forma part com a Àrea Metropolitana i la Sra. Andrés com a 
Ajuntament de Barcelona.  

Comenta que podria no compartir l’opció de l’Ajuntament, però creu que és una 
opció legítima, de voluntat indefinida, de municipalitzar el que és la part del 
clavegueram com a tema estratègic més tots els dipòsits de titularitat municipal 
que també gestiona Clabsa, i la part del know-how del manteniment avançat del 
clavegueram. 

Li agraeix al Sr. Puigdollers que hagi explicitat la garantia de llocs de treball i 
que si hi ha alguna part que implica algun canvi sempre serà voluntari i individual, 
ja que creu que s’havia generat un cert estat d’angoixa entre els treballadors, que 
és legítim en qualsevol canvi. Anima el govern, doncs, a incorporar, abans 
d’arribar a l’aprovació definitiva, un pacte entre els treballadors –el comitè 
d’empresa– i l’Ajuntament on hi hagi recollides l’expressió del patiment i la 
necessària resposta del consistori. 

Dóna les gràcies al Sr. Puigdollers per haver estat clar i creu que podran avançar 
cap a un acord a l’aprovació definitiva. 

El Sr. Ramírez dóna les gràcies al regidor Puigdollers per la presentació del 
tema, però també als representants del comitè d’empresa de Clabsa i als 
treballadors presents a la sala. 

Comenta que el cicle general de l’aigua de Barcelona ha estat basat en una 
gestió tant directa com indirecta, i diu que la part indirecta ha estat la gestió de la 
concessió per part de Clabsa del clavegueram de la ciutat de Barcelona, amb una 
empresa d’economia mixta –capital publicoprivat– i que aquesta concessió ha 
funcionat durant més de vint anys; per tant, considera que és un model que ha 
funcionat. No obstant això, entén que en aquesta sessió es planteja un nou model, 
però que respecta el que el govern vulgui fer, aquesta voluntat de tenir continuïtat 
indefinida en el temps com a sector estratègic. 

Explica que és un model integrador, que unifica la gestió de tots els elements 
del cicle de l’aigua, amb la qual cosa va més enllà del clavegueram de la ciutat, ja 
que s’unifiquen tots aquells elements sota uns criteris d’organització, funcionament 
i una única direcció. 

Considera, doncs, que aquest nou plantejament és una opció, un sistema 
organitzatiu, amb diferents àrees funcionals, en què la gestió indirecta passa a ser 
gestió directa per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

Reconeix que Clabsa és capdavantera en el seu sector, que té un prestigi 
internacional i uns professionals molt qualificats, amb un coneixement que no s’ha 
de deixar perdre. 

Des del Grup Popular no es discuteix el model de gestió directa, però tampoc el 
de gestió indirecta, ja que Clabsa justament és un exemple del fet que és igual 
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d’efectiu, fins i tot quan hi ha capital privat o societats d’economia mixta. A més, 
no entén per què s’apliquen criteris de mode de gestió diferenciada, quan en altres 
administracions com l’Àrea Metropolitana és el model que s’està fent servir. 

No comparteix el fet que la col·laboració publicoprivada o una empresa 
d’economia mixta no siguin igual d’efectives, i per això té una certa reticència al 
fet que la societat sigui cent per cent pública. 

Agraeix l’explicació del Sr. Puigdollers pel que fa al tema del capital humà, en 
què ha dit que es garantiran el cent per cent dels llocs de treball de totes les 
persones que voluntàriament vulguin mantenir el seu lloc de treball, ja que ha 
rebut un correu electrònic per part del comitè d’empresa en què manifestaven 
aquesta inquietud, atès que no havien estat degudament informats. Entén, doncs, 
que el govern hauria d’haver treballat més en aquest aspecte de tranquil·litzar més 
els recursos humans de l’empresa. 

Comenta que un altre tema que preocupa el seu grup és el tema de les 
competències amb l’Àrea Metropolitana, que no s’estiguessin envaint competències 
que no corresponen a l’àmbit municipal. En aquest cas, el posicionament del seu 
grup és d’abstenció en aquesta aprovació inicial del projecte. 

La Sra. Sanz diu que la setmana anterior va tenir l’oportunitat de veure el Sr. 
Puigdollers i ja li va manifestar que li semblava bé la proposta inicial, el fet d’una 
empresa cent per cent pública que substitueixi Clabsa i el fet de garantir el futur 
laboral de tot el personal de l’empresa. Explica que la va sorprendre i li va agradar. 
Però diu que després va veure que hi havia mitges veritats. 

Manifesta que fa mesos que ha tingut contacte amb els treballadors de Clabsa i 
ha notat una certa opacitat en relació amb la informació, ja que fins al mateix matí 
no ha estat coneixedora de tot el projecte, no de la part de l’empresa cent per cent 
pública, però sí de les contractes que es pretenen desenvolupar. No sap si és cert 
que tot ho passi a fer aquesta empresa cent per cent pública, perquè hi ha una 
sèrie de serrells que no estan concretats, per exemple, si els treballadors passaran 
a formar part directament de l’empresa o es podran subrogar a través d’una 
contracta. 

Creu que és positiu que el govern municipal tingui el compromís de garantir el 
cent per cent de llocs de treball, però creu que ha faltat planificació, sobretot 
perquè a l’anterior mandat ja s’havia estat parlant de propostes de què passaria 
amb Clabsa. Considera que el govern s’ha esperat fins a l’últim moment per parlar 
amb els grups i amb els treballadors. 

Quant als treballadors, pensa que s’hauria pogut evitar aquesta angoixa i neguit, 
que ha de ser la tasca principal del govern municipal, i més en els temps que 
corren. 

Opina que hauria estat molt fàcil tranquil·litzar els treballadors, d’una banda, 
informant-los, i de l’altra, fent-los copartícips. Creu que demostra que no se’ls ha 
tranquil·litzat el fet que siguin a la Comissió, havent d’aguantar quatre hores 
estoicament per poder tractar aquest punt. 

No comparteix cap punt de partida en el procés. Està d’acord amb una part del 
model, però no comparteix la fragmentació i tot el que queda obert. 

Amb referència al fet de garantir el cent per cent del futur laboral dels 
treballadors, indica que caldrà modificar els estatuts, perquè en l’apartat 4.5 es 
parla que la nova empresa serà d’entre 70 i 80 persones, i a Clabsa hi ha 98 
treballadors, més els 31 de la direcció de Cicle de l’aigua, més els de Parcs i 
Jardins, i tot això ha de quedar encabit. Per tant, diu que caldrà reformular-ho. 

Finalment, diu que Iniciativa farà un vot en contra de precaució, però manifesta 
que estan oberts a canviar el sentit del vot en l’aprovació final si el govern té 
voluntat de materialitzar totes les concrecions que el seu grup considera condicions 
mínimes en aquesta memòria. 

El Sr. Portabella està molt sorprès, perquè els partits polítics tradicionalment es 
queixen que hi ha un excés de privatització de l’empresa pública i que a vegades 
es fan empreses mixtes molt decantades cap a la part privada en relació amb la 
pública. Per tant, davant del fet que una empresa que no és pública passi a ser-ho 
al cent per cent, d’entrada pensa que se li escapa alguna cosa, però que si no se li 
escapa res hi votarà a favor. 
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Diu que al seu grup no li fa por votar a favor, però demana que el Sr. 
Puigdollers li torni a confirmar el que li va dir quan es van veure i el que ha dit en 
aquesta sessió. Comenta que tothom sap que l’empresa se n’anava en orris si no 
es feia alguna cosa, que tothom deia glòries justificades del bon funcionament de 
Clabsa, que tots els grups estan d’acord que sigui una empresa que tingui 
garantida la continuïtat de manera indefinida i que almenys Unitat per Barcelona 
està d’acord que sigui una empresa cent per cent pública. Demana si ha entès bé 
que els treballadors tenen garantit el seu lloc de treball i que el canvi, en tot cas, 
seria voluntari i individual. Davant la confirmació, diu que el seu grup hi votarà a 
favor. 

El Sr. Puigdollers agraeix les votacions que permetran tirar endavant l’aprovació 
inicial d’aquest tema, i lamenta que Iniciativa hi voti en contra, malgrat que no 
renuncia al fet que acabi votant-hi a favor en l’aprovació definitiva. 

Finalment, remarca que en aquesta sessió ha dit exactament el mateix que va 
dir el mes de maig a la seu de Clabsa quan es va reunir com a president de Clabsa 
amb el comitè d’empresa. I reitera l’agraïment per les votacions que permetran 
tirar-ho endavant. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa l’abstenció 
del PSC, el Sr. Ramírez expressa l’abstenció del PP, la Sra. Sanz expressa el vot 
contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. S’aprova 
amb el redactat següent: 

Aprovar inicialment la memòria justificativa del canvi de gestió del servei del 
cicle de l’aigua que es produeix com a conseqüència de la reversió legal a 
l’Ajuntament de Barcelona de la concessió atorgada a "Clavegueram de Barcelona, 
Societat Anònima", així com la constitució de la societat mercantil "Barcelona Cicle 
de l’Aigua, Societat Anònima", de capital íntegrament municipal, i el corresponent 
projecte d’Estatuts; sotmetre a informació pública l’acord anterior i els documents 
que integren l’expedient, durant un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir 
de l’endemà de la data de la darrera publicació de l’anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament per a la presentació d’al·legacions o suggeriments; i 
aclarir que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents 
al mes d’agost. 

 
11. Autoritzar la despesa de l’expedient de contractació administratiu especial 

que té per objecte el projecte d’evolució tecnològica, gestió i explotació integral de 
les infraestructures i xarxes de Telecomunicacions Municipals, vist l’informe del 
Director d’Estratègia de l’IMI que s’adjunta, el qual justifica la idoneïtat i la 
necessitat del contracte, per un import de 10.675.225,00 euros (dels quals 
8.822.500,00 euros corresponen a l’import net i els restants a 1.852.725,00 euros 
a l’IVA al 21%), amb càrrec als pressupostos i partides indicades en aquest mateix 
document, i per una durada de 8 anys més dos de pròrroga. Atès que el present 
contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos municipals; declarar la improcedència de la revisió de preus a 
l’empara de l’art. 89.2 del TRLCSP d’acord l’informe del Director d’Estratègia de 
l’IMI que forma part de l’expedient; aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques; convocar la celebració de la licitació 
mitjançant procediment obert, d’acord amb l’article 157 i ss del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, i tramitació ordinària, de conformitat amb l’article 109 de l’esmentat text 
refós per a l’adjudicació d’aquest contracte administratiu especial; facultar a 
l’òrgan de contractació de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, d’acord 
amb els seus Estatuts, per a l’adopció de tots els actes derivats d’aquesta licitació. 

 
El Sr. Vives diu que dóna molta importància a aquest punt, perquè després que 

l’Institut Municipal d’Informàtica hagi fet una tasca molt important de consolidació 
de totes les xarxes de fibra i Wi-Fi en una sola xarxa, ara ja es pot treure a gestió i 
a operar la part sobrant d’aquestes xarxes per part de tercers, amb la qual cosa hi 
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haurà uns recursos que ajudaran a desenvolupar l’IMI i també a estendre Wi-Fi i 
fibra al conjunt de la ciutat. 

Comenta que els avantatges són clars: serveis homogenis, control total sobre 
les xarxes, control de costos, seguretat elevada, flexibilitat i optimització. 

No s’hi vol estendre més perquè ja se n’ha parlat a bastament amb l’Institut 
Municipal d’Informàtica. 

La Sra. Escarp comenta que no va anar a l’Institut d’Informàtica, però va tenir el 
plaer que li ho expliquessin directament i vol agrair la disponibilitat. 

Manifesta el vot favorable del Grup Socialista, ja que creu que és important 
aconseguir que hi hagi molta més inversió i millorar i gestionar la xarxa. 

Comenta, però, que si no s’hagués desmuntat el 22@, hauria pogut fer molta 
part d’aquesta feina des d’una perspectiva pública, tenint en compte que ja feia 
una part important de la gestió de la xarxa amb el que se’n deia infraestructura 
fosca. Pensa, doncs, que no hi hauria aquesta xarxa si no hi hagués hagut el 22@, 
que hauria pogut ser una altra eina. 

Creu que el contracte té unes bones eines de control i que el que cal és exercir-
les en el sentit d’equilibrar la part pública per a la gestió de la xarxa. 

La Sra. Sanz agraeix, en primer lloc, la feina feta a tots els tècnics i treballadors 
de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

Comenta que, com ja va manifestar a l’IMI, el seu grup està d’acord amb la 
proposta i la necessitat d’unificar la xarxa municipal per tal de tenir una xarxa 
única, preparada per a tots els reptes de futur que es planteja la ciutat. 

No comparteix, però, el model per desenvolupar aquesta xarxa, i per això hi 
votarà en contra, tal com ja ho va fer en el marc de l’IMI. Explica que l’opció és 
agafar un operador que pagui tota la infraestructura i a canvi gestionarà la xarxa 
sobrant. Creu que això és una renúncia pública a governar aquesta millora de la 
xarxa, perquè l’explotació de l’excedent es podria fer de la mateixa manera si 
l’Administració fes la inversió inicial i després l’operador pagués per usar aquest 
excedent, que, a més, és el que feia fins ara el 22@. 

Conclou dient que Iniciativa no comparteix aquest model, però sí que està 
d’acord amb la necessitat de fer-ho. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
12. Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles 12.2.b) i 27 de la Carta 

Municipal de Barcelona i l’article 111 i següents del Reglament Orgànic Municipal, 
l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les instal·lacions de 
radiocomunicació i radiodifusió, segons el text que consta com a document adjunt; 
obrir el període d’informació pública per un termini de trenta dies; i difondre el text 
de l’ordenança a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb 
l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
El Sr. Sanromà explica que la regulació que hi havia fins ara en el tema 

d’antenes era una regulació del 1999, modificada el 2003, que formava part de 
l’Ordenança de l’ús del paisatge urbà. 

 
Comenta que la tecnologia ha avançat molt els últims anys, i que només cal 

pensar què eren els mòbils el 1999 i què són ara. A més, indica que Barcelona és 
la capital del mòbil i que han sortit tota una sèrie de normatives estatals i 
europees des d’aleshores. 

Creu, doncs, que cal adaptar-se a la legislació vigent; continuar en la línia que la 
mateixa tecnologia ja dóna de minimitzar l’impacte visual mediambiental; 
fomentar l’ús de les millors tècniques possibles; garantir la preservació ambiental, 
estètica i paisatgística de l’espai a través del principi d’evitació prudent, és a dir, 
optimitzar l’ús de la tecnologia perquè l’impacte d’aquestes instal·lacions sigui 
mínim; impulsar el desplegament de xarxes de telecomunicacions de nova 
generació, atès que ja es parla de quarta generació de telefonia mòbil i cada 
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vegada hi ha més utilització i més demanda, amb la particularitat que cada cop són 
menys invasives. 

Afegeix que cal alleugerir el tràmit per a l’inici d’instal·lació, posant més l’accent 
en el control i en la inspecció, cosa que va en la línia de la normativa estatal i 
europea; simplificar la tramitació; facilitar el desplegament, i implementar 
l’expedient electrònic de manera que les operadores puguin fer els tràmits de 
manera molt senzilla. 

Comenta que es va cap a una dinàmica de més antenes, però menys visibles i 
menys invasives, ja que la capital del mòbil no podia continuar sent una ciutat 
enemiga de la telefonia mòbil i de la mobilitat tecnològica. 

La Sra. Escarp manifesta l’abstenció del seu grup per ser més coherent i poder 
presentar algunes al·legacions, com ha fet ja en el tràmit d’esmena. 

Agraeix al Sr. Sanromà totes les explicacions. Creu que el canvi de regulació ha 
fet que el paper de l’Ajuntament quedi una mica menys desdibuixat. 

Diu que li va agradar l’explicació de l’altre dia que l’IMI volia tenir la capacitat de 
poder liderar un cert acord i bones pràctiques entre les operadores, i els encoratja 
que aquest lideratge sigui possible. 

Manifesta, per tant, que el seu grup s’abstindrà i presentarà al·legacions en 
aquest sentit. 

El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del seu grup, perquè considera que, 
atès que la tecnologia mòbil ha canviat molt en pocs anys, cal canviar també la 
normativa i que les infraestructures s’han d’adequar a la tecnologia actual. 

Presenta, per tant, una sèrie d’observacions perquè la capital del mòbil no tingui 
zones d’ombra de cobertura i també per garantir la seguretat de les persones. 
Creu que aquestes observacions en gran part han estat acceptades en el text 
d’aprovació inicial i per això hi votarà a favor. 

La Sra. Sanz agraeix la presentació del Sr. Sanromà i també la del Sr. Ferrer, 
que va venir a explicar el projecte que es vota en aquesta sessió. 

Per tal de justificar l’abstenció del seu grup, explica que ha plantejat algunes 
esmenes en el projecte inicial que anaven en la direcció d’intentar garantir en el 
marc de l’ordenança la protecció de la salut de la ciutadania, ja que sap que hi ha 
estudis a favor i en contra de posar aquestes antenes, però diu que la conclusió és 
que el risc zero no existeix. 

Comenta que també ha plantejat elements en relació amb la protecció dels 
espais pròxims a les escoles, llars d’infants o llocs on hi ha persones amb 
marcapassos, i especifica que l’únic que demana és el que diu l’Ordenança d’usos 
del paisatge urbà vigent. 

També pensa que cal garantir la informació i el consentiment veïnal abans 
d’instal·lar les antenes de telefonia mòbil. És conscient que moltes de les 
al·legacions que ha presentat són contradictòries amb la normativa estatal i que 
per això no han estat estimades, però creu que d’alguna manera cal buscar les 
escletxes legals per intentar posar aquestes qüestions que garanteixen la salut 
pública i el consentiment veïnal a l’hora de posar les antenes. 

En relació amb una de les propostes del seu grup de prohibir la instal·lació 
d’antenes de companyies privades al mobiliari urbà, pregunta si hi haurà bancs 
Vodafone o fanals Movistar. Creu que això és un risc que es mercantilitzi tot. 

El Sr. Portabella diu que Unitat per Barcelona està a favor del que és pròpiament 
el tema, però s’abstindrà. 

Explica que, d’una banda, hi ha una manca crònica d’inspectors a la ciutat de 
Barcelona i que això encara es posa més de manifest quan per obtenir una llicència 
d’activitats només cal fer un comunicat o un assabentat. Comenta que el seu grup 
és contrari a aquest comunicat, perquè creu que és de prou importància i que cal 
mirar-s’ho amb més cura. 

Declara que pel seu grup és important assegurar el màxim d’eficiència en la 
tramitació d’expedients dins l’Administració, però també minimitzar el temps per 
atorgar la llicència d’activitats. Creu, doncs, que, amb el nombre d’antenes que es 
necessiten, amb un comunicat i sense inspectors, hi podria haver alguna situació 
desagradable. 
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El Sr. Vives agraeix tant els vots a favor com les abstencions i escolta amb 
molta atenció els requeriments que es fan, fins i tot els dels bancs Vodafone i 
fanals Movistar. I diu que ho aniran treballant amb els grups. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa l’abstenció 
del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz expressa 
l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l’abstenció d’UpB. S’aprova amb 
el redactat següent: 

Aprovar inicialment, de conformitat amb els articles 12.2.b) i 27 de la Carta 
Municipal de Barcelona i l’article 111 i següents del Reglament Orgànic Municipal, 
l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les instal·lacions de 
radiocomunicació i radiodifusió, segons el text que consta com a document adjunt; 
obrir el període d’informació pública per un termini de trenta dies; aclarir que 
durant aquest còmput no es tindran en compte els dies corresponents al mes 
d’agost; i difondre el text de l’ordenança a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de conformitat amb l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
13. Aprovar la modificació del projecte executiu del nou Mercat dels Encants de 

Barcelona per reparar el sistema de drenatge, adaptat a T50 anys, d’acord amb 
l’informe de data 10 de juliol de 2013, que figura a l’expedient administratiu, i que 
a aquests efectes es dóna per reproduït, que representa un pressupost addicional 
de 239.854,29 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, sobre 
l’aprovat per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de data 23 de maig de 
2013; requerir a la societat municipal BIM/sa, com entitat que manté la relació 
contractual amb el redactor del projecte i el contractista de les obres per tal que a 
l’emparament dels drets i obligacions establerts a la relació contractual, realitzi els 
tràmits i actuacions necessàries per requerir-los el pagament de l’import de les 
obres derivades del present projecte; publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, i encarregar a la 
Societat Municipal BIM/SA la gestió de l’actuació. 

 
El Sr. Vives explica que la setmana anterior va rebre l’informe elaborat per 

l’Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica –Flumen–, de la UPC, que 
revela les insuficiències en el sistema de drenatge del projecte i proposa dotar la 
coberta de nous dispositius de captació que assegurin una correcta incorporació de 
cabals d’aigua als baixants. 

Comenta que l’informe el va signar Josep Dolz, enginyer de Camins, Canals i 
Ports i catedràtic d’Enginyeria Hidràulica, que va descartar que la intensitat de la 
pluja fos la causa dels problemes de drenatge. Esmenta el fet que el Sr. Portabella 
calculava que la intensitat mitjana que s’havia produït a Glòries era entre 126 i 162 
mil·límetres/hora, i diu que el professor Dolz ha concretat que la quantitat va ser 
de 144 mil·límetres. Indica que ja va tenir l’oportunitat de dir-li al Sr. Portabella 
que escoltava amb molta atenció el que deia en aquell moment. 

Explica que l’informe analitza el sector de la coberta on es van presentar els 
problemes de drenatge més importants. A continuació, comenta que el sistema de 
drenatge està format per tres elements: els dispositius de captació d’aigua de la 
coberta, els conductes verticals –els baixants– i la xarxa de col·lectors que recull 
l’aportació d’aquests baixants –la xarxa horitzontal. Diu que, segons s’explica a 
l’informe, cada baixant rep l’escolament pluvial d’una part de la coberta molt 
variable, segons el baixant que es consideri. 

Informa que aleshores es fa una anàlisi de cadascuna de les àrees. Creu que és 
important en el pla de seguiment de Barcelona Infraestructures Municipals el 
seguiment molt precís de cadascuna d’aquestes actuacions i després tenir molt en 
compte que el període de retorn sobre el qual es treballa és de 50 anys. Li diu al 
Sr. Sánchez que sap que no es diu exactament així, però que ell en diu «període 
de retorn». 

Conclou dient que aquest modificat ataca d’arrel els problemes de la coberta i 
que espera que la coberta estigui reparada en un període raonable. 

La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del seu grup. Diu que ha rebut 
l’informe, que el Sr. Sánchez ja els ha fet les explicacions i en aquesta sessió 
també el Sr. Vives. 
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El Sr. Bolaños diu que no hi votaran favorablement, sinó que s’abstindran per 
una sèrie de qüestions, tot i que han rebut l’informe i han parlat amb el director 
general de BIMSA. 

Però diu que li hauria agradat escoltar el professor Dolz abans que passessin els 
fets, i també el Sr. Portabella, i que si s’hagués fet en alguns projectes de ciutat 
tot això no hauria passat. 

Comenta que ara cal aprovar una despesa que ha d’assumir el projectista, i no 
l’Ajuntament, i, a més, tampoc es comunica una data d’inauguració aproximada. I 
diu que per això s’abstindrà. 

La Sra. Sanz reitera els agraïments al Sr. Sánchez per haver facilitat tota la 
informació i manifesta el vot favorable del seu grup. 

El Sr. Portabella manifesta que el seu grup també hi votarà favorablement, que 
està a les actes el que va dir a l’última intervenció i que novament ha guanyat un 
pèsol. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa l’abstenció del PP, la Sra. Sanz expressa 
el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. 
S’aprova. 

 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 235.2 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el projecte d’obres del Pla de 
Manteniment Integral de l’Espai Públic (2013-2015), per un import de 
45.568.574,34 euros, que va ser aprovat inicialment per la Comissió d’Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient el dia 23 de maig de 2013. Resoldre les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, per part del 
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-
EUiA), de conformitat amb l’informe de valoració de les al·legacions, emès pels 
serveis tècnics de la Gerència Adjunta d’Infraestructures i Coordinació Urbana en 
data 5 de juliol de 2013, que consta a l’expedient i s’incorpora a aquest acord a 
efectes de motivació. Notificar la present resolució als interessats. PUBLICAR 
l’aprovació definitiva del projecte al BOPB, al DOGC i a la Gaseta Municipal. 

 
La Sra. Escarp comunica l’abstenció del Grup Socialista, igual que es va abstenir 

en l’aprovació inicial, perquè el concurs de 45 milions només està fixat fins llavors 
en 11 milions, que és el que el govern ha pactat amb el Partit Popular i també 
perquè tampoc consta en el pla la concreció de llocs on s’actuarà ni la planificació. 

El Sr. Bolaños diu que el seu grup hi votarà favorablement i explica que el mes 
de setembre s’afegirà un expedient de 10 milions que complementarà aquest que 
s’aprova definitivament en aquesta Comissió. 

La Sra. Sanz comenta que en l’anterior Comissió el seu grup es va abstenir i 
que, per tal de poder modificar l’abstenció, va presentar una sèrie d’al·legacions 
com ara veure el calendari, el cost de les actuacions, la planificació i també els 
pressupostos per als propers anys. Tanmateix, diu que, com que les al·legacions 
han estat en conjunt desestimades, Iniciativa mantindrà l’abstenció. 

El Sr. Portabella indica que, com és prou conegut, el seu grup creu que abans 
d’enderrocar el tortell s’ha de fer el túnel. Els regidors li repliquen que no estan 
tractant aquell punt i el Sr. Vives diu que deu ser perquè no ha llegit el punt 
sencer. 

Manifesta l’abstenció del seu grup en el Pla de manteniment integral de l’espai 
públic.. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa l’abstenció 
del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz expressa 
l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l’abstenció d’UpB. S’aprova. 

 
15. Aprovar inicialment la creació de l’Associació City Protocol Society. Aprovar 

inicialment la proposta d’Estatuts de l’Associació, segons documentació adjunta. 
Sotmetre aquest acord juntament amb els Estatuts, als tràmits d’informació 
pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils a comptar 
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des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot contrari del Grup Socialista i agraeix, malgrat 

això, les explicacions que el Sr. Sanromà els va donar. 
Comenta que li sembla que aquest expedient ha entrat i sortit alguna vegada a 

les ordres del dia i que sembla que estava previst portar-lo abans i al final es va 
retirar. 

Explica que hi ha un problema de concepció que no comparteix. Considera que 
la ciutat no és una matriu paramètrica i té la sensació, veient l’esquema del City 
Protocol, que intenta parametritzar tots els criteris de la ciutat. 

Entén que la ciutat està feta de molts factors –socials, econòmics, tecnològics– i 
que també intervenen en el fet urbà els criteris polítics, i, per tant, no creu que 
aquests factors es puguin parametritzar. 

Considera que és una opció que ha fet el govern, que lliga amb alguna concepció 
més general pel voltant de l’urbanisme, de quin urbanisme, de si està mort, de si 
està viu o de com cal avançar. I reitera el seu vot en contra. 

El Sr. Bolaños anuncia que el vot del seu grup serà afirmatiu per tal que s’iniciï 
el tràmit administratiu i que presentaran al·legacions per millorar el document, 
però que, en principi, la idea li sembla positiva i la comparteix. 

La Sra. Sanz comunica el vot en contra d’Iniciativa. Manifesta la seva sorpresa 
pel fet que aparegui als Estatuts com a domicili social Califòrnia, ja que diu que 
tant el Sr. Sanromà com el Sr. Ferrer van dir que no seria d’aquesta manera. I 
pregunta si això vol dir que la legislació de referència serà la californiana. 

Creu que existeix un repte davant de l’atac de les grans empreses d’oferir 
aquests gadgets als ajuntaments, sobretot als petits i mitjans i diu que podria 
compartir la necessitat de tenir un espai de relació entre aquests ajuntaments i 
altres que puguin compartir les experiències d’utilitzar uns gadgets i veure com la 
tecnologia pot millorar o no els seus serveis. 

Pensa que, davant d’aquest risc de mercantilització dels serveis urbans de les 
ciutats, cal dotar-se d’un espai que faci front a això on poder fer pinya des de la 
vessant pública i de l’Administració. Però té dubtes que aquesta proposta pugui 
esdevenir aquest espai on poder fer pinya i fer front a aquest risc de 
mercantilització, bàsicament per la composició que es proposa. 

Constata que al final les empreses tindran la veu cantant en la composició, ja 
que hi són totes, i, en canvi, la part pública d’universitats, entitats o associacions 
ciutadanes és inexistent. I creu que caldria incorporar aquesta perspectiva, perquè 
l’actual reprodueix la lògica del top down –de dalt a baix–, perquè exclou aquests 
espais de formació i aquestes associacions. 

Opina que les empreses no poden ser jutge i part alhora, és a dir, que siguin les 
que ofereixen tots els serveis i els gadgets i alhora acabin determinant les 
certificacions i les recomanacions per a la resta. Creu, doncs, que és un mal 
disseny. 

El Sr. Portabella diu que el seu grup hi votarà a favor i que li sembla important. 
Explica que en el mandat anterior ja s’estaven barallant amb la concreció de la 

City Protocol Society i no se’n sortien, i li sembla que el fet que Barcelona sigui una 
de les ciutats que ho està liderant actualment és per votar-hi a favor. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 
contrari del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

Aprovar inicialment la creació de l’Associació City Protocol Society. Aprovar 
inicialment la proposta d’Estatuts de l’Associació, segons documentació adjunta. 
Sotmetre aquest acord juntament amb els Estatuts, als tràmits d’informació 
pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils a comptar 
des de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; i aclarir que durant aquest còmput no es tindran en compte els dies 
corresponents al mes d’agost. 

 
c) Proposicions 
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V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
16. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: 1) Que l’Ajuntament de 

Barcelona garanteixi els 60 milions d’euros previstos en el Pla Empenta per a la 
rehabilitació d’habitatges. 2) Que es reclami a la Generalitat de Catalunya la seva 
aportació al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, especialment aquelles partides 
adreçades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges. 3) Que es presenti a aquesta 
Comissió, en el termini de dos mesos, un informe detallat de totes les inversions i 
despeses previstes en aquest mandat en matèria de rehabilitació, amb calendari i 
pressupostos d’ingressos i despeses. 

La Sra. Andrés comenta que no és la primera vegada que el seu grup presenta 
aquesta proposició que fa referència a garantir els 60 milions previstos per a la 
rehabilitació del Pla Empenta. Explica que al juny de 2012, després de presentar-
se el pla al setembre de 2011, el seu grup ja va demanar que s’incrementés 
substancialment aquesta xifra de 60 milions per dedicar-los a rehabilitació, arran 
de l’anunci fet pel Govern de la Generalitat de revisar el Decret de les ITE. Diu que 
també demanava la coresponsabilització de la Generalitat en la rehabilitació 
derivada de l’aplicació d’aquesta norma i de la rehabilitació en general de la ciutat. 

Assenyala que al desembre del 2012 Iniciativa també va presentar una 
proposició en el mateix sentit de garantir aquesta inversió de 60 milions i el govern 
va respondre que quedava supeditat a l’aprovació del Pla d’inversions municipal, 
que va ser la mateixa resposta que va donar el govern a la petició del Partit 
Socialista de balanç del primer any del Pla Empenta en relació amb la rehabilitació, 
és a dir, que quedava supeditat a l’existència d’aportacions per part de 
l’Ajuntament, de la Generalitat i de l’Estat. 

Especifica que el seu grup porta aquesta proposició no tant amb la intenció de 
reiterar la garantia dels 60 milions –que també–, sinó perquè demana una major 
implicació de la Generalitat de Catalunya. 

Explica que uns dies enrere va sortir la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de 
la ciutat de Barcelona per un import de 8 milions d’euros, que són els que aporta 
únicament l’Ajuntament de Barcelona i que no són els que estaven previstos per 
part del Consorci a la memòria del 2012, en què es parlava de dedicar-hi 9 milions 
i mig, i que estan molt lluny dels 26 milions de la convocatòria del 2011 o dels 19 
de la convocatòria del 2012. 

El seu grup considera que és inacceptable aquesta xifra, molt allunyada dels 15 
milions previstos pel Pla Empenta per a cada any i dels 60 milions del mandat. I 
sobretot considera inacceptable la falta d’aportació per part de la Generalitat. Creu 
que el Consorci d’Habitatge, si té sentit, és per la implicació i la coresponsabilitat 
de les dues administracions encarregades d’impulsar les polítiques d’habitatge a la 
ciutat. I entén que el cofinançament és necessari no només perquè són ajuts a la 
rehabilitació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, sinó també perquè és 
una oportunitat d’inversió generadora d’altres inversions, de llocs de treball i 
d’activitat privada. 

El seu grup presenta, doncs, aquesta proposició, en què reitera la necessitat de 
garantir els 60 milions per al programa de rehabilitació del Pla Empenta, en què 
demana que l’Ajuntament reclami a la Generalitat la seva aportació i també que es 
presenti en aquesta Comissió en el termini de sis mesos un informe detallat sobre 
totes les inversions i despeses previstes en aquest mandat sobre rehabilitació i 
també el calendari i pressupost d’ingressos i despeses. 

La Sra. Blasco diu que Iniciativa hi votarà a favor, ja que té pràcticament el 
mateix redactat que la proposició del seu grup del desembre de 2012, amb la 
novetat que les temences que expressaven llavors que al 2013 no es passés de 8 
milions d’euros per a rehabilitació –en lloc dels 15 que prometia el Pla Empenta– 
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pràcticament s’han confirmat. I diu que també s’ha confirmat que en aquesta 
convocatòria pública ni la Generalitat ni l’Estat tampoc no hi posen ni un euro. 

Comenta que en el seu dia el govern també va votar a favor de la proposició i 
deia que estava condicionat al Pla d’inversions, però el Pla d’inversions s’ha 
aprovat sense dotar la xifra necessària i tampoc no s’ha aconseguit que l’Estat i la 
Generalitat acompanyin l’Ajuntament de Barcelona. 

Tot i que el seu grup hi votarà a favor, té la sensació d’estar fent un brindis al 
sol, ja que el govern no compleix ni el seu propi Pla Empenta ni els textos de les 
proposicions que s’aproven a la Comissió. 

Per tant, reitera que hi votarà a favor, però sent conscient que el Sr. Vives 
aprova coses que després no acaba de complir. 

El Sr. Portabella manifesta que el seu grup hi votarà a favor i recorda que, quan 
es va dir que s’invertirien 100 milions d’euros nous amb el tema dels pàrquings per 
fer habitatge, va preguntar pel Pla Empenta. 

Considera que aquesta proposició concreta el Pla Empenta per a la realització 
d’habitatge i per això hi votarà a favor. 

El Sr. Vives diu que el govern també s’hi posiciona a favor i agraeix a la Sra. 
Andrés que hagi acceptat la transacció. Comenta que el govern continua treballant 
amb la Generalitat perquè compleixi amb les seves obligacions i diu que també 
mirarà d’atendre les seves. 

La Sra. Andrés agraeix el posicionament. Però, en la línia del que deia la Sra. 
Blasco, comenta que està molt bé aprovar totes les proposicions que es presenten 
a la Comissió o fins i tot en el Ple sobre rehabilitació, però que sense dotació 
econòmica no té cap sentit. 

Considera que és fonamental per a la ciutat i comenta que uns dies enrere veia 
als diaris la problemàtica de patologies al Besòs i que a la Comissió van poder 
veure també patologies a Canyelles. Per tant, creu que aquesta dotació 
pressupostària és necessària no només per rehabilitar finques molt antigues o que 
tenen patologia, sinó també per regenerar un sector que està en recessió. 

Demana, doncs, que aquesta proposició que s’aprova sigui un compromís per 
part del govern municipal i es pugui executar i complir. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Blasco 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: 1) Que l’Ajuntament de 
Barcelona garanteixi els 60 milions d’euros previstos en el Pla Empenta per a la 
rehabilitació d’habitatges. 2) Que es reclami a la Generalitat de Catalunya la seva 
aportació al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, especialment aquelles partides 
adreçades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges. 3) Que es presenti a aquesta 
Comissió, en el termini de sis mesos, un informe detallat de totes les inversions i 
despeses previstes en aquest mandat en matèria de rehabilitació, amb calendari i 
pressupostos d’ingressos i despeses. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
17. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda instar al Govern municipal 

a: 1) Exigir a la Generalitat que executi les promocions d’habitatge de protecció 
oficial de l’INCASÒL que té pendents a la ciutat de Barcelona, com ara Trinitat 
Nova o la Colònia Castells, entre d’altres. 2) Exigir a la Generalitat a donar un ús 
social als locals buits, que porten anys tancats, de les promocions d’habitatges de 
protecció oficial de l’INCASÒL de la ciutat de Barcelona, com per exemple als locals 
de la promoció de la Colònia Castells de Travessera de les Corts, 334-338 (les 
Corts) o de la promoció del carrer Química, 4-8 (Sants-Montjuïc), entre d’altres. 

 
El Sr. Bolaños explica que són dos temes vinculats a l’Incasòl. D’una banda, que 

l’Incasòl executi les promocions d’habitatge pendents a Barcelona, algunes tan 
importants com les de Trinitat Nova, que ja se’n va presentar una moció per part 
d’Iniciativa uns mesos enrere. 
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I, de l’altra, parla del tema dels locals que té tancats en promocions construïdes 
fa anys, que creu que se’ls pots donar un ús negociant amb la Generalitat, ja que 
el fet d’estar tapiats no és una bona solució. 

La Sra. Andrés afirma que el seu grup donarà suport a la proposició del Partit 
Popular, igual que ho va fer amb la d’Iniciativa. 

Afegeix que l’aprova amb un cert temor, com en la proposició anterior, que tot 
quedi en aquesta aprovació, ja que en temes d’habitatge es van aprovant coses, 
però realment no es van complint. 

Comenta que una setmana enrere, en el Parlament de Catalunya, es va aprovar 
una proposició del Partit Socialista, amb el suport dels grups polítics i l’abstenció 
del Govern, que parlava de garantir el compliment de la construcció a què feia 
referència el Sr. Bolaños de Trinitat Nova. 

Reitera que el seu grup hi donarà suport, tot i que té dubtes que s’arribi a 
complir, a pesar de la resolució aprovada també al Parlament. 

Creu que és urgent posar a disposició locals buits que són propietat 
d’administracions públiques per donar un ús social molt necessari a la ciutat. 
Demana, doncs, al govern que es posi en aquest tema, que s’hi posi a la Colònia 
Castells i també a fer complir la proposició aprovada al Parlament amb relació a 
Trinitat Nova. 

La Sra. Sanz manifesta el suport del seu grup a aquesta proposició. Ratifica, 
com deien el Sr. Bolaños i la Sra. Andrés, que hi ha una part d’aquesta proposició 
que és molt similar a la que va presentar el seu grup a l’abril. 

Aprofita per preguntar en quin estat es troba el desenvolupament de la 
proposició, ja que se situa de nou en el centre del debat polític la preocupació dels 
diferents grups municipals per desencallar el que passa a Trinitat Nova i la 
importància d’aquests habitatges de protecció oficial. 

Opina que la construcció d’habitatges de protecció oficial és urgent i necessària, 
tal com van manifestar als veïns que fa molt de temps que esperen, en alguns 
casos en condicions d’infrahabitatge. Per tant, creu que l’Ajuntament de Barcelona 
ha d’exigir al Govern de la Generalitat que compleixi les seves obligacions i que si 
la Generalitat no se’n pot fer càrrec, des de l’Ajuntament cal cercar les solucions 
per desencallar aquest projecte i tirar-lo endavant.  

Pensa que això cal fer-ho exigint a l’Incasòl els compromisos sense regalar-li res 
i sense vendre sòl públic d’habitatge a Barcelona com s’ha fet amb la Colònia 
Castells. 

Creu que cal fer tots aquests habitatges de reallotjament i també ampliar 
l’habitatge protegit de la ciutat. 

Finalment, demana al Grup Municipal del Partit Popular de Barcelona que sigui 
igual d’exigent també amb el Govern de l’Estat perquè no tregui els ajuts ni el 
finançament en la construcció d’habitatge protegit. 

El Sr. Portabella manifesta l’abstenció del seu grup, i, tot i que està a favor que 
la Generalitat compleixi els seus compromisos, diu que aquesta no pot complir si 
no té diners, i no en té perquè l’Estat espanyol no li paga el que li deu. 

Creu que paga la pena insistir sobre la Colònia Castells i sobre Trinitat Nova, 
però insisteix que la realitat és la que és: que la Generalitat no té diners. 

Finalment, diu que, com a intenció que l’Administració local li reclami a la 
Generalitat que li pagui, hi està a favor, però que ja es veurà per a què servirà. 

El Sr. Vives diu que el govern donarà suport a aquesta proposició. A més, 
apunta que el govern ho demostra a mesura que camina, ja que qui ha vist la 
Colònia Castells dos anys enrere i en l’actualitat s’adona de com s’ha caminat en 
aquest sentit. Comenta que el nivell d’exigència amb l’Incasòl ha estat molt elevat. 

Pel que fa a la col·laboració amb els grups de l’oposició al Districte de les Corts, 
diu que també ha estat molt elevada, i a Trinitat Nova s’avança al ritme que es 
pot, però mantenint el nivell d’exigència. 

Comenta que una qüestió diferent és la situació en què es troben altres 
administracions, però diu que una cosa no treu l’altra i que les obligacions hi són 
per honorar-les. 

El Sr. Bolaños dóna les gràcies al govern i als grups de l’oposició que han 
aprovat la seva proposta. 
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Li diu al Sr. Portabella que no cal repetir els mateixos debats, perquè, a més, el 
Sr. Portabella és president de la Comissió de Cultura de l’endemà a les nou. Per 
tant, no es vol estendre per no ajuntar una comissió amb l’altra, i diu que ja se 
suposa què li diria i què li respondria el Sr. Portabella. 

El Sr. Portabella li dóna les gràcies al Sr. Bolaños. 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l’abstenció d’UpB. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
18. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Instar al Govern 

municipal a crear, en el termini màxim d’un mes, una Comissió Especial per 
l’Estació de la Sagrera i la transformació del seu entorn formada per representants 
de tots els grups polítics municipals i de les entitats veïnals per tal de debatre i 
acordar el finançament i les possibles modificacions del projecte. 

 
Aquest punt de l’ordre del dia ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 1 

de l’ordre del dia. 
El Sr. Vives expressa el vot contrari de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot contrari del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
19. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda iniciar un procés de 

revisió i actualització de l’Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, 
històric i artístic de la ciutat de Barcelona per tal d’incloure una nova qualificació, 
Béns Culturals de caràcter Històric i Etnològic com a patrimoni moble, immoble i 
immaterial, que permeti desenvolupar polítiques de protecció de comerços i 
botigues de Barcelona. 

 
El Sr. Portabella manifesta que, a l’espera que la smartcity i les TIC avancin 

prou perquè existeixi un holograma de si mateix, es posicionarà en aquest punt. 
Explica que la proposició fa referència als aspectes patrimonials de la ciutat i de 

paisatge urbà. 
 
Comenta que Barcelona ha estat capaç durant aquests anys de tenir cura de la 

conservació del patrimoni industrial i de protegir algunes antigues fàbriques, 
reconvertint-les per evitar que es perdessin. 

Afegeix que també s’ha estat capaç de protegir alguns edificis que semblaven 
especialment interessants i la protecció discutible ha garantit una certa continuïtat 
del patrimoni històric i arquitectònic. Però diu que això no passa a l’àmbit dels 
establiments comercials i que, en canvi, hi ha unes certes amenaces sobre el 
patrimoni de comerços emblemàtics de Barcelona. 

Per això, el seu grup demana la revisió de l’Ordenança de protecció de patrimoni 
a partir d’un estudi de Paisatge Urbà en què hi havia identificats 108 establiments 
emblemàtics i 164 establiments destacats a Barcelona, que es va fer recollint els 
comerços que tenien més de 100 anys primer, després els de més de 50 i que eren 
vertebradors i referents en els seus barris. 

Explica que aquella protecció estava circumscrita a la que hi havia llavors, i creu 
que cal fer un pas endavant i incloure tant els aspectes immobles com els mobles i 
materials de l’activitat comercial. Comenta que això estava bastant ben definit per 
la UNESCO en el patrimoni cultural immaterial, una convenció aprovada el 2003, 
subscrita per l’Estat espanyol, que s’ha anat desenvolupant en diferents parts 
d’Europa. Assenyala que els darrers 20 anys ha existit una preocupació creixent 
davant la desaparició de moltes botigues emblemàtiques i històriques a les ciutats, 
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per això en indrets com París o en el conjunt d’Itàlia s’han anat prenent mesures 
per protegir aquest patrimoni. 

Demana, doncs, que hi hagi una protecció patrimonial dels comerços 
emblemàtics històrics, com a pas previ a plantejar mesures complementàries per 
assegurar la continuïtat d’aquests establiments. Diu que això podria venir per la 
modificació de la LAU, pels mecanismes administratius com la tutela de les 
administracions, l’expropiació, l’adquisició preferent, drets de retracte, ajudes, 
beneficis fiscals, etc. 

Insisteix que hi ha molts establiments comercials centenaris que es poden 
perdre per sempre i diu que, d’una banda, això dóna identitat i singularitat a la 
ciutat; de l’altra, té una repercussió econòmica més enllà de l’estrictament 
comercial, perquè també afecta els temes turístics, i, finalment, dóna qualitat a la 
via pública i té una incidència sobre la qualitat de vida dels veïns. 

La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup Socialista. Creu que aquesta 
proposició combina dues coses: d’una banda, aquesta protecció que ha fet 
Barcelona a través dels comerços històrics a través de Paisatge Urbà, i, de l’altra, 
el fet de considerar el comerç com un dels trets identitaris de la ciutat. 

Fa referència al que deia el Sr. Portabella que en els darrers vint anys Europa ha 
anat sortint d’aquesta preocupació davant el procés de desaparició de gran nombre 
de botigues protegint les botigues de comerços tradicionals dins dels propis teixits 
urbans. 

Comenta que això s’ha vist tant a París com a Itàlia, i diu que tots plegats han 
fet referència a aquests fets al voltant dels últims tancaments de botigues, que, 
més enllà dels elements patrimonials, tenien la seva importància per al propi teixit 
comercial urbà. 

Explica que tant a París com a Itàlia estableixen mecanismes específics com ara 
ajuts a la rehabilitació, però també per assegurar la permanència de les activitats 
que s’hi desenvolupen, a vegades encara que la botiga no tingui patrimonialment 
un gran valor, perquè el valor és la pròpia activitat lligada a un territori molt 
determinat. 

Suposa que a partir de la proposició s’instrumentaran eines per garantir-ne la 
continuïtat i alhora continuar amb els temes de restauració dels elements 
patrimonials. 

El Sr. Mulleras reconeix que molts comerços històrics i emblemàtics de la ciutat 
es troben en perill de tancament, i diu que la pèrdua d’aquests negocis afecta el 
patrimoni comercial i històric de la ciutat, que suposa un valor intangible i 
incalculable que forma part de l’ADN comercial de la ciutat. 

Comenta que hi ha diverses causes, com ara un canvi de patrons en el consum, 
dificultat en el relleu generacional i la fi de les rendes de lloguer el 31 de desembre 
del 2014. 

Especifica que en els darrers cinc anys onze establiments centenaris han tancat, 
entre ells la sabateria L’empordanesa, del 1845; la barreteria El rei de les gorres, 
del 1906, i la camiseria Flotats, del 1909. 

Malgrat que el Partit Popular té moltes discrepàncies amb Unitat per Barcelona, 
coincideix amb aquesta proposta del Sr. Portabella, tot i que creu que hi ha certes 
llacunes en la memòria de la proposició d’UpB. Explica que des del Partit Popular fa 
temps que es demana aquest pla de mesures comercials i econòmiques, i recorda 
que en el mandat anterior, amb l’alcalde Hereu, al març de 2011 ja es va aprovar 
per unanimitat una proposició del PP per presentar un pla de mesures comercials i 
econòmiques de suport als comerços històrics i emblemàtics de Barcelona. 

Comenta que hi van continuar insistint en el mandat de l’alcalde Trias, al 
setembre del 2011, amb un prec de les mateixes característiques, i després a 
l’octubre del 2012 i al gener del 2013. Explica que a l’abril del 2013 van incorporar 
al Pla de comerç mesures fiscals, com la taxa de residus, que s’alleugerissin en 
aquests comerços. Així mateix, diu que incorporen ampliar el pressupost del 
comerç i escoles per incloure els comerços emblemàtics, i també instar Turisme de 
Barcelona perquè inclogui aquests establiments emblemàtics en els touroperadors. 

Pel que fa a aportacions del Partit Popular en el Pla de comerç, diu que també hi 
ha crear una comissió jurídica per assessorar els establiments emblemàtics, ja que 
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creu que és molt important que l’Ajuntament assessori d’una manera seriosa 
aquests establiments per assegurar-ne la continuïtat. 

Apunta que els establiments emblemàtics reclamen que des de l’Ajuntament no 
s’ha fet gairebé res, i són aquests establiments qui s’han unit i han demanat una 
sèrie d’informes –que han fet arribar a tots els grups polítics– sobre la seva 
problemàtica i la manera de resoldre-la, tant el patrimoni material com immaterial. 

Comenta que aquests establiments emblemàtics demanen que hi hagi un criteri 
de més exigència a l’hora de catalogar-los. I diu que el seu grup també ho demana 
i que està d’acord amb la proposició d’UpB, perquè creu que aquesta catalogació és 
una condició necessària, però no suficient. Opina que cal anar una mica més enllà, 
ja que aquests establiments s’ho mereixen i cal ajudar-los en la continuïtat del seu 
negoci. 

Per tant, demana no només aquesta catalogació, sinó també les accions 
necessàries perquè es puguin modificar les normatives necessàries al Parlament de 
Catalunya per tal que això pugui tenir efecte. 

La Sra. Blasco manifesta el vot a favor d’Iniciativa, perquè comparteix la 
necessitat de protecció d’aquests establiments i té molt clar que formen part 
d’aquest model comercial de ciutat, de barri, de proximitat, de caràcter propi, 
allunyat del model impersonal dels centres comercials. 

Sap que no serà fàcil protegir aquests comerços, que moltes vegades no són un 
element arquitectònic, sinó una tradició, un tarannà, però diu que cal intentar-ho 
perquè són una part important de la identitat i el paisatge urbà de Barcelona. 

Diu que segurament l’ordenança és una via, però creu que no és l’única i que cal 
afavorir la seva protecció i conservació mitjançant altres tipus d’incentius o 
instruments. Creu que val la pena explorar totes les vies. 

El Sr. Vives diu que el govern també hi votarà a favor, perquè li sembla que la 
proposició té tot el sentit del món. 

Comenta que ja s’ha explicat quina és la situació d’alguns d’aquests comerços, 
que tenen un interès per si mateixos sovint pel patrimoni que contenen des d’un 
punt de vista d’arquitectura interior. Per tant, conclou que el govern explorarà la 
possibilitat d’avançar en la línia que proposa UpB. 

El Sr. Portabella dóna les gràcies a totes les formacions polítiques pel vot 
favorable. I diu que el que plantegen és la línia que s’ha desenvolupat a París i a 
Itàlia, cosa que no vol dir que Barcelona no sigui capaç de trobar una línia pròpia. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Blasco 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
20. Que el Govern municipal mantingui l’habitatge de protecció pública previst 

actualment dins l’àmbit de la MPGM en l’àmbit de l’avinguda de l’Hospital Militar-
Farigola i del Pla de Millora Urbana per a l’ajust viari i l’ordenació entre el viaducte i 
l’avinguda de Vallcarca i el carrer de Gustavo Bécquer.  

 
La Sra. Blasco comenta que uns dies enrere a la comissió de seguiment del PGM 

de Vallcarca, al Districte de Gràcia, el govern va anunciar als veïns que tenia la 
intenció de fer canvis en el planejament urbanístic d’aquest àmbit per tal de 
guanyar visibilitat al viaducte, i va explicar que havia negociat amb el promotor –
Núñez i Navarro– per modificar l’ordenació i la volumetria al seu gust sense 
augmentar el sostre i que es vol eliminar el vial previst de l’avinguda de Vallcarca 
al viaducte. 

Diu que el govern també va explicar als veïns que tenia el projecte per fer un 
dels edificis de reallotjament a punt per començar les obres i que, com que amb 
aquest edifici ja podrien reallotjar tothom, volia reduir l’edificabilitat a l’àmbit, però 
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només pel que fa al sostre d’habitatge de protecció pública, i que tot el que afecta 
la part pública es debatria en un procés participatiu. 

El seu grup entén que a Vallcarca cal avançar sense dilació perquè la zona ho 
necessita, però diu que la preocupa especialment que el govern renunciï a la 
construcció d’habitatge públic. 

Per això Iniciativa formula aquest prec, perquè el govern municipal mantingui 
l’habitatge de protecció pública previst dins de l’àmbit de la modificació de PGM de 
l’avinguda Hospital Militar - Farigola i del Pla de millora urbana per a l’ajust viari i 
l’ordenació entre el viaducte i l’avinguda de Vallcarca i el carrer Gustavo Adolfo 
Bécquer. 

El Sr. Vives diu que accepta el prec perquè les converses amb el promotor 
majoritari de les unitats d’actuació de l’àmbit de Vallcarca han resultat en treballar 
en diversos estudis de l’encaix de les ordenacions volumètriques a l’edificació dels 
entorns de Vallcarca i que en cap cas s’alteren les previsions de reserva de sostre 
destinat a habitatge de protecció. 

La Sra. Blasco s’alegra que s’accepti aquest prec, tot i que veu una certa 
contradicció entre el que es va explicar en algun moment i el que diu el Sr. Vives. 

Té molt clar que el Districte de Gràcia necessita aquest habitatge públic i que, 
en aquests moments, en què les necessitats d’habitatge protegit són més grans 
que mai, cal continuar apostant per fer el màxim d’habitatge públic al més 
ràpidament possible. 

Es dóna per tractat. 
 
21. Que el Govern municipal emplaci a les empreses contractistes del servei 

d’enllumenat de la ciutat de Barcelona a l’estricte compliment del plec de 
condicions de l’enllumenat públic, respecte dels locals, el personal i els mitjans. 

 
La Sra. Sanz diu que amb aquest prec el seu grup demana al govern municipal 

que emplaci les empreses contractistes del servei d’enllumenat de Barcelona a 
l’estricte compliment del plec de condicions de l’enllumenat públic pel que fa 
referència a locals, personal i mitjans. 

Explica que el prec ve motivat per una carta de Comissions Obreres –que li 
consta que el Sr. Vives, com a regidor de l’Àrea d’Hàbitat Urbà, també ha rebut– 
en què es denuncien una sèrie d’incompliments en relació amb el plec de 
condicions i amb les ofertes fetes per les tres empreses d’enllumenat públic de la 
ciutat. 

Comenta que Iniciativa ha anat manifestant aquesta preocupació en diverses 
ocasions; per exemple, recentment en la sol·licitud d’una comissió de seguiment 
ha incorporat incompliments que es donaven en la contracta d’enllumenat. Creu, 
doncs, que hi ha prou elements per dir que s’està pagant per un servei que no es 
compleix com caldria, ja que els mateixos treballadors diuen que molts locals que 
s’oferien no existeixen, que el nombre de treballadors no és suficient ni els mitjans 
tampoc. 

Diu que no es tracta d’un conflicte laboral, sinó de prestació de serveis i que 
com a Ajuntament cal fomentar aquesta prestació de la manera més eficient 
possible. 

El Sr. Puigdollers diu que no accepta el prec perquè significaria reconèixer que 
no s’està complint el contracte. 

Comenta que l’Ajuntament està molt content de com funcionen els contractes 
d’enllumenat públics i diu que tots els indicadors de qualitat posen de manifest 
unes xifres absolutament històriques. 

La Sra. Blasco creu que el govern no es vol cerciorar de si això és així o no i diu 
que hi ha més que dubtes que la gent que presta aquest servei no està complint el 
plec ni les condicions de l’oferta. 

Demana al Sr. Puigdollers que li digui que ha fet un seguiment d’aquestes 
qüestions i li presenti un paper que acrediti que això s’està complint correctament. 
Diu que així es quedaria tranquil·la i els treballadors també, però sap que el Sr. 
Puigdollers no li pot donar aquest paper, i per això Iniciativa va demanar la 
comissió de seguiment, per donar veracitat a les seves paraules. 
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El Sr. Puigdollers insisteix que està convençut que es compleix el contracte i que 
està content amb el servei que aquestes empreses ofereixen, que és, diu, també 
l’opinió de la majoria de ciutadans de Barcelona. 

Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
22. Que el Govern municipal prioritzi i informi del calendari previst per a 

l’execució de les obres de manteniment i arranjament a l’avinguda Pau Casals. 
 
El Sr. Portabella diu que el prec demana que el govern informi del calendari 

previst per a l’execució de les obres de manteniment i arranjament a l’avinguda 
Pau Casals. 

Reconeix que potser no s’esperava aquest prec per part d’UpB perquè no és un 
territori en què el seu grup tingui incidència, però diu que la remodelació de 
l’avinguda Pau Casals és un projecte que alguna vegada s’havia posat damunt la 
taula, que per motius diversos sempre s’ha quedat al calaix, i que forma part d’un 
punt del PAD de Sarrià-Sant Gervasi. 

Creu que l’activitat econòmica de l’eix de Pau Casals s’ho mereix, ja que durant 
tot aquest període de crisi, els comerciants han animat els propietaris dels locals 
que els abaixessin els preus, que fessin els locals més petits perquè s’ocupessin 
més fàcilment. I assenyala que tothom sap que el comerç no només depèn 
estrictament de l’activitat comercial, sinó que les polítiques de via pública també hi 
tenen una incidència molt clara. 

Afegeix que és un indret més que centenari, ja que al juny es va acabar el 
centenari del Turó Park, fet per l’únic gran jardinista que ha tingut Barcelona, i que 
abans hi havia hagut un dels principals parcs d’atraccions de la ciutat. 

Per tant, demana que s’accepti aquest prec perquè han passat cent anys, per 
l’esforç de les activitats comercials i per alguns elements del paviment, el mobiliari 
urbà, els accessos a aparcaments subterranis i la ubicació de la parada de Bicing. 

El Sr. Puigdollers diu que accepta el prec, ja que en el PAD del Districte ja figura 
aquest tema i el govern ja ho ha prioritzat. 

Declara, però, que no vol aixecar falses esperances i que aquest tema està 
pendent del concurs dels pàrquings subterranis, que està a punt de sortir. 

El Sr. Portabella agraeix que s’accepti el prec, tot i que li ha sobtat que el Sr. 
Puigdollers digui que ja s’ha prioritzat, quan en realitat encara no s’ha fet res 
perquè estan pendents del que passi amb el pàrquing. I li demana si es pot establir 
un termini. 

El Sr. Puigdollers diu que no es pot establir un termini perquè dependrà de 
l’adjudicació del concurs convocat per l’Ajuntament.  

Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
23. Quin ha estat el sobrecost que ha suposat per a l’Ajuntament els canvis en 

el projecte de la cobertura de les vies de Sants i els seus entorns? 
 
La Sra. Escarp explica que s’ha discutit altres vegades sobre la cobertura de 

Sants i que amb aquesta anada i vinguda al final hi ha hagut acord per tirar 
endavant el projecte de l’any 2006. 

Comenta que s’han presentat alguns projectes alternatius i que en el compte 
general hi ha fins a 12 encàrrecs relacionats amb la cobertura de Sants. 

Vol saber, doncs, el cost que ha pogut tenir aquesta anada i vinguda amb els 
projectes. 

El Sr. Vives diu que li costava de veure què significava el terme sobrecost, 
perquè en funció del que es parli es pot anar a una xifra o a una altra. 
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Proposa a la Sra. Escarp que s’asseguin per revisar què ha suposat la 
incorporació dels diferents elements que després de la negociació amb els veïns 
s’han incorporat, perquè diu que els nous projectes poden representar al voltant de 
100.000 euros, però que si s’incorporen tots els elements que s’hi haurien hagut 
d’incorporar la xifra pujaria una mica més. 

Proposa, doncs, que s’asseguin perquè el concepte sobrecost sempre és a partir 
d’un element concret i en aquest cas no té clar quin és aquest element. 

La Sra. Escarp està d’acord a mirar-ho amb calma. Diu que ha tingut 
l’oportunitat de veure el conjunt dels encàrrecs i que quan parlava de sobrecost es 
referia que, havent-hi un projecte, s’han fet alguns encàrrecs molt parcials, des 
d’imatges que poden venir d’una reunió de veïns a altres criteris més relacionats 
amb projectes d’urbanització, que potser no són els que després es van portar a 
terme. 

Es dóna per tractada. 
 
24. Quina administració es farà càrrec de les despeses d’urbanització de la plaça 

André Malraux? 
 
La Sra. Escarp comenta que el 25 de juny passat el govern presentava les obres 

que l’Ajuntament volia executar a l’estiu –el que se’n diu «obres d’estiu»–, amb 42 
actuacions a la ciutat. 

Comenta que una de les obres que el govern posava al dossier de premsa és la 
de la plaça André Malraux, i que l’1 de juliol el Departament de Territori i 
Sostenibilitat també diu que iniciarà les obres de reurbanització de la plaça André 
Malraux. 

Com que a la nota de premsa l’Ajuntament no especificava que ho fes una altra 
administració, pregunta qui fa l’obra i qui la paga. 

El Sr. Vives diu que la fa i la paga la Generalitat. 
La Sra. Escarp diu que, sent així, hauria de constar al dossier. 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
25. Quines ha estat les actuacions efectuades pel Govern municipal, per tal 

d’establir les causes de les esquerdes als edificis construïts per l’Incasòl situats al 
carrer Concilio de Trento cantonada amb Gran Via del barri de la Pau (Sant Martí), 
quina és la previsió econòmica per a la reparació i qui assumirà el seu cost de 
reparació? Sol·licitem que es lliuri una còpia de la resposta en Comissió. 

 
El Sr. Bolaños diu que és sobre els edificis del carrer Concili de Trento que tenen 

una sèrie de deficiències, i demana responsabilitats a l’Incasòl sobre la seva 
reparació, cost i calendari. 

El Sr. Vives explica que, un cop l’Ajuntament es va assabentar del problema, a 
través del Districte de Sant Martí, es va posar en contacte amb els veïns i l’Incasòl. 

Comenta que el dimarts anterior hi va haver una reunió entre el president de la 
comunitat, l’Incasòl, l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament, i que l’Incasòl va 
presentar una primera diagnosi: que les deficiències de les façanes són degudes a 
dos efectes independents: la dilatació tèrmica del tancament i l’efecte de 
compressió del seu pes. Diu que, segons l’Incasòl no es pot atribuir en cap cas a 
problemes estructurals o de fonamentació, i l’arquitecte en cap de l’Ajuntament 
corrobora aquesta opinió. 

Explica que a la reunió es va acordar que l’Incasòl executaria unes primeres 
actuacions d’urgència pels possibles despreniments, i que alhora s’iniciaria un 
estudi més complet sobre les mesures per resoldre els problemes detectats. 

Diu que, encara no hi ha dades del cost, però que quan les tinguin les 
facilitaran. 

El Sr. Bolaños demana que es lliuri el que el Sr. Vives acaba de llegir a tots els 
grups. 

Es dóna per tractada. 
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26. Quins són els criteris necessaris per a sol·licitar llicència i/o autorització 
abans de la utilització dels parcs, jardins, platges i, en general, els espais públics 
dependents de la Gerència d’Hàbitat Urbà per part dels veïns de Barcelona? 

 
El Sr. Ramírez explica que és una pregunta que fa referència a la recent 

polèmica sobre l’autorització de la sol·licitud de permís per desenvolupar festes 
infantils en els parcs municipals de Barcelona. 

Sap que ve d’una ordenança del 2009, en què l’Ajuntament havia estat flexible 
fins a l’increment d’aquest tipus de celebracions, cosa que ha provocat que es 
demani el compliment estricte d’aquesta ordenança, que pot provocar sancions de 
fins a 250 euros. 

Demana, doncs, quins són els criteris per sol·licitar aquesta llicència i 
autorització. 

El Sr. Puigdollers afirma que no hi ha hagut cap canvi de criteri i que s’aplica el 
mateix que aplicava el govern anterior, que és l’Ordenança de Medi Ambient Urbà 
de Barcelona, en què un dels seus articles diu que en els espais verds queda 
prohibit exercir qualsevol tipus d’activitat comercial o industrial permanent sense 
l’obtenció prèvia de la llicència corresponent, així com la utilització amb finalitats 
particulars de qualsevol porció d’aquests espais. 

Afegeix que en el punt 2 del mateix article diu que estan permeses amb llicència 
municipal prèvia les activitats o actes artístics, esportius, socials o culturals, 
sempre que no impliquin risc per a la conservació de les zones verdes i siguin 
compatibles amb la utilització pública de l’espai d’acord amb la normativa 
establerta en l’apartat 1. 

Conclou que no hi ha hagut cap canvi de criteri, però sí que avança que ha 
demanat a Parcs i Jardins que estudiïn la possibilitat de passar d’una llicència a 
una comunicació, per tal que no coincideixin dues festes alhora o que no s’estigui 
fent un treball en el parc que impedeixi l’activitat. 

Finalment, vol deixar clar que no es cobra cap taxa per aquest tema ni s’ha 
posat mai cap multa. 

El Sr. Ramírez agraeix la resposta i diu que el Sr. Puigdollers se li ha avançat, 
perquè la proposta del seu grup era demanar si es podia flexibilitzar el tema de la 
tramitació d’aquesta llicència per no haver d’esperar o preveure amb quinze dies 
d’antelació la celebració d’una festa infantil. 

Comenta que, tot i que el desconeixement de la norma no eximeix de complir-
la, hi ha moltes famílies que no coneixen l’existència d’aquesta ordenança i agraeix 
que s’hagin donat ordres per flexibilitzar el requeriment previ per a aquest tipus de 
celebració. 

Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
27. Quin és el capteniment del Govern municipal sobre la concreció de la seu a 

Barcelona de la UE Core Net Cities? 
 
El Sr. Portabella diu que la pregunta demana el capteniment del govern sobre la 

concreció de la seu a Barcelona de l’Euorpa Core Net Cities. 
Comenta que va veure que es va fer una actuació coincidint amb el Saló 

Internacional de la Logística, en què es volia constituir Barcelona com la capital del 
sud d’Europa i, per tant, es volia promoure l’impuls del tren d’alta velocitat. 

El seu grup creu que això podria arribar a ser important si tingués pressupost i 
fos un lobby influent, i vol saber què es vol fer. Diu que li va semblar veure al 
vídeo el Sr. Amorós, que fa molt temps que s’hi dedica i que és probablement el 
màxim defensor de la Ferrmed, de tota la línia ferroviària del litoral. 

El Sr. Vives diu que EU Core Net Cities és una prioritat per al govern i que vol 
«lobbiar» en aquest camp a través de la xarxa de ciutats que es va constituir 
poques setmanes enrere. Explica que l’ànima de tot això és la iniciativa del Sr. 
Joan Amorós, que d’alguna manera desvincula EU Core Net Cities de Ferrmed per 
establir un lobby veritablement institucional de les ciutats que tingui veu pròpia a 
Brussel·les amb totes les qüestions relacionades amb el ferrocarril. 
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Pel que fa a la seu, comenta que el secretariat serà a Barcelona, però que es va 
creure que era més intel·ligent una capitalitat itinerant, gràcies a la qual cada 
ciutat rebés cada any tots els membres. Però confirma que el motor serà 
Barcelona. 

Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions/Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
28. Que s’informi de l’estat d’execució del prec amb número M1115/5642 

presentat pel Grup Municipal Socialista i acceptat pel Govern municipal a la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient en data 13 de desembre de 2012 amb el 
contingut següent: Que el Govern presenti a tràmit a la major brevetat possible els 
documents de modificació i refosa del planejament urbanístic a l’àmbit territorial 
de la Barceloneta. 

 
La Sra. Escarp diu que el seguiment fa referència als documents de modificació i 

refosa de planejament urbanístic de la Barceloneta. 
Explica que va presentar el prec al desembre i que va ser acceptat, i vol saber 

com estan la realització i el calendari de tramitació. 
El Sr. Vives diu que s’ha avançat molt en les tasques de redacció del document i 

que s’han celebrat reunions amb participació dels col·lectius veïnals i que la 
voluntat del govern és ultimar aquest procés i compartir la proposta de seguida 
amb la resta de grups. 

La Sra. Escarp diu que entén que encara no hi ha un calendari concret. 
El Sr. Vives confirma que no hi ha un calendari, però que ha de passar aquest 

any 2013. 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
29. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició M1115/7087, aprovada en la sessió de 7 de 
març de 2013: La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda instar al Govern 
municipal a: 1. Presentar en un termini de 2 mesos un informe de com està la 
situació actual de la Verneda Industrial-Torrent de l’Estadella, tot indicant, entre 
altres dades, el número d’empreses i treballadors que estan en actiu en aquesta 
zona. 2. Presentar en un termini màxim de 6 mesos un nou projecte urbanístic a 
l’àmbit de la Verneda Industrial-Torrent de l’Estadella, consensuat amb el Grup de 
treball per a la millora i reactivació del Polígon industrial del Bon Pastor i els veïns i 
industrials de la zona, per transformar aquesta zona de manera que segueixi 
essent un barri productiu amb la possibilitat de donar cabuda a altres usos i 
atreure activitat econòmica i teixit productiu, compatibles amb l’activitat industrial. 

 
El Sr. Bolaños, pel que fa a la Verneda Industrial, demana com va quedar el 

planejament després de l’aprovació inicial del 2008, que va quedar en suspens. 
Comenta que és un tema per resoldre i que els industrials de la zona agrairien 

que es portés un esborrany del nou planejament com més aviat millor.  
El Sr. Vives diu que comparteix la visió del Sr. Bolaños i que hi ha el cens acurat 

de les empreses amb activitats fet per Barcelona Regional, que és una tasca que 
s’ha fet en paral·lel a les diferents propostes d’encaix per a aquest àmbit. Comenta 
que aviat hi haurà un resultat positiu, i que corre pressa tenir tot aquest encaix per 
fer el desenvolupament integral del món Sagrera i no desvincular aquest àmbit de 
la Sagrera. 

Es dóna per tractada. 
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VI) Moció 
 
Aprovar definitivament el Projecte de deconstrucció de l’anella viària de la plaça 

de les Glòries, als Districtes de Sant Martí i de l’Eixample de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 3 de maig de 2013, 
que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, per un import de 26.096.342,00 euros, el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLLMRLC); resoldre les al·legacions presentades, d’acord amb 
l’informe de resposta de les al·legacions que s’inclou dins l’expedient administratiu 
i aquests efectes es dóna per reproduït; notificar-ho als interessats en aquest 
procediment; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB); i encarregar a la societat municipal BIM/SA la gestió de l’actuació. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot contrari del Grup Socialista, ja que el seu grup ja 

va presentar una reflexió al voltant del fet que no era el moment oportú per 
enderrocar l’anell de Glòries. 

La Sra. Blasco manifesta l’abstenció del seu grup. Comenta que comparteix el 
fet que s’enderroqui l’anella viària, però que va demanar que en el projecte de 
vialitat provisional es reduïssin els carrils de sis a quatre per començar a disminuir 
el trànsit en aquella zona. Reitera, doncs, que, com que va presentar al·legacions i 
no han estat acceptades, s’abstindrà. 

El Sr. Portabella diu que el seu grup s’abstindrà perquè creu que abans 
d’enderrocar l’anell caldria fer el túnel i que el fet de començar per aquí qüestiona 
que s’arribi a fer el túnel. Constata que la seva posició ha estat sempre la mateixa: 
d’una banda, no vol obstaculitzar les obres, però, de l’altra, creu que la línia no és 
l’encertada. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Escarp expressa el vot 
contrari del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Blasco 
expressa l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l’abstenció d’UpB. 
S’aprova. 

 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

22.19 h. 
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Acords 
 
Acords de les sessions del mes d’octubre de 2013 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 
 
Sessió de 9 d'octubre de 2013. 
 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
1. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda: - Que el govern de la 

ciutat elabori uns indicadors de gestió públics i d'assoliment dels objectius del PAM 
i els faci públics abans de finalitzar el 2013. - Que aquests indicadors responguin a 
totes les activitats i serveis municipals, incloent les d'atenció ciutadana i resolució 
de queixes. - Que, d'acord amb aquests indicadors, el govern municipal elabori i 
faci difusió de la memòria d'activitat (general i territorial) de l'any 2013, incloent 
en la mateixa també les dades del 2012, i posteriors. 

 
Del Grup Municipal ICV-EuiA: 
 
2. La Comissió de Presidència i Règim interior acorda: 1.- Manifestar el rebuig al 

projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014. 2.- Exigir al 
govern de l'Estat que no continuï posant en risc els nivells de prestació de serveis 
en els àmbits de la salut, l'educació, les polítiques socials i l'ocupació. 3.- 
Expressar que les mancances en les partides pressupostàries destinades a la ciutat 
de Barcelona demostren un menysteniment del Govern de l'Estat a la seva 
capitalitat, i que les inversions en infraestructures no donen la resposta adequada 
per al seu desenvolupament econòmic. 4.- Instar al govern municipal a dirigir-se 
als ministeris d'Hisenda, Foment, Ocupació, Educació, Cultura i Esports, i Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat per exigir els nivells de prestació de serveis i les 
inversions necessàries per a la ciutat. 

 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
Sessió de 9 d'octubre de 2013. 
 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
 
1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 

privatiu que afecta el subsòl de part de la finca de domini públic municipal situada 
a l’illa delimitada pels carrers de Nou Barris, dels Cireres i de les Torres (carrer 
dels Nou Barris, núm. 1 LX), grafiada en el plànol annex, per a la construcció i 
explotació d’un aparcament públic soterrani per a vehicles; sotmetre’l a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a 
definitiva; convocar la concurrència pública per a adjudicar la concessió; i facultar 
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l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord. 

 
2. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 

privatiu de domini públic municipal dels quioscos situats a la via pública per a la 
venda de diaris, revistes, llibres i altres publicacions periòdiques i que es troben 
relacionats en el document annex; sotmetre’l a informació pública durant el termini 
de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; convocar la 
concurrència pública per a adjudicar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 
3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 

prescripcions tècniques reguladores del contracte per a la conservació i explotació 
publicitària dels quioscs de premsa ubicats a la ciutat de Barcelona, llevat els 
situats a la Rambla; i convocar procediment obert per a la seva adjudicació. 

 
4. Constituir un dret real de superfície a favor de la Universitat de Barcelona 

sobre les finques de propietat municipal situades en el recinte de Can Ricart (carrer 
de Bolívia 180 a 194, i d’Emília Coranty núm. 11-15 i 18) grafiades en el plànol 
annex, per un termini de 50 anys, per a la posada en marxa de la Plataforma 
Cultural; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies 
i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; 
formalitzar el dret de superfície en escriptura pública, d’acord amb les condicions 
del document annex, que s’aproven; inscriure’l en el Registre de la Propietat; i 
facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
5. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda: 1. Que el Govern 

municipal retiri del Pressupost Municipal 2014 la venda de la participació de BSM 
en l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona (SFB). 2. Que el Govern municipal, a 
través de la seva participació actual en SFB, vetlli i garanteixi que en el futur es 
mantindran les tarifes socials que s'havien pactat amb l'empresa adjudicatària i 
soci majoritari de SFB. 3. Que el Govern municipal, a través de la seva participació 
actual en SFB, vetlli i garanteixi que SFB compleix amb el Pla d'empresa pactat i 
que inclou diverses actuacions inversores com l'ampliació i la remodelació del 
Tanatori de Sancho de Ávila. 

 
Del Grup Municipal ICV-EuiA: 
 
6. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda que el Govern municipal 

presenti al Plenari del Consell Municipal del proper 29 de novembre un informe 
amb el balanç de 2 anys de la taula Barcelona Creixement. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
7. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda instar el Govern 

municipal a enfortir i prioritzar les polítiques d'ocupació i de foment de 
l'empreneduria per reduir de forma significativa la taxa d'atur a Barcelona. 
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COMISSIÓ D'HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT 
 
Sessió de 10 d'octubre de 2013. 

 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
 
1. Desestimar el recurs de reposició interposat per Imesapi, SA, amb NIF 

A28010478, contra la sanció de 6.153,14 euros, imposada per resolució de 21 de 
maig de 2013 adoptada per delegació pel Tercer Tinent d’Alcalde, per la comissió 
d’una falta greu, tipificada a la clàusula 25 b del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del contracte 09003530 de conservació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona 2010-2013 Lot C, per incompliment 
de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions, en relació 
amb la clàusula 19.3.h) del mateix plec, que estableix l’obligació de subministrar 
informació immediata a l’Ajuntament sobre qualsevol incident que es produeixi en 
el curs del treball encomanat, d’acord amb els informes que obren a l’expedient i 
amb als següents fonaments: 1r) Perquè es considera provat que l’empresa va 
comprovar l’existència d’incidents provocats al sistema d’enllumenat públic, com a 
mínim, a partir del 23 de novembre, i no ho va comunicar a l’Ajuntament fins al 3 
de desembre, incomplint la seva obligació de comunicació immediata de qualsevol 
incident que es produeixi en el curs dels treballs objecte del contracte; 2n) Perquè 
no s’aprecia cap error de tipificació en la conducta sancionada, en tant que s’ha 
produït un incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions previst a la clàusula 25 b del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, en concret, no haver comunicat de manera immediata els incidents que 
s’anaven produint des del 23 de novembre, quan venia obligat a fer-ho d’acord 
amb la clàusula 19.3.h) del mateix plec; ratificar la sanció de 6.153,14 euros 
imposada a Imesapi, S.A., amb NIF A28010478, per la comissió d’una falta greu, 
tipificada a la clàusula 25 b del Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte 09003530 en relació amb la clàusula 19.3.h) del mateix plec. Executar la 
sanció imposada, de conformitat amb la clàusula 12.3 del Plecs de Clàusules 
Administratives Generals, mitjançant la seva deducció en el/s document/s 
comptable/s de reconeixement de l'obligació que hagi d’abonar-se al contractista; 
notificar aquesta resolució a l’interessat. 

 
2. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la construcció 

d’un edifici de 19 habitatges de protecció Oficial al carrer Bolívia, núms. 171-179 i 
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011; concedir a la Fundació 
Foment de l’Habitatge Social la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència, en 
data 24 de febrer de 2011, per a la seva construcció; donat que s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’obres 
adreçades al compliment del Pla d’Habitatge de Barcelona, i estan sotmeses al 
règim de protecció pública de lloguer i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

 
3. Concedir a la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer Cànoves, núms. 

12-16, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2012, la bonificació del 
90% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada 
per la concessió de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor exterior en 
edifici plurifamiliar, el 14 de juny de 2013 (essent la quota total de 2.068,87 euros, 
i aplicant la bonificació del 90%, la quota resultant exigible és de 229,87 euros); 
donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en 
tant que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i 
habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integrin en obres o 
construccions d’abast general. El 28 de juny de 2013 la comunitat de propietaris 
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va liquidar la quantitat de 2.298,74 euros en concepte d’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres; per tant, amb la concessió de la bonificació 
correspon la devolució de 2.068,87 euros; i donar trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
4. Acordar la declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'activitat de 

garatge privat de vehicles pesants: autocars, camions i maquinària, ubicada al 
carrer núm. 40 de Zona Franca, 1 de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 de l' 
any 2012; concedir Transports de Barcelona SA la bonificació del 70% sobre la 
quota de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l' admissió 
del comunicat d'activitats núm. 03-2012-0507 que ascendeix a 6.482,00 euros, 
donat que s'ajusta a allò establert a l'article 7è de l'esmentada Ordenança, en tant 
que el titular del comunicat és una entitat de caràcter públic; i donar trasllat a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

 
5. 1r) Declarar les obres de divisió d'un habitatge existent (entresòl 2a), en dos 

habitatges (entresòl 2aA i entresòl 2aB), en la finca inclosa en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona, amb nivell de 
protecció B, situada a l’avinguda Marquès de l’Argentera, núm. 19 EN-2, d’especial 
interès i utilitat pública, perquè reporta beneficis objectius a la ciutat i acompleix 
una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions establertes en 
l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2012, (epígraf: 7.B.1) de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (obres que s’executin en edificis 
catalogats d’interès local); 2n) Concedir al Sr. Ivan Audomiro Rubio Farias una 
bonificació del 50% sobre la quota inicial de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres (exp.01-2011LM1389); 3r) Aplicar, una vegada acabada 
l’obra, la bonificació esmentada, sobre la quota definitiva que resulti de la 
regularització tributària realitzada per la Inspecció municipal d’Hisenda en funció 
del cost d’execució material acreditat per l’interessat. Donar trasllat del present 
acord a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
6. 1r) Declarar la construcció d’un edifici de 30 habitatges i 30 espais vinculats 

interiors, de Protecció Oficial, situat al carrer Roger de Flor, núm. 193, d’especial 
interès i utilitat pública, perquè reporta beneficis objectius a la Ciutat, i acompleix 
una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades a 
l’epígraf: 1.A.3.b.1 de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2011, 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; 2n) Concedir a 
Foment Immobiliari Assequible SA una bonificació del 85% sobre la quota inicial de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, (expedient 02-2010LM35878); 3r) 
Aplicar la bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la 
regularització tributària realitzada per la Inspecció municipal d’hisenda en funció 
del cost d’execució material acreditat per l’interessat. Donar trasllat a la Direcció 
d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
7. 1r) Declarar les obres per a la construcció de 2 mòduls prefabricats 

provisionals, de tres plantes d'alçada (A i B), situats al nivell 1 segons el Pla 
Especial d'Ordenació del recinte de l'Hospital Clínic i provincial de Barcelona, al 
carrer Villarroel, núm. 170, d’especial interès i utilitat pública, perquè reporta 
beneficis objectius a la ciutat, i acompleix una indiscutible funció social, atès que 
reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2008, en tractar-se d’obres destinades a equipaments 
comunitaris, d’ús sanitari/assistencial segons l’article 212è de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità; 2n) Concedir a Hospital Clínic i 
Provincial una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres, (02-2007LM18662), i una vegada acabada l’obra aplicar la 
bonificació esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització 
tributària realitzada per la Inspecció municipal d’hisenda en funció del cost 
d’execució material acreditat per l’ interessat; 3r) Donar trasllat a la Direcció 
d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 
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8. 1r) Declarar les obres per construir un edifici administratiu de nova planta 
destinat a ubicar la seu de la Casa de l'Agricultura de la Fundació La Pagesia de 
Catalunya al carrer Ulldecona, núm. 23, per a oficines i aparcament privat on les 
diferents organitzacions i federacions de cooperatives agràries puguin 
desenvolupar les seves finalitats, d’especial interès o utilitat pública perquè reporta 
beneficis objectius a la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que 
reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2009, en tractar-se d’obres destinades a equipaments 
comunitaris, d’ús cultural segons l’article 212è de les Normes Urbanístiques del Pla 
General Metropolità; 2n) Concedir a Fundació La Pagesia de Catalunya una 
bonificació del 65% sobre la quota inicial de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres (exp.03-2006LM26356); 3r) Aplicar, una vegada acabada 
l’obra, la bonificació esmentada, sobre la quota definitiva que resulti de la 
regularització tributària realitzada per la Inspecció municipal d’Hisenda en funció 
del cost d’execució material acreditat per l’interessat. Donar trasllat del present 
acord a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
9. 1r) Declarar les obres d’ampliació de la facultat de Dret a l’avinguda Diagonal, 

núm. 684, consistent en la construcció d'un nou edifici per a la ubicació de 
despatxos, aules i aparcament al subsòl, a l’avinguda Diagonal, d’especial interès o 
utilitat pública, perquè reporta beneficis objectius a la ciutat, i acompleix una 
indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 
1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 d’aplicació per l’any 2013, publicada 
al Butlletí Oficial de la Província del 30 de desembre de 2011, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, doncs es tracta d’obres 
executades per iniciativa d’una entitat de caràcter públic en una finca qualificada 
urbanísticament, segons P.G.M./76, com a “sistema d'equipaments comunitaris i 
dotacions de nova creació de interès supra local o metropolità” (7c); 2n) Concedir 
a la Universitat de Barcelona una bonificació del 70% sobre la quota inicial de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres (exp. 04-2010LM35248); 3r) 
Aplicar, una vegada acabada l’obra, la bonificació esmentada, sobre la quota 
definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la Inspecció 
municipal d’Hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per 
l’interessat. Donar trasllat del present acord a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als 
efectes procedents. 

 
10. 1r) Declarar les obres per reforma i ampliació de l'Escola Sant Gregori al 

carrer Carles Riba, núm. 11, d’especial interès o utilitat pública perquè reporta 
beneficis objectius a la ciutat, i acompleix una indiscutible funció social, atès que 
reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança 
Fiscal 2.1 vigent per l’any 2009, en tractar-se d’obres destinades a equipaments 
comunitaris, d’ús docent, segons l’article 212è.1.a. de les Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità; 2n) Concedir a Sant Gregori SLU una bonificació del 
35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, (exp. 05-
2008LM18285), i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació esmentada 
sobre la quota definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la 
Inspecció municipal d’hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per 
l’interessat; 3r) Donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents, en considerar que la present bonificació del 35% de la quota de 
l’impost (el subjecte passiu del qual és Sant Gregori SLU), substitueix a la del 65% 
atorgada el 18 de juny de 2009 per la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i 
Habitatge d’aquest Ajuntament a la Fundació Sant Gregori. 

 
11. Denegar a OCA Inspección Técnica de Vehículos, SA la sol·licitud de 

bonificació sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, 
respecte a la llicència atorgada el 25 de juliol de 2011, per resolució del Tercer 
Tinent d’Alcalde, per a la construcció d'un edifici de planta baixa i altell, destinat a 
una Inspecció Tècnica de Vehicles a l'Avinguda Meridiana, núms. 672-680, atès 
que no compleix les previsions de l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. 2.1 de 
l’any 2011, reguladora del referit impost, el qual requereix que les construccions 
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destinades a qualsevol dels equipaments comunitaris que es detallen a l’article 
212è de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità s’executin en 
terrenys qualificats urbanísticament com d’equipament (clau 7), i segons l’informe 
del Departament d'Informació i Documentació de 2 de juliol 2012, el solar de 
referència està qualificat com a Zona d’Infraestructures (clau 4 /9). Tot i haver 
atorgat el 29 d'octubre de 2012 tràmit previ a la present denegació, per formular 
al·legacions, a data d’avui no consta que l’interessat n’hagi efectuat. 

 
12. 1r) Declarar les obres per a construir un edifici de la Fundació Leitat, al 

carrer Pallars, núm. 179, destinat a l'activitat de Laboratori d'Anàlisis i de Recerca, 
d’especial interès o utilitat pública perquè reporta beneficis objectius a la ciutat, i 
acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions 
esmentades a l’epígraf: 1.A.1 de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent per 
l’any 2013 (BOP del 30 de desembre de 2011), en tractar-se d’obres destinades a 
equipaments comunitaris, d’ús sanitari/assistencial segons l’article 212è de les 
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità; 2n) Concedir a Fundació Leitat 
una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions 
i obres, (exp. 10-2012LM00060), i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació 
esmentada sobre la quota definitiva que resulti de la regularització tributària 
realitzada per la Inspecció municipal d’hisenda en funció del cost d’ execució 
material acreditat per l’interessat; 3r) Donar trasllat a la Direcció d’Inspecció 
d’Hisenda, als efectes procedents. 

 
13. Aprovar la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en "la realització de les obres ubicades al carrer Trompetes de Jaume I, 
núm. 1, consistents en obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis 
catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, llevat de 
les obres de conservació o reparació menor, i obres en zones comunitàries que 
afectin puntualment l'estructura de l'edifici i, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.1. de l'any 2013; concedir a la Comunitat de Propietaris c/ Trompetes de 
Jaume I, 1, una bonificació del 35% sobre la quota de l'Impost de Construccions, 
instal·lacions i obres, que acredita amb l'admissió de comunicació d'obres menors 
del 26 de juny de 2013, donat que s'ajusta a allò establert en l'article 7è B2 de 
l'esmentada Ordenança, en tant que es portaren a terme les esmentades obres 
incloses en "edificis catalogats amb un nivell de protecció C"; d'aquesta manera, la 
quota de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres, que ascendeix a 
1.101,84 euros, es redueix en un 35% la qual cosa representa una bonificació de 
385,64 euros, quedant només obligat a pagar 716,20 euros per aquest concepte; 
donar trasllat a l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

 
14. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la construcció 

d’un centre d'ensenyament universitari al carrer Badajoz, núms. 73-77 de la nostra 
ciutat, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2008; concedir a la 
Universitat Politècnica de Catalunya la bonificació del 70% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, el 8 de gener de 2010, per a la seva instal·lació, donat que s’ajusta a allò 
establert en l'article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la 
llicència és una entitat de caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys 
qualificats amb clau 22@T, que preveu els usos propis d'un equipament docent, i 
les instal·lacions acompleixen una indiscutible funció d'interès social com és la 
realitzada per un equipament destinat a l'ensenyament universitari; i donar trasllat 
a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
15. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 
municipal; i exposar-la al públic pel termini d'un mes. 

 
16. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en el subàmbit 2 
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del sector IV de “La Maquinista”, d’iniciativa municipal; i exposar-la al públic pel 
termini d'un mes. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
17. La Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: I) En cas que la 

Generalitat acordi l'aprovació definitiva de la MPGM en el Sector de Reforma 
Interior de la Colònia Castells, en part de l'illa delimitada pels carrers d'Entença, 
Taquígraf Serra, Equador i Montnegre, destinar els nous recursos municipals 
generats per finançar la construcció dels habitatges no programats a la UP-B. II) 
Instar el govern municipal a executar aquesta promoció d'habitatges el més aviat 
possible per tal de completar i tancar l'illa de cases anomenada UP-B. III) 
Comunicar aquest acord a la Comissió de seguiment de la Colònia Castells. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
18. La Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Instar al govern 

municipal a que concreti quin és el calendari previst per a l'execució dels 
planejaments urbanístics previstos pels diferents emplaçaments per tal de portar a 
terme el tancament de la Model i Trinitat Vella, així com el posicionament del 
govern municipal respecte el tancament del centre penitenciari de Wad Ras, en el 
termini d'un mes. 

 
Del Grup Municipal ICV-EuiA: 
 
19. La Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Instar al govern 

municipal a reformular el projecte de l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana 
per crear un centre de formació professional intergeneracional relacionat amb els 
nous jaciments d'ocupació, com per exemple les noves tecnologies, per donar 
resposta a les necessitats reals de l'entorn. 

 
Declaració Institucional 

 
20. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Primer.- Manifestar el 

nostre rebuig a l’avantprojecte de Llei General de Telecomunicacions presentat pel 
Ministerio de Industria, Energía y Turimo. Segon.- Instar al Govern de l’estat 
espanyol a retirar l’avantprojecte i a establir converses amb tots els actors 
implicats per tal de formular una proposta consensuada en l’àmbit de les 
telecomunicacions. Tercer.- Requerir al govern municipal a elaborar amb urgència 
un estudi jurídic sobre l’impacte que aquesta proposta de llei tindria sobre la 
ciutat, així com sobre el propi Ajuntament. Quart.- Establir converses amb d’altres 
institucions catalanes afectades per tal de coordinar la presentació d’esmenes a 
l’avantprojecte de llei. 

 
 

COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS 
 
Sessió de 8 d'octubre de 2013. 

 
Part Decisòria / Executiva 

 
Propostes d’acord 
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1. Declarar la resolució, per mutu acord, pels motius indicats en l’informe de la 

Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials, de 20 de setembre de 2013, de 
conformitat amb l’art. 105.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, del contracte núm. 12004801 que té per objecte el concert de 60 places 
d’acolliment residencial temporal i tractament social al Centre d’Allotjament 
Temporal Hort de la Vila, adjudicat a Sant Joan de Déu Serveis Socials, amb NIF 
núm. R-5800637-J, i formalitzat el 20 de desembre de 2012, en aplicació dels 
articles 237 i 223, ambdós del TRLCAP i la compareixença signada pel representant 
legal de l’entitat el 25 de setembre de 2013, amb efectes a partir del dia 1 de 
novembre de 2013; alliberar la quantitat de 9.199.379,19 euros del contracte 
núm. 12004801, adjudicat per la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i 
Esports l'11 de desembre de 2012; anul·lar part de l'autorització i disposició de la 
despesa del contracte núm. 12004801, per l’import de 9.199.379,19 euros, amb 
càrrec de la partida 0201 22731 23141, d’acord amb el desglossament següent: 
any 2013: 415.831,06 euros, any 2014: 1.756.548,10 euros, any 2015: 
1.756.548,10 euros, 2016: 1.757.355,73 euros, 2017: 1.756.548,10 euros i 2018: 
1.756.548,10 euros; retornar l’import de 462.213,95 euros en concepte de 
garantia definitiva de l’esmentat contracte, constituït mitjançant la modalitat de 
retenció del preu, a Sant Joan de Déu Serveis Socials, d’acord amb els dipòsits que 
consten a l’expedient; notificar la present resolució a l’entitat adjudicatària i a la 
Tresoreria de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques particulars, reguladores del contracte núm. 13003446, que 
té per objecte la contractació del servei relatiu al concert de 75 places d’acolliment 
residencial temporal i tractament social al Centre d’Allotjament Temporal Hort de 
la Vila, durant el termini comprés entre el dia 1 de novembre de 2013 o del 
següent al de la formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2018, vist 
l’informe de la cap del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, del tècnic de 
gestió i del director del Departament de Família i Serveis Socials, que s’adjunta, el 
qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de 
10.186.087,51, mitjançant la forma de concert prevista als articles 277, c) del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós 
de la llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i 270 i següents del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; declarar la impossibilitat de promoure 
la concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 172, a) del TRLCSP, segons 
es justifica a l’informe adjunt del director de Serveis de Família i Serveis Socials; 
autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import de 10.186.087,51 euros, 
exempt d’IVA, d’acord amb el desglossament següent: 328.714,21 euros l’any 
2013, 1.971.272,01 euros l’any 2014, 1.971.272,01 euros l’any 2015, 
1.972.285,26 euros l’any 2016, 1.971.272,01 euros l’any 2017 i 1.971.272,01 
euros l’any 2018; Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals; adjudicar l’esmentat 
contracte a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, amb NIF núm. R-5800637-J, per un 
preu de 10.186.087,51 euros, exempt d’IVA, a partir de l’1 de novembre de 2013 
o del següent al de la formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2018; 
disposar a favor de l’esmentada entitat la despesa de 10.186.087,51 euros, 
exempt d’IVA, que anirà a càrrec de la partida 227.31 231.41 0201 dels 
pressupostos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d’aquest 
contracte en l’exercici corresponent; retenir del preu del contracte la quantitat de 
509.304,38 €, en concepte de garantia definitiva, atesa la declaració del 
contractista d’acollir-se a aquesta modalitat contemplada a la clàusula 10 del plec 
regulador del contracte i prevista a l’article 96.2 del TRLCSP; requerir l’adjudicatari 
perquè dins del termini màxim de quinze dies hàbils des del següent al de la 
notificació d’aquesta adjudicació es personi a les dependències del Departament de 
Serveis Jurídics de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (Passeig de Sant 
Joan, 75) per a la formalització del contracte; publicar l’adjudicació del contracte i 
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la seva formalització en el perfil de contractant i aquesta última, a més a més, al 
BOP en un termini no superior a 48 dies a comptar des de la data en què hagi 
estat acordada. 

 
3. Iniciar l'expedient per a la contractació de la gestió i explotació del Complex 

Esportiu Municipal Olímpia, amb núm. de contracte 13C00003. Aprovar les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i els annexos que l'acompanyen, i el plec de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte. Convocar la licitació per a la seva adjudicació, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert en atenció 
a les prescripcions de l'article 157 del TRLCSP, i publicar-la al Butlletí Oficial de la 
Província i al perfil del contractant. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
4. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: 1.- 

Instar al govern de la ciutat a realitzar una jornada interna on s'analitzin els canvis 
necessaris que serveixin per definir i revisar els criteris d'accés als ajuts econòmics 
d'inclusió tenint en compte la realitat que estan patint els nostres ciutadans i 
ciutadanes. 2.- Que les conclusions de la Jornada siguin presentades en aquesta 
Comissió en el segon trimestre de l'any vinent. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
5. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: 

Incrementar els recursos econòmics que es destinen al Servei d'Atenció 
Domiciliària com a mínim de 12 milions d'euros en l'exercici 2014, passant dels 48 
milions d'euros pressupostats a 60 milions d'euros, amb l'objectiu d'incrementar 
les hores d'atenció als actuals usuaris i possibles demandants millorant la 
intensitat i la freqüència del servei prestat i així donar resposta a les necessitats 
del servei de SAD social i de SAD dependència, prestant una atenció domiciliària de 
qualitat. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
6. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda instar a 

l'Agència de Salut Pública de Barcelona a: 1.- Fer més explícita la perspectiva LGTB 
als programes d'educació per la salut, en especial el PRESSEC, el PARLEM CLAR i el 
PARLEM CLAR AL CARRER, així com al Programa Salut i Escola; 2.- Incorporar 
qüestions sobre pràctiques sexuals sense risc a l'enquesta FRESC. 

 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 
 
Sessió de 8 d'octubre de 2013. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
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Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
1. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda: 1. Que 

el govern municipal rectifiqui la decisió presa i concedeixi el permís necessari per al 
rodatge de la sèrie televisiva "Isabel" en aquells espais en què ha estat denegat. 2. 
Que es garanteixi que no es tornarà a produir una situació com la que s'ha donat 
en relació als permisos de la sèrie i en futures ocasions es donin els permisos 
necessaris. 3. Que es traslladi el contingut d'aquest acord als responsables de la 
sèrie "Isabel". 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
2. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda que el 

govern municipal autoritzi el rodatge de la sèrie de televisió "Isabel" al Saló del 
Tinell, i alhora, defineixi un protocol que estableixi els criteris objectius per 
concedir permisos per poder rodar a espais públics de la ciutat, defineixi els 
responsables d'atorgar autoritzacions i al mateix temps, obri una finestreta única 
per tal de simplificar els tràmits per sol·licitar els corresponents permisos. 

 
Declaració Institucional 
 
3. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda: Primer.- 

Manifestar el nostre suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes 
les accions que de manera cívica es realitzin. Segon.- Instar al Govern de les Illes 
Balears a derogar el Decret de Tractament Integral de Llengües atès que afecta 
negativament a la pervivència de la llengua catalana i no ajuda els alumnes de les 
escoles illenques a millorar ni les seves competències lingüístiques ni el seu 
rendiment acadèmic. Tercer.- Requerir al Govern de les Illes Balears a retirar els 
avantprojectes de Llei de Símbols i de Llei de Convivència atès que atempten 
contra la llibertat d’expressió i pretenen esborrar les nostres senyes d’identitat 
comunes. Quart.- Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de 
les Illes Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials. 

 
 

COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT 
 
Sessió de 10 d'octubre de 2013. 

 
Part d’Impuls i control 

 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal PSC: 
 
1. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda: Instar al Govern municipal a 

vetllar pel compliment de les actuacions previstes al Pla Director d'Infraestructures 
del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 
pel que fa a la ciutat de Barcelona. 
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Del Grup Municipal PP: 
 
2. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda: Instar a Transports Metropolitans 

de Barcelona a la instal·lació de màquines expenedores de títols de transport públic 
a les parades o interior dels autobusos de la ciutat de Barcelona, descartant la 
possibilitat d'incorporar màquines de vending de llaminadures. 

 
Del Grup Municipal ICV-EuiA: 
 
3. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda instar a Transports Metropolitans 

de Barcelona a restablir els serveis de les línies de bus que es van deixar de 
prestar al 2012, entre els quals hi ha la supressió de la circulació de la pràctica 
totalitat de busos de barri en diumenges i festius. 
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE 

Acords 
 

Districte 1. Ciutat Vella 
 

Acords de la sessió del dia 3 d’octubre del 2013. 
 
 

PRÈVIA 
 
Comunicació als assistents dels canvis en l’Ordre del Dia.  
 
Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària del 4 de juliol de 2013. 
 
Part informativa  
 
Restar assabentat del contingut del Despatx d’Ofici en el qual es relaciona el 

desenvolupament de les competències del Districte. 
 
Restar assabentat de l’informe de la regidora del Districte. 
 
Restar assabentat de l’informe de valoració del “Pla Estiu 2013”. 
 
Restar assabentat de la Mesura de Govern: Campanya de sensibilització 

ambiental per a la millora de la neteja dels carrers i places de Ciutat Vella. 
 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Acceptar, per majoria dels membres presents, la Proposició del Grup Municipal 

d’ICV-EUiA sobre convocatòria immediata i extraordinària dels Consells de Barri del 
Raval, Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, en els quals el projecte 
d’ordenança municipal de terrasses preveu espais amb ordenació singular, per tal 
que emetin dictàmens sobre la regulació d’aquests espais, donant resposta escrita 
als esmentats dictàmens abans de l’aprovació final. 

 
Acceptar, per majoria dels membres presents, la Proposició del Grup Municipal 

del PPC en què insta al Districte de Ciutat Vella a què en el termini d’un mes des 
de l’aprovació d’aquesta proposició cap element del mobiliari del CEIP Mediterrània 
es trobi en situació d’oxidació o degradació, de conformitat amb els criteris 
professionals de la direcció, professorat i AMPA del centre. 

 
Acceptar, per majoria dels membres presents, la Proposició del Grup Municipal 

del PSC per acordar que s’aturi la privatització de la gestió dels aparcaments del 
centre de la ciutat i que es destini una part de les seves places per a reserva 
d’aparcament de residents de proximitat per tal de complimentar la mancança 
d’àrea verda a tot el districte. 

 
Rebutjar, per majoria dels membres presents, la Moció d’urgència presentada 

pel Grup Municipal UpB per tal que el districte de Ciutat Vella insti a la Comissió de 
Govern i als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona a retirar el recurs de 
cassació presentat contra la sentència del TSJC del 29 de juliol. 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 
El Consell de Districte de Ciutat Vella acorda: 
Declaració Institucional en suport a la comunitat educativa de les Illes Balears. 
Primer. Manifestar el nostre suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i 

a totes les accions que de manera cívica es realitzin. 
Segon. Instar al Govern de les Illes Balears a derogar el Decret de Tractament 

Integral de Llengües atès que afecta negativament a la pervivència de la llengua 
catalana i no ajuda els alumnes de les escoles illenques a millorar ni les seves 
competències lingüístiques ni el seu rendiment acadèmic. 

Tercer. Requerir al Govern de les Illes Balears a retirar els avantprojectes de Llei 
de Símbols i de Llei de Convivència atès que atempten contra la llibertat 
d’expressió i pretenen esborrar les nostres senyes d’identitat comunes.  

Quart. Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes 
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials. 

 
Declaració Institucional sobre la despesa social de l’Ajuntament de Barcelona. 
Primer. Incloure el 17 d’octubre, Dia Internacional per a l’eradicació de la 

pobresa, com a data de l’agenda institucional i instar l’Ajuntament de Barcelona a 
què també ho faci. 

Segon. Instar l’Ajuntament de Barcelona a què incrementi la despesa social 
anualment prenent com a referència la demanda d’ajuts de l’any anterior atès que 
gaudeix de superàvit pressupostari. 

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a què incrementi la despesa social 
anualment prenent com a referència la demanda d’ajuts de l’any anterior. 

Quart. Treballar més i millor amb les entitats del Districte que tinguin programes 
i/o projectes dirigits a eradicar, pal·liar o atenuar la pobresa o el risc de pobresa. 

Cinquè. Establir com el criteri més rellevant a l’hora d’atorgar les subvencions a 
entitats els propers anys, la feina i els treballs que aquestes duguin a terme per 
eradicar la pobresa. 
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Districte 7. Horta Guinardó 
 

Acords de la sessió del dia 8 d’octubre de 2013 
 
Aprovar l’acta de la sessió del dia 2 de juliol de 2013. 
 

PART INFORMATIVA 
 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia del 7 d’octubre de 2013, mitjançant el 

qual es nomena membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó la 
Sra. Roser Nogués Alonso, en substitució de la Sra. Iolanda Latorre Roldán.  

 
Quedar assabentat de la comunicació de les resolucions incloses en el despatx 

d'ofici. 
 
Quedar assabentat de l’informe sobre l’estat del Districte. 
 

 
PART DECISÒRIA 

 
Propostes d’acord. 
 
“Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l'art. 23.2.f) de la 

Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, l’expedient 
de convocatòria per a l’adjudicació de 160 habitatges amb protecció oficial en 
cessió en règim de dret de superfície ubicats a la promoció “Can Cortada”, situada 
a l’Avinguda de l’Estatut de Catalunya, 57 i al carrer Maternitat d’Elna, 2-18 de 
Barcelona, promoguda pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 

 
“Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 

Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, el Pla 
Especial urbanístic per a la regulació de l’ampliació de la Biblioteca Montbau-Albert 
Pérez Baró, situada al carrer d’Àngel Marquès, núms. 2-6, d’iniciativa municipal 
(BIM/SA)” 

 
“Informar favorablement, de conformitat amb allò disposat a l’art. 23.2.f) de la 

Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, el Pla 
Especial urbanístic de concreció de la titularitat, tipus i ordenació de l’equipament 
del solar situat al carrer de Natzaret, núm. 115-117, dins el recinte de l’Hospital 
Universitari de la Vall d’Hebron, promogut pel Servei Català de la Salut”. 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Proposicions/Declaracions de grup. 
 
Del grup del PSC 
 
“Que el Govern d’aquest Districte en el Plenari que presumiblement haurà de 

tenir lloc a primers del mes de març de 2014, es a dir aproximadament d’aquí a sis 
mesos, informi sobre quines accions ha dut a terme i l’estat en que es troba cada 
un dels casos esmentats, presentant, en aquells que correspongui, un calendari 
que contempli quin és l’estat dels projectes, licitacions, inici d’obres, etc, així com 
tots aquells aspectes que puguin ser rellevants per la conservació del nostre 
Patrimoni”.  

 
Del grup del PP 
 
El Consell del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 
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“Que el Districte d’Horta-Guinardó comenci les actuacions necessàries per la 
millora de la Rambla del Carmel i el seu mobiliari urbà”.  

 
Del grup d’ ICV-EUA 
 
El Consell Municipal del Districte d’Horta- Guinardó acorda: 
 
“ Instar a l’Ajuntament a destinar una partida pressupostària específica per 

resoldre les afectacions d’aquests veïns i veïnes d’Horta-Guinardó que han 
expressat la seva voluntat de ser expropiats. 

Fer efectives en aquest mandat les expropiacions d’aquells veïns i veïnes 
afectats pels diversos projectes de planejament del Districte que han demanat a 
l’Ajuntament ser expropiats per resoldre la seva situació”.  

 
Del grup d’UpB 
 
El Consell del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 
 
“ Crear una comissió de seguiment permanent, amb les persones afectades i 

grups municipals, que englobi tots els planejaments urbanístics previstos i en curs, 
per tal de mantenir informades a les persones afectades, així com atendre les 
seves demandes”. 

 
Declaracions Institucionals 
 
El Consell Plenari de l’Ajuntament del Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona 

acorda: 
Primer. Manifestar el nostre suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i 

a totes les accions que de manera cívica es realitzin. 
Segon. Instar al Govern de les Illes Balears a derogar el Decret de Tractament 

Integral de Llengües atès que afecta negativament a la pervivència de la llengua 
catalana i no ajuda els alumnes de les escoles illenques a millorar ni les seves 
competències lingüístiques ni el seu rendiment acadèmic. 

Tercer. Requerir al Govern de les Illes Balears a retirar els avantprojectes de Llei 
de Símbols i de Llei de Convivència atès que atempten contra la llibertat 
d’expressió i pretenen esborrar les nostres senyes d’identitat comunes. 

Quart. Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes 
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials. “ 
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Districte 9. Sant Andreu  
 
 

Acords de la sessió del dia 10 d’octubre de 2013 
 
 
El Ple del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en sessió ordinària de 

10 d’octubre de 2013, acordà el següent: 
 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 10 de juliol de 2013.  
 
 

PART INFORMATIVA 
 
Restar assabentat del despatx d’ofici. 
 
Restar assabentat de la modificació de les bases del concurs de composició coral 

de Sant Andreu. 
 
Restar assabentat de l’informe del SagrerArt i de l’informe del Regidor del 

Districte. 
 
 

PART DECISÒRIA 
 
Informar favorablement la Modificació del Pla General Metropolità per a la 

Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona, 
d'iniciativa municipal, de conformitat amb l’article 23.2. f) de la Carta Municipal de 
Barcelona.  

Informar favorablement la Modificació puntual del Pla general metropolità en el 
subàmbit 2 del sector IV de "La Maquinista", d'iniciativa municipal, de conformitat 
amb l’article 23.2. f) de la Carta Municipal de Barcelona.  

Informar favorablement el Pla especial urbanístic i de millora urbana de la finca 
situada al carrer de Cinca, núms. 24-30 (Clínica Sant Jordi), promogut per Mikter 
Catalunya, S.L., de conformitat amb l’article 23.2. f) de la Carta Municipal de 
Barcelona.  

 
PART D’IMPULS I CONTROL 

 
Acceptar, amb els vots favorables d’ICV-EUiA, PPC, PSC i UxB, i amb el vot en 

contra de CIU, la proposició presentada pel GMD d’UxB, per la qual s’acorda: 1) 
Instar a l’Ajuntament de Barcelona a ampliar la dotació de professionals dels 
Serveis Social del Districte de Sant Andreu per tal de donar resposta a les 
necessitats dels veïns i de les veïnes del districte; així com rebaixar la pressió dels 
i les professionals dels esmentats serveis; 2) Instar a l’Ajuntament de Barcelona a 
ubicar un centre de Serveis Socials al barri de la Trinitat Vella. 

 
Acceptar, amb els vots favorables d’UxB, ICV-EUiA, PSC, amb el vot en contra 

de PPC i amb l’abstenció de CIU, la proposició presentada pel GMD d’ICV-EUiA, per 
la qual s’acorda: 1) Convocar de forma immediata el consell de barri de Sant 
Andreu de Palomar, en el qual el projecte d’Ordenança municipal de terrasses 
preveu espais amb ordenació singular, per tal que emeti dictàmens sobre la 
regulació d’aquests espais i que, tal i com preveu l’article 21. quater de les Normes 
Reguladores de Participació Ciutadana, s’elevin als òrgans pertinents i s’incorporin 
a l’expedient del projecte normatiu; 2) Donar resposta escrita a l’esmentat consell 
de barri, abans de presentar el projecte per la seva aprovació final. 

 
Acceptar, amb els vots favorables d’UxB, ICV-EUiA, PPC i PSC i amb el vot en 

contra de CIU, la proposició presentada pel GMD de PPC, per la qual s’insta al 
Govern del Districte a: “1) Presentar en el próximo pleno un informe con los 
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principales elementos de evaluación del Plan de Acción Social Territorial (PAST) del 
Distrito de Sant Andreu así como la evaluación de los 3 programas de Acción Social 
de Centro (PASC) correspondientes al año 2012 y al primer semestre del ejercicio 
2013, con el objetivo de orientar las políticas públicas dirigidas a atender a las 
persona y familias con más necesidad del distrito de Sant Andreu y garantizar la 
cohesión social territorial. 2) Que este informe incorpore como mínimo los 
siguientes indicadores: atención a la dependencia (Número total de solicitudes de 
dependencia recibidas, valoraciones realizadas, PIAs realizados, PIAS 
pendientes…); atención en los centros de servicios sociales (unidades de atención y 
personas atendidas); tiempo medio de espera para una primera visita y para una 
segunda visita en cada uno de los centros de servicios sociales; número de 
personas y número de hogares atendidos con SAD, (% de cobertura respecto a las 
personas mayores); número de personas atendidas con teleasistencia, (%c 
obertura mayores 65 años); personas atendidas en el servicio de àpats en 
compañía; personas atendidas en comedores sociales; listas de espera en todos los 
servicios (SAD, teleasistencia, comedores sociales,…); tiempo medio de espera 
para recibir los servicios (SAD, teleasistencia, comedor social,…); presupuesto 
destinado a cada una de estas actuaciones”. 

 
Acceptar, amb els vots favorables d’UxB, ICV-EUiA, PPC, PSC, i CIU, la 

proposició presentada pel GMD PSC, per la qual s’acorda: que es creï un grup de 
treball dins de l’àmbit del Consell Escolar del Districte per analitzar les necessitats 
educatives pels 0 a 16 anys i revisar el mapa escolar del Districte de Sant Andreu. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’art. 13 de la Carta Municipal 
de Barcelona, disposo: 

Sotmetre a informació pública durant un termini de 20 dies, l’expedient relatiu a 
la creació de fitxers, informatitzats/no informatitzats, denominats “Mesures 
alternatives substitutòries”, amb la finalitat de gestió de les dades relatives als 
ciutadans que realitzen Mesures alternatives substitutòries, d’acord amb les 
competències en Benestar Social “Mediació Social”, amb la finalitat de gestió de les 
dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la mediació social 
efectuada per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les competències en 
Benestar Social. “Activitats per a infants i joves”, amb la finalitat de gestió de les 
activitats per a infants i joves organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord 
amb les competències en Joventut. “Gestió i ús d’equipaments, locals i espais 
municipals”, amb la finalitat de gestió de les activitats i dels usuaris dels 
equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les 
competències en Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals. “Entrada als 
edificis i locals de l’Institut Municipal d’Hisenda”, amb la finalitat de control de 
l’accés als edificis i locals de l’Institut Municipal d’Hisenda, d’acord amb les 
competències en Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals. “Consell 
escolar de Barcelona”, amb la finalitat de gestionar les activitats dels consells 
escolars de Barcelona, d’acord en les competències d’Educació. “Endolla’t”, amb la 
finalitat de registre de propietaris de vehicles elèctrics de Barcelona, d’acord amb 
les competències en Espai Públic i Medi Ambient. I la modificació del fitxer 
denominat “Residents”, creat pel Decret de 14 de setembre de 2010 (publicat al 
BOP de 18 d’octubre de 2010), amb la finalitat de gestió d’accés i/o estacionament 
en zones amb horari limitat o regulat, d’acord amb les competències en Espai 
Públic. I la supressió del fitxer denominat “Vigilància de l’edifici administratiu del 
Districte de Les Corts”, creat per decret de 15 de juny de 2012 i publicat de 
manera definitiva en el BOP de 5 de desembre de 2012. 

Aprovar, de conformitat amb l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la creació dels fitxers 
mixtos (informatitzats i no informatitzats) Mesures alternatives substitutòries, 
Mediació Social, Activitats per a infants i joves, Gestió i ús d’equipaments, locals i 
espais municipals, Entrada als edificis i locals de l’Institut Municipal d’Hisenda, 
Consell Escolar de Barcelona, Endolla’t, els quals s’incorporen en els annexos 1 a 
7, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública 
que facin palesa la necessitat d’introduir-hi rectificacions. Aprovar la modificació 
del fitxer denominat Residents, del qual s’indica la destinació de les dades que 
s’incorpora en l’annex 8, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el 
termini d’informació pública que facin palesa la necessitat d’introduir-hi 
rectificacions. I aprovar la supressió del fitxer Vigilància de l’edifici administratiu 
del Districte de les Corts, del qual s’indica la destinació de les dades que 
s’incorpora en l’annex 9, sempre i quan no s’hagin formulat al·legacions en el 
termini d’informació pública que facin palesa la necessitat d’introduir-hi 
rectificacions. 

Nomenar com a Responsables Executius dels Fitxers: 
El gerent de Coordinació Territorial pel fitxer “Mediació Social”, pel fitxer 

“Mesures alternatives substitutòries”, i pel que fa als tractaments dels espais i 
equipaments municipals que no siguin centres cívics, del fitxer “estió i ús 
d’equipaments, locals i espais municipals”. 

La gerent de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació pel fitxer Consell 
Escolar de Barcelona i també en el fitxer Activitats per a infants i joves juntament 
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amb el gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (en les activitats que organitzi 
cada gerència respectiva) 

La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona pel que fa al tractament dels 
centres cívics dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals. 

El gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda pel fitxer Entrada als edificis i locals de 
l’Institut Municipal d’Hisenda. 

El gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat pel fitxer Residents. 
El gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans pel fitxer Endolla’t, amb les tasques 

del responsable executiu del Fitxer (annex 10) 
Publicar aquest Decret i els annexos de creació, modificació i de supressió dels 

fitxers en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Deixar sense efecte el Decret de 15 de juny de 2012 que va crear el fitxer 

Vigilància de l’edifici Comissió de Seguretat en Protecció de Dades (CSPD) la 
creació, modificació i la supressió d’aquest fitxers als efectes de la seva inscripció 
en el Registre a l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat). 

Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3173/13) 

 
* * * 

 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre de la Generalitat 

de 22 d’agost de 2013, i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Fixar com a festes locals a celebrar durant l’any 2014, en el terme municipal de 
Barcelona, els dies: 

9 de juny, dilluns de Pasqua Granada  
24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè  
Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3258/13) 

* * * 
 

Decret. Vist l’acord adoptat per la Comissió de govern en la seva sessió del dia 
2 d’octubre de 2013, en virtut del qual s’informa favorablement el projecte de 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014, exercint a 
l’efecte la iniciativa prevista a l’article 16.a) Segon de la Carta Municipal de 
Barcelona. 

Atès que el projecte de pressupost ha estat presentat a la Comissió d’Economia, 
Empresa i Ocupació en la seva sessió del dia 9 d’octubre de 2013, no havent 
obtingut els vots necessaris per a la seva aprovació inicial. 

Atès que és voluntat d’aquesta Alcaldia mantenir obert el procés de negociació 
política amb els diferents Grups municipals i exhaurir el conjunt de possibilitats 
admeses a l’ordenament jurídic per activar el procés de presa de decisió en un 
matèria, com la pressupostària, de la màxima transcendència per al conjunt de la 
ciutat, fent ús, si s’escau, de l’instrument previst i regulat a l’article 197 bis de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim electoral general. 

Atès que l’eventual aprovació del Pressupost General a través del mecanisme 
que s’ha dit no pot anar en detriment de la necessària i prèvia tramitació del 
procediment establert legalment per a la seva aprovació, ni del seu coneixement i 
debat per part de les instàncies participatives que s’hi han de pronunciar. Tampoc 
no pot privar de la possibilitat que qualsevol persona pugui formular al·legacions o 
reclamacions al projecte pressupostari. 

Per tot això, en ús de les atribucions que en confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Primer. Sotmetre a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils el 
projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2014, 
informat favorablement per la Comissió de Govern el 2 d’octubre de 2013 i 
presentat a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació el dia 9 del mateix mes i 
any. 

Segon. Disposar de conformitat amb allò previst a l’article 27 de les Normes 
reguladores de la participació ciutadana, la celebració de l’Audiència Pública de 
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Pressupostos que se celebrarà en la data i lloc que s’anunciïn a la corresponent 
convocatòria. 

Tercer. Sol·licitar de les següents instàncies participatives l’emissió del respectiu 
informe sobre el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per 
a l’any 2014: 

− Consells de Districte 
− Consell de Ciutat 
− Consell Econòmic i Social de Barcelona 

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que se celebri. 

Barcelona, 10 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3224/13) 

 
* * * 

 
Decret. L’Alcalde, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la 
que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents 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, resol: 

El nomenament com a personal eventual, amb efectes 1 d’octubre de 2013, de 
la Sra. Virtudes Moron Molina, subgrup de classificació A1, en el lloc de treball de 
Tècnic/a 2 de la família de Serveis de Suport Polític-codi 80.20.PO.10, S 
08003344, amb complement de destinació de nivell 24, adscrit al Grup Polític 
Municipal Socialista, i el règim horari de 22 hores setmanals. 

La publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

Barcelona, 16 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3318/13) 
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CARTIPÀS 

 
Decret. Tal com estableix l’article 12 de les Normes Reguladores del 

Funcionament dels Districtes s'atribueix a aquesta Alcaldia el nomenament dels 
Regidors Presidents dels Consells Municipals dels Districtes, per això i en ús de les 
facultats atribuïdes a l'Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 
disposo: 

Nomenar la Ima. Sra. Isabel Ribas Seix Regidora Presidenta del Consell 
Municipal del Districte de Gràcia en substitució de la Ima. Sra. Elsa Blasco Riera. 

Barcelona, 9 d’octubre de 2013. L'alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3257/13) 
 

* * *  
 
Decret. Vista la petició rebuda de la portaveu del Grup Municipal de 

Convergència i Unió de 16 de setembre de 2013, que comunica un canvi de 
consellera al Consell Municipal del Districte de Sant Martí, i d'acord amb l'article 16 
de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, disposo: 

Nomenar el Sr. David Abelló i Bajos membre del Consell Municipal del Districte 
de Sant Martí en substitució de la Sra. Margarita Planas i Liebanas. 

Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3259/13) 
 

* * * 
 

Decret. Vista la petició rebuda de la portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió de 25 de setembre de 2013, que comunica un canvi de 
consellera al Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, i d'acord amb 
l'article 16 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, disposo: 

Nomenar membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó la Sra. 
Roser Nogués i Alonso en substitució de la Sra. Iolanda Latorre i Roldán. 

Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3274/13) 
 

* * *  
 

Decret. Vista la petició rebuda de la portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió de 30 de setembre de 2013, que comunica un canvi de 
conseller al Consell Municipal del Districte de Les Corts, i d'acord amb l'article 16 
de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, disposo: 

Nomenar el Sr. Cristian Sais i Fetthauer membre del Consell Municipal del 
Districte de Les Corts en substitució del Sr. Ferran Ros i Alcayde. 

Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3275/13) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 

Designar el Sr. Albert Vilalta Cambra representant de l’Ajuntament de Barcelona 
a la Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació de la restauració del Museu-Monestir 
de Pedralbes en substitució del Sr. Jordi Rogent i Albiol. 

Barcelona, 9 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3285/13) 
 

* * * 
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Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 

Municipal de Barcelona, disposo: 
Designar el Sr. Albert Vilalta Cambra, gerent d’Hàbitat Urbà, vocal del Consell 

Assessor d’Art Públic. 
Barcelona, 9 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3286/13) 
 

* * *  
 
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i segons les normes reguladores del Consell Municipal 
del Poble Gitano de Barcelona, disposo: 

Modificar la composició del Plenari del Consell Municipal del Poble Gitano de 
Barcelona, que quedarà integrat per les persones següents: 

 
Presidència (pd): 
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Regidora de Dona i Drets Civils 
 
Vicepresidència Associativa: 
Sra. Juana Fernández Cortés 
Associació Veus Gitanes 
 
En representació dels grups polítics municipals: 
Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro 
Grup Municipal Convergència i Unió 
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez 
Grup Municipal Socialista 
Ima. Sra. Glòria Martín i Vivas 
Grup Municipal Partit Popular 
Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona 
Grup Municipal d’ICV-EU i A 
Im. Sr. Joan Laporta i Estruch 
Grup Municipal d’Unitat per Barcelona 
 

En representació de les entitats socials, cíviques i culturals del col·lectiu gitano, 
amb seu a Barcelona: 

Sr. Francisco Aguilera Núñez 
Associació Cultural Gitana La Cera 
Sr. Antoni Carbonell Giménez 
Desenvolupament del Poble Gitano dels Països Catalans 
Sra. Ana Contreras Fernández 
Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen 
Sr. David Cortés Cortés 
Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés 
Sr. José Cortés Cortés 
Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya 
Sr. Juan Fajardo Jiménez 
Associació Gitana de Bon Pastor 
Sr. José Fajardo Jiménez 
Grupo Cultural Gitano de Porta 
Sr. Pere Garcia Giménez 
Associació de Joves Gitanos de Catalunya 
Sr. Manuel Giménez Baptista 
Associació Esportiva Gitana d’Hostafrancs 
Sr. Manuel Giménez Pubill 
Associació Cultural Cristiana de La Cera 
Sr. Domingo Jiménez Montaño 
Fundació Pere Closa 
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Sra. Francisca Perona Cortés 
Associació Veus Gitanes 
Sr. Juan de Dios Ramírez-Heredia 
Unión Romaní 
Sr. Israel Ramírez Sánchez 
Associació de Cultura Gitana Jove Ternikaló XXI 
Sr. Justo Rodríguez Heredia 
Associació Cultural Cristiana de Catalunya – AGAPE 
Sr. Juan Rosendo Fernández 
Associació Cultural Cristiana – Bon Pastor 
Sra. María del Carmen Rubia Jiménez 
Associació Intercultural Nakeramos 
Sr. Francisco Manuel Santiago Maya 
Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales 
Sr. Johnny Tarradellas 
Tots els Colors 
Sr. Juan Valentí Garcia 
Associació Cultural Cristiana – Plaça Espanya 
Com a Tècnics Municipals: 
Sra. Emilia Pallás Zenke 
Participació Social 
Sr. Josep Ma. Queralt i Capdevila 
Drets Civils 
 
Secretari del Consell: 
Sr. Pere Sala i Médico 
 
Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L'alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 3287/13) 
 

* * * 
 

Decret. D'acord amb el que es preveu a les Normes reguladores del Consell 
Municipal de Gais, Lesbianes, Homes i Dones Transsexuals, i fent ús de les 
atribucions que em confereixen l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 
disposo: 

Modificar la composició del Plenari del Consell Municipal de Gais, Lesbianes, 
Homes i Dones Transsexuals, que quedarà integrat per les persones següents: 
 
Presidència (pd): 

Regidora de Dona i Drets Civils 
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 

 
Vicepresidència associativa: 

Sra. M. José Ariza i Toledano 
Associació de Famílies Lesbianes i Gais 

 
En representació dels Grups Polítics Municipals: 

Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro 
Grup Municipal CIU  
Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño 
Grup Municipal PSC 
Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil 
Grup Municipal PP 
Ima. Sra. Janet Sanz i Cid 
Grup Municipal ICV-EU i A 
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete 
Grup Municipal UpB 
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En representació de partits polítics i sindicats: 
JSC 
Sr. Albert Dalmau Miranda 
JERC 
Sr. Isaac Garcia i Fernández 
ICV 
Sr. Josep Ma. Gómez 
EUiA, Àrea de Llibertats d'Expressió Afectiu-sexual 
Sr. Sergi Gómez i Planella 
PSC 
Sr. Alberto Lacasta Huelin 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Sr. Òscar Pascual i Sorribes 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Sr. Òscar Salcedo i Vila 

 
Tècnics municipals: 

Drets Civils, Ajuntament de Barcelona 
Sr. Josep Ma. Queralt i Capdevila 
Agència de Salut Pública de Barcelona 
Sra. Sílvia Martin Valle 
Direcció de Joventut, Ajuntament de Barcelona 
Sr. J. Ramón Morell i Sau  
Participació Social Ajuntament de Barcelona 
Sra. Emilia Pallàs i Zenke 
 
En representació de les associacions de gais i lesbianes i homes i dones 

transsexuals: 
Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 

Sr. Rodrigo Araneda i Villasante  
BarceDONA 
Sra. Joana Barrafont i Giménez 
Fundació Privada Enllaç 
Sra. Paulina Blanco Muñoz 
Associació de Famílies Lesbianes i Gais 
Sr. Vicent Borràs Català 
Associació Universitaria Sin Vergüenza 
Sr. Ivan Delamare 
Grup Elles 
Sra. Anna Durany i Alepuz 
Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) 
Sr. José Benito Eres i Rigueira 
Col·lectiu Transsexual de Catalunya (CTC) 
Sra. Beatriz Espejo i Arjona 
Gais Positius 
Sr. Leopold Estapé i Amat 
Grup de Lesbianes Feministes 
Sra. Marta Estella i Clota 
INFOGAI 
Sra. Maite Gallego de la Gruz 
Associació de Gais i Lesbianes Policies (GAYLESPOL) 
Sr. Manel González 
Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL) 
Sr. Joan Igual i Bracons 
Arco Iris 
Sr. Andrés León i Avalo 
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya (ACGIL) 
Sra. Irma Llopart i Escoda 
Unió General de Treballadors 



4734 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

Sra. Sònia López i Pérez 
ATC Libertad – Asociación de Transexuals e Intersexuales de Cataluña 
Sra. Joana López i Roldán 
Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes (AMPGIL) 
Sr. José Mellinas i Gil 
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat 
Sr. Óscar Morales 
STOP SIDA 
Sr. Rafael Muñoz i Castro 
AISIOS 
Sra. Natàlia Parés i Vives 
Fundación para la Identidad de Género 
Sra. Andrea Planelles i Aparicio 
Projecte dels NOMS-HISPANOSIDA 
Sr. Ferran Pujol i Roca 
ECOGAIS 
Sra. Laura D. Rebollo Mayo 
Grup Jove Coordinadora Gai Lesbiana 
Sra. Tamara Revollo i Garrido 
Col·lectiu Gai de Barcelona 
Sr. Xavier Ribas Piedrafita 
 
BEARCELONA 
Sr. Josep Ribes i Garasa 
Comissió Unitària 28 de juny 
Sra. Montse Rifà 
Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Sr. Eugeni Rodríguez Giménez 
Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya 
Sr. Joaquim Roqueta i Manen 
Casal LAMBDA 
Sr. Emilio Ruíz Pérez 
Consell de la Joventut de Barcelona 
Sra. Núria Sala Villaró 
Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos per a Dones Lesbianes 

(ACORD) 
Sra. Gemma Sánchez i Ruiz 
Ens Entenem - Espai per la informació GLBT 
Sr. Miguel Ángel Sanz 
Panteres Grogues 
Sr. Jacques Shoofs 
CCOO Barcelonès (observadors) 
Sr. Pedro Sáez i Moya 
 
Secretaria del Consell: 
Sr. Pere Sala i Médico 
 
Barcelona, 7 d’octubre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
(Ref. 3288/13) 
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PERSONAL 

Concursos de personal 
 
 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE TRES 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL 
(Aprovades per decret de l’Alcaldia) 

 
 
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 

juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació: 

 
 

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 

convocatòria és necessari: 
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 

pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord. 

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal. 

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs. 

 
 

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS 
 
1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 

anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt. 

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent: 
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt. 
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts. 
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts. 
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent: 
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– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 
convocat: 1 punt. 

– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 
lloc de treball convocat: 0,50 punts. 

– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts. 

– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa. 

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació. 

 
 

JUNTA DE VALORACIÓ 
 
Estarà formada pels membres següents: 
– Presidència: 

El director de Recursos Humans, com a titular. 
– Vocalies: 

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta. 
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte. 
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs. 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració. 

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa. 

 
 
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS 
 
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 

sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal. 

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini. 

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes. 

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit. 

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae. 

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals. 

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
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mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats. 

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça. 

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent. 

 
 
ANNEX 
Concurs núm. 34/2013-C. Un lloc de treball de Suport 3 de la família 

professional General (GE) adscrit al Departament de Planificació de Mobilitat de la 
Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència de Prevenció Seguretat i Mobilitat. 
(nivell 18) 

Concurs núm. 35/2013-C. Un lloc de treball de Suport 3 de la família 
professional General (GE) adscrit al Departament de Contractació de la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de 
Recursos. (nivell 18) 

Concurs núm.36/2013-C. Un lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família 
professional de Serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de 
Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals del Districte de Les Corts. 
(nivell 24) 
 
 
Suport 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament de 
Planificació de Mobilitat de la Direcció de Serveis de Mobilitat de la 
Gerència de Prevenció Seguretat i Mobilitat. 
Concurs núm. 34/2013-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de Suport 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Planificació de Mobilitat de la Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència de 
Prevenció Seguretat i Mobilitat. 

D’acord amb la regulació de l’article 79 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic sobre el concurs de provisió dels llocs de treball, 
les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs i 
d’acord amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Planificació de 
Mobilitat de la Direcció de Serveis de Mobilitat de la Gerència de Prevenció 
Seguretat i Mobilitat. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1,C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada de 37,5 hores i un 

horari adaptat a les necessitats del servei.  
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2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  667 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)  
3.1.1 Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 

3.1.2 Funcions bàsiques 
• Integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o especialitzada de 

l’òrgan on està adscrit, controlant el seu desenvolupament. 
• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 

seva responsabilitat.  
• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 

d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.  

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Planificació de Mobilitat) 

3.2.1 Missió 
Anàlisi i desenvolupament de propostes de millora vers una mobilitat més 

segura, més eficient, més equitativa i més sostenible. 
3.2.2 Funcions  
• Elaborar estudis de projectiva i planejament de la mobilitat i de la seguretat 

viària. 
• Elaborar els plans de mobilitat que integrin les diverses formes de 

desplaçament i impulsin una mobilitat més sostenible i segura. 
• Elaborar els plans estratègics d’aparcaments, transport públic, transport de 

mercaderies, zones de vianants, bicicletes i motos. 
• Elaborar estudis d’impacte sobre la mobilitat, plans urbanístics, centres 

d’atracció de mobilitat, grans obres, i altres. 
• Elaborar estudis sobre mesures d'ordenació i mesures de la circulació de 

vehicles, vianants i en matèria de transports, ordenació dels transports 
col·lectius de superfície: itineraris i recorreguts. 

• Informar dels aspectes de planificació en projecte presentats per tercers. 
Informar les respostes als ciutadans i als Grups Municipals. 

• Col·laborar amb altres dependències de l’Ajuntament, i altres institucions 
públiques i privades, en l'elaboració de projectes de ciutat. 

• Cooperar tècnicament en l'elaboració de normes jurídiques i instruccions en 
matèries de transport, circulació i seguretat viària. 

• Impulsar la presència de la mobilitat en els canals telemàtics i col•laborar 
amb campanyes i altres productes d’informació i comunicació. 

• Interlocutar amb els Districtes. Processos participatius. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa) i C2 (categoria 

Auxiliar Administrativa)  
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 

plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
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Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i de 24 de juliol de 2013.  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana 
(certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o 
equivalent. Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua 
catalana en la convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en documentar les incidències en la via pública (semàfors, 
guals, mobiliari, etc.) fins a 2 punts 

− Experiència en tasques relacionades amb la funció d’inspecció en la via 
pública fins a 2 punts 

− Experiència l’ús de bases de dades, programes informàtics de gestió, 
información o imatges (microstation, autocad, CARDIM, INVESIG, IRIS, 
Word, Excel, fins a 2 punt 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
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funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 3 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 
6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Joan Delort Menal, Gerent del Prevenció, Seguretat i Mobilitat, o persona 

en qui delegui. 
Vocals:  
− Sr. Adrià Gomila i Civit, Director de serveis de Mobilitat, o persona en qui 

delegui. 
− Sr Carlos López Lois, Cap de Departament de Planificació de Mobilitat, o 

persona en qui delegui.  
− Sra Carme Melús i Nuño, Cap de Departament de Recursos Humans de la 

GPSM, o persona en qui delegui, 
− Jose M. Martínez de Eulate i Garralda, Tècnic del Departament de Selecció i 

Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització, o persona en 
qui delegui.  

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de l’Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 
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Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  
 

 
Concurs núm. 35/2013-C 
Suport 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament de 
Contractació de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica a la Direcció de 
Serveis Generals de la Gerència de Recursos. 
 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball 
de Suport 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament de 
Contractació de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica a la Direcció de Serveis 
Generals de la Gerència de Recursos. 

D’acord amb la regulació de l’article 79 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic sobre el concurs de provisió dels llocs de treball, 
les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs i 
d’acord amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Contractació de la 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica a la Direcció de Serveis Generals de la 
Gerència de Recursos. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1/C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  667 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.2. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)  
3.1.1 Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 
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3.1.2 Funcions bàsiques 
• Integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o especialitzada de 

l’òrgan on està adscrit, controlant el seu desenvolupament. 
• Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 

seva responsabilitat.  
• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 

d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats . 

• Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Contractació) 

3.2.1 Missió 
Gestió dels expedients de contractació i de concessió d'obres, serveis i 

subministraments amb reconeixement de les obligacions que en resultin. 
3.2.2 Funcions  
• Elaborar els plecs de clàusules administratives per a la contractació dels 

òrgans als que dóna suport. 
• Gestionar i tramitar la contractació centralitzada. 
• Elaborar els convenis establerts entre altres administracions i/o entitats 

públiques amb els òrgans als que dóna suport. 
• Gestionar els processos econòmics de les subvencions dels òrgans als que 

dóna suport. 
• Gestionar les funcions relacionades amb la reproducció dels documents. 
 
4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 i C2 de les categories Administrativa i 

Auxiliar Administrativa. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i de 24 de juliol de 2013.  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana 
(certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o 
equivalent. Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua 
catalana en la convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
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què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

 
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 

què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en la tramitació d’expedients de contractació fins a 1 punt 
− Experiència en la tramitació d’expedients de subvencions fins a 1 punt 
− Experiència la tramitació de convenis fins a 1 punt 
− Experiència en ús de l’eina SAP ecofin fins a 2 punts 
− Experiència en ús de full de càlcul Excel  fins a 1 punt 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 3 de la família professional General (GE) 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència. 

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Agustín Abelaira i Dapena, Direcció de Serveis Generals o persona en 

qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Cruz M. Pérez i Garcia, Direcció de Serveis de Gestió Econòmica, o 

persona en qui delegui. 
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− Sr. Eduard Alonso Surroca, Departament de Contractació, o persona en qui 
delegui. 

− Sra. Francesca Otálora i Sala, Departament de Recursos Humans o persona 
en qui delegui. 

− Sr. Francesc Martínez i Lizán, Departament de Selecció i Promoció, o 
persona en qui delegui 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de l’Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  
 

 
Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis de Gestió i Administració 
(GA) adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis 
Generals del Districte de Les Corts 
Concurs núm.36/2013-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis de Gestió i Administració 
(GA) adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis 
Generals del Districte de Les Corts 

D’acord amb la regulació de l’article 79 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic sobre el concurs de provisió dels llocs de treball, 
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les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs i 
d’acord amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 2 de 
la família professional de Serveis de Gestió i Administració adscrit al Departament 
de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals del Districte de Les Corts. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Tècnic/a 2 (80.20.GA.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Tècnic 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2  
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  24 (582,92 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  969 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família de GA) 
3.1.1 Missió 
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes. 

3.1.2 Funcions bàsiques 
• Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 

de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis  

• Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució 

• Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis  

• Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat 

• Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis 

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Recursos Interns) 

3.2.1 Funcions  
• Responsable de la gestió pressupostària: Elaboració i seguiment del 

pressupost i comptabilització de despeses i ingressos. 
• Responsable en matèria de control de gestió en l’àmbit de districte: 

Elaboració d’informes i recull d’indicadors de seguiment de l’activitat i 
resultats del districte. 

• Impuls, gestió, control i seguiment econòmic de la contractació, convenis 
signats i subvencions atorgades. 

• Gestió i tramitació de compres de materials propis del districte. 
• Coordinació de les actuacions en matèria de recursos humans en el 

Districte. 
• Coordinació de les actuacions en matèria de sistemes d’informació. 
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• Gestió de l’equipament i dels recursos de l’arxiu municipal de districte 
d’acord amb les normes i instruccions aprovades i els criteris establerts per 
l’àmbit sectorial de referència. 

• Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències. 

• Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació, i en concret dels contractes de suport i dels serveis comuns del 
Districte. 

• Gestió, coordinació i supervisió dels recursos humans i materials assignats. 
• Responsabilitat orgànica del personal designat per a la prevenció de riscos 

laborals, efectuant el control i seguiment de les actuacions preventives 
bàsiques del districte. 

• Interlocutor amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a dur a 
terme les mesures de prevenció. 

• Coordinació de les actuacions en matèria de Plans d’emergència en l’àmbit 
dels edificis municipals de Districte. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. 
• Totes aquelles que altres que li siguin atribuïdes per la Direcció en el 

compliment de les seves funcions. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en 

Estadística; Tècnic/a Superior en Gestió; Tècnic/a Superior en Informació; 
Tècnic/a d’Administració General; Tècnic/a Superior en Economia i Tècnic/a 
Superior en Sociologia (ambdues branques de la categoria de Tècnic/a 
Superior en Economia i Sociologia); Tècnic/a Superior en Psicologia (branca 
de Psicologia de la categoria de Tècnic/a Superior en Educació i Psicologia); 
Tècnic/a Superior en Organització (branca d’Organització de la categoria de 
Tècnic/a Superior en Organització i Informàtica) o bé pertànyer al grup A, 
subgrup A2 de la categoria de Gestor/a d’Administració General. 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i de 24 de juliol de 2013.  

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana 
(certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o 
equivalent. Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua 
catalana en la convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 
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Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de 
realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits Valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en tasques de gestió, tramitació i supervisió en matèria de 
recursos humans, fins a 1.5 punts. 

− Experiència en gestió i tramitació de subvencions, fins a 1.5 punts 
− Experiència en matèria de prevenció de riscos laborals..fins a 1 punt. 
− Experiència en matèria de contractació pública, fins a 1 punt 
− Experiència en gestió i/o coordinació de projectes, fins a 1 punt 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.  

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.  

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis de 
Gestió i Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.  

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris. 

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts. 
 
Puntuació mínima 
− Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 9 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Josep Garcia Puga, Gerent del districte de Les Corts, o persona en qui 

delegui. 
Vocals: 
− Sra. Cristina Suñé Ruiz, Direcció de Serveis Generals del districte de Les 

Corts, o persona en qui delegui. 



4748 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 29 20-10-2013 
 

− Sra. Meritxell Cusi i Pérez, Departament jurídic-secretaria del districte de 
Les Corts, o persona en qui delegui. 

− Sr. Francesc Martínez Lizán, Departament de Selecció i Promoció de la 
Gerència de Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de l’Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut nova destinació cessarà en 
el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió 
en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.  
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Nomenaments 
 

Funcionaris/àries de carrera 
 
L’Alcaldia, en data 16 d’octubre de 2013 ha adoptat la següent resolució: 
Nomenar, amb efectes 9 d’octubre de 2013, de conformitat amb la proposta del 

Tribunal de Selecció del concurs oposició, torn de promoció interna, de 4 places de 
Tècnic/a Superior en Arquitectura i Enginyeria, com a funcionari de carrera en la 
categoria TS Enginyeria, de conformitat amb l’Acord del Plenari del Consell 
Municipal de 21 de desembre de 2012, el Sr. Héctor Carmona Bailo (Mat. 24965), 
d’acord el que disposa l’article 62 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic. 

 
 

 
Funcionaris/àries en pràctiques 
 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

L’Alcaldia, en data 16 d’octubre de 2013, ha adoptat la següent resolució: 
Nomenar, amb efectes de 30 de setembre de 2013, de conformitat amb la 

proposta del Tribunal de Selecció del concurs oposició, mitjançant promoció 
interna, de 14 places de Sergent/a de la Guàrdia Urbana de Barcelona, com a 
funcionaris/àries en pràctiques les persones següents: Alcaraz Carrillo, Carlos 
(Mat.24260); Aznar León, Ginés Jose (Mat. 24264); Blanca Bernardino David 
(Mat.24427); Carballo de Luís, Mercedes (Mat.25392); Gálvez Pulido, Juan 
(Mat.25147); García Lora, Fco. Javier (Mat.23949); García Ruiz, Ángel A. 
(Mat.24138); González Save, Carlos (Mat.22781); Guerrero Albarral, Gustavo 
(Mat.24186); Méndez Díaz, Agustín (Mat.26160); Oliva Mateos, J. Carlos 
(Mat.25600); Oliveras Calveras, Jordi (Mat.25360); Romero Correa, Miguel Fco. 
(Mat.24423); San Miguel Tormo, David (Mat.24256), d’acord amb l’article 30 de la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
Concursos 

 
El gerent Municipal, en data 16 d’octubre de 2013, ha adoptat la següent 

resolució: 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 24/2013-C: 
- la Sra. Carme Jaume Esteve (mat.38588), en el lloc de treball de Suport 2 de 

la família General, codi 90.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 20, i 
adscrit al Servei d’Atenció Telefònica del Departament de Serveis d’Atenció 
Ciutadana (Gerència de Recursos).  

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 

 
La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 15 d’ octubre de 2013 

ha adoptat la següent resolució: 
Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 

número 3/13,  
- el Sr. Jordi Sabater Bonet (Mat. 311), per a ocupar el lloc de treball de Tècnic 

2 de la família professional de serveis de gestió i administració (GA) (80.20.GA.10) 
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a la Secretaria Tècnica de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb 
complement de destinació nivell 24 i complement específic corresponent a aquest 
lloc de treball, segons catàleg vigent. 

 
 

 
Lliures designacions 

 
El Gerent Municipal, en data 16 d’octubre de 2013, ha adoptat la següent 

resolució: 
Nomenar, la funcionària de carrera Núria Serra Busquets (mat. 24358), subgrup 

A1, Cap de Departament 1 de la Família General, codi 40.10.GE.10 del vigent 
Catàleg de llocs de treball, amb complement de destinació de nivell 26, lloc de 
treball adscrit al Departament d’Acció Comunitària de la Direcció de Serveis 
d'Immigració i Interculturalitat de la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i 
Igualtat (Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports), per haver superat la 
convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 15/2013-L i de 
conformitat amb l’art. 80 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, en relació amb l’article 22.3 del vigent Acord de Condicions de 
Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona; així com als 
articles 110.1.b) i 120.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
 

 
El Gerent Municipal, en data 16 d’octubre de 2013, ha adoptat la següent 

resolució: 
Nomenar, el funcionari de carrera, Sr. Carlos M. López Lois (mat.25221), 

subgrup A1, Cap de Departament 1 de la Família General, codi 40.10.GE.10 del 
vigent Catàleg de llocs de treball, amb complement de destinació de nivell 26, lloc 
de treball adscrit al Departament de Planificació de Mobilitat de la Direcció de 
Serveis de Mobilitat de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, per haver 
superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 17/2013-L i 
de conformitat amb l’art. 80 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, en relació amb l’article 22.3 del vigent Acord de Condicions de 
Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona; així com als 
articles 110.1.b) i 120.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
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ANUNCIS 

Altres anuncis 
 

Gerència de Recursos 
 
L’Alcaldia amb data 7 d’octubre de 2013 va resoldre sotmetre a informació 

pública, durant un termini de 20 dies, l’expedient núm. 847/13 relatiu a la creació 
dels fitxers, informatitzats/no informatitzats, denominats “Mesures alternatives 
substitutòries”, amb la finalitat de gestió de les dades relatives als ciutadans que 
realitzen Mesures alternatives substitutòries, d’acord amb les competències en 
Benestar Social. “Mediació social”, amb la finalitat de gestió de les dades de 
caràcter personal recollides com a conseqüència de la mediació social efectuada 
per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les competències en Benestar Social. 
“Activitats per a infants i joves”, amb la finalitat de gestió de les activitats per a 
infants i joves organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les 
competències en Joventut. “Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals”, 
amb la finalitat de gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments 
municipals de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les competències en Gestió i 
ús d’equipaments, locals i espais municipals. “Entrada als edificis i locals de 
l’Institut Municipal d’Hisenda”, amb la finalitat de control de l’accés als edificis i 
locals de l’Institut Municipal d’Hisenda, d’acord amb les competències en Gestió i 
ús d’equipaments, locals i espais municipals. “Consell escolar de Barcelona”, amb 
la finalitat de gestionar les activitats dels consells escolars de Barcelona, d’acord 
amb les competències en Educació. “Endolla’t”, amb la finalitat de registre de 
propietaris de vehicles elèctrics de Barcelona, d’acord amb les competències en 
Espai Públic i Medi Ambient. I la modificació del fitxer denominat “Residents”, creat 
pel Decret de 14 de setembre de 2010 (publicat al BOP de 18 d’octubre de 2010), 
amb la finalitat de gestió d’accés i/o estacionament en zones amb horari limitat o 
regulat, d’acord amb les competències en Espai Públic. I la supressió del fitxer 
denominat “Vigilància de l’edifici administratiu del districte de les Corts”, creat per 
decret de 15 de juny de 2012 i publicat de manera definitiva en el BOP de 5 de 
desembre de 2012; amb les característiques que es detallen en els Annexos 1-9.  

Aquests fitxers es consideraran creats/modificats/ suprimits sempre i quan no 
s‘hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública que facin palesa la 
necessitat d’introduir-hi rectificacions. 

L’expedient 847/13 romandrà exposat al púbic per a la seva consulta de dilluns 
a divendres de 9.00 a 14.30 a la Direcció del Programa Jurídic Administratiu de la 
Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona (Plaça Sant Miquel, 4-5, edifici 
Novíssim 3a planta), de conformitat amb l’article 86 de la Llei 30/1992, durant un 
termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació. 

Barcelona, 14 d’octubre de 2013. El secretari delegat de la Gerència de 
Recursos, Antonio Galiano Barajas. 

 
 

Annex 1. Declaració del fitxer “Mesures alternatives substitutòries” 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Plaça Sant 

Jaume 2, 08002 Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre General de l'Ajuntament, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant 
clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.  

Nom del sistema i tipus de tractament: El sistema “Mesures alternatives 
substitutòries” de l’Ajuntament de Barcelona, serà tractat de forma mixta: 
automatitzada i manual amb equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i 
de forma autònoma, emprant intranet o Internet a servidors centrals. 
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Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels plecs de contractació de serveis 
relacionats amb aquest sistema d'Informació, que emeti l’òrgan administratiu 
responsable executiu del fitxer o bé mitjançant contractació de caire menor. La 
relació actualitzada d’encarregats de tractament serà mantinguda al dia pel Gestor 
Operatiu del Fitxer i s'inclourà al document de seguretat. 

Estructura bàsica del fitxer i nivell de seguretat requerit: El fitxer inclourà les 
dades de caràcter personal de nivell mitjà del tipus següent:  

• Identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, nom i cognoms, adreça, e-mail, 
telèfon, imatge, núm. Registre personal. 

• Personals: data naixement. 
• Infraccions: administratives. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les dades relatives als ciutadans 

que realitzen Mesures alternatives substitutòries. Aquestes finalitats es concreten 
en la tipologia: 

• Altres Finalitats: procediments administratius, gestió de sancions, altres 
finalitats. 

Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 
personal: Ciutadans que complimenten sancions mitjançant Mesures alternatives 
substitutòries. 

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides de l’interessat o del 
seu representant legal. 

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant 
formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, 
magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent. 

Cessions de dades de caràcter personal: No es preveuen.  
Transferències internacionals de dades: No es preveuen. 
 

Annex 2. Declaració del fitxer “Mediació social” 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Jaume 

2, 08002 Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant clarament en el 
títol: Tutela de drets LOPD. 

Sistema de tractament: El sistema Mediació social serà tractat de forma mixta: 
automatitzada i manual amb equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i 
de forma autònoma i emprant intranet o internet a servidors centrals o equip local. 

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament 
relacionats, atorgats per l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 

Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclourà les dades de caràcter personal de 
nivell alt del tipus següent:  

• Identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i 
cognoms adreça, e-mail, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, 
marques físiques. 

• Personals: Exclusivament si alguna d’aquestes dades és pertinent: estat 
civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, 
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques 
físiques o antropomètriques. 

• Socials: allotjament o habitatge, aficions, estils de vida, clubs/associacions, 
llicències, permisos i autoritzacions. 

• Professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany 
a col·legis/associacions professionals. 

• Comercial: activitats i negocis, llicències comercials. 
• Econòmico-financeres: subsidis/beneficis. 
• Transaccions: compensacions/indemnitzacions. 
• Infraccions: penals, administratives (especificar Llei que ens habilita a 

recollir les dades). 
• Especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, 

origen racial o ètnic, salut (malalties, discapacitats...), vida sexual, violència 
de gènere. 
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Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les dades de caràcter personal 
recollides com a conseqüència de la mediació social efectuada per l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia: 

• Treball i Serveis Socials: promoció ocupació, prestacions assistència social, 
pensions i subsidis i altres prestacions, acció immigrants, tercera edat, 
promoció social de la dona, joventut protecció de menors, accés a 
l’habitatge, altres serveis socials. 

• Altres: procediments adm., atenció al ciutadà, estadístiques internes. 
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 

personal: Ciutadans en conflicte que precisen un servei de mediació. 
Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat o 

del seu representant.  
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant telèfon, 

enquesta o entrevista, formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. 
Utilitzant: suport paper, magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent.  

Cessions de dades de caràcter personal: Les dades només seran comunicades a 
altres Administracions o Ens públics que ho requereixin en el curs d’un expedient 
concret i en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de 
Llei.  

Transferències internacionals de dades: Cap.  
 

Annex 3. Declaració del fitxer “Activitats per a infants i joves” 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Jaume 

2, 08002 Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant clarament en el 
títol: Tutela de drets LOPD. 

Sistema de tractament: El sistema Vacances per a infants i joves, emprat per la 
gestió de les peticions d’aquestes activitats promogudes per l’Ajuntament de 
Barcelona, serà tractat de forma mixta: automatitzada i manual amb equips que 
accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma, emprant intranet o 
Internet a servidors centrals o equip local. 

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament 
relacionats, atorgats per l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 

Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclourà les dades de caràcter personal de 
nivell alt del tipus següent: 

• Identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms adreça, e-mail, 
telèfon, signatura, signatura electrònica. 

• Personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, 
edat, sexe, nacionalitat, llengua vehicular preferent. 

• Socials: allotjament o habitatge, propietats, possessions. 
• Professionals: formació, titulació, historial estudiantil. 
• Econòmic-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, dades 

bancàries, dades econòmiques de la nòmina, hipoteques, subsidis/beneficis. 
• Especialment protegides: salut (malalties, discapacitats...als efectes de 

control d’al·lèrgies, contraindicacions i medicació durant l’activitat), 
violència de gènere (referida al pare/mare/tutor). 

Que requereixen les mesures de seguretat de nivell Alt d’acord al Reglament de 
Seguretat vigent. 

Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les activitats per a infants i joves 
organitzades per l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta finalitat es concreta en la 
tipologia: 

• Educació i Cultura: educació infantil i primària, estudis artístics i idiomes, 
educació especial, beques i ajuts a l’estudi, esports, foment d’activitats 
culturals, coneixement de la ciutat, educació i ciutadania. 

Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 
personal: Persones que voluntàriament demanen participar-hi incloent dades del 
tutor legal (habitualment el pare o la mare). 
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Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat o 
del seu representant.  

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant 
formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper 
o via telemàtica o altre mitjà equivalent.  

Cessions de dades de caràcter personal: Les dades només seran comunicades a 
Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències 
previstes en una norma amb rang de llei. 

Transferències internacionals de dades: No es preveuen. 
 

Annex 4 . Declaració del fitxer “Gestió i ús d’equipaments, locals i espais 
municipals” 

Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Jaume 
2, 08002 Barcelona. 

Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant clarament en el 
títol: Tutela de drets LOPD. 

Sistema de tractament: El sistema “Gestió i ús d’equipaments, locals i espais 
municipals” serà tractat de forma mixta: automatitzada i manual amb equips que 
accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma i emprant intranet o 
internet a servidors centrals o equip local. 

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament 
relacionats, atorgats per l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 

Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclourà les dades de caràcter personal de 
nivell bàsic del tipus següent:  

• Identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, adreça, e-mail, 
telèfon, imatge/veu, signatura electrònica, empremta. 

• Personals: data de naixement, llengua vehicular preferent, estat civil, lloc 
naixement, nacionalitat. 

• Professionals: titulació, experiència, pertany a col·legis/associacions 
professionals. 

• Comercial: activitats i negocis, llicències (només si és necessari per a l’ús a 
gestionar). 

• Econòmico-financeres: dades bancàries, assegurances, subsidis/beneficis 
(només si és necessari per a l’ús a gestionar). 

Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les activitats i dels usuaris dels 
equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes finalitats es 
concreten en la tipologia:  

• Educació i Cultura: esports, foment d’activitats culturals, patrimoni històric 
i/o artístic. 

• Hisenda: facturació.  
• Altres: autoritzacions i permisos, publicacions, altres finalitats(només si 

identifiqueu quines). 
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 

personal: Persones que realitzen o estan interessades en les activitats que fan els 
equipaments municipals i persones que desenvolupen aquestes activitats. 

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides del propi interessat o 
del seu representant. 

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant 
formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, 
via telemàtica.  

Cessions de dades de caràcter personal: Cap. 
Transferències internacionals de dades: Cap.  
 

Annex 5. Fitxer “Entrada als edificis i locals de l’Institut Municipal 
d’Hisenda” 

Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 2, 
08002 Barcelona. 
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Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant clarament en el 
títol: Tutela de drets LOPD. 

Sistema de tractament: El sistema Entrada als edificis i locals de l’Institut 
Municipal d’Hisenda serà tractat de forma mixta: automatitzada i manual amb 
equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma i emprant 
intranet o internet a servidors centrals o equip local. 

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament 
relacionats, atorgats per l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 

Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclourà les dades de caràcter personal de 
nivell bàsic del tipus següent:  

• Identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Control de l’accés als edificis i locals de 

l’Institut Municipal d’Hisenda. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia:  
• Altres: control d’accés a edificis.  
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 

personal: Persones que accedeixen als edificis i locals de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. 

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat.  
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant 

entrevista, formulari. Utilitzant: suport paper.  
Cessions de dades de caràcter personal: Cap. 
Transferències internacionals de dades: Cap.  
 

Annex 6. Declaració Fitxer “Consell escolar de Barcelona” 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Jaume 

2, 08002 Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant clarament en el 
títol: Tutela de drets LOPD. 

Sistema de tractament: El sistema Consell escolar de Barcelona serà tractat de 
forma mixta: automatitzada i manual amb equips que accedeixin mitjançant xarxa 
corporativa i de forma autònoma i emprant intranet o internet a servidors centrals 
o equip local. 

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament 
relacionats, atorgats per l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 

Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclourà les dades de caràcter personal de 
nivell bàsic del tipus següent:  

• Identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, adreça, e-mail, 
telèfon, signatura, imatge/veu. 

• Personals: dades familiars (en cas de menors), data naixement, sexe, 
llengua vehicular preferent. 

• Treball: lloc de treball. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestionar les activitats dels consells escolars 

de Barcelona. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia:  
• Altres: altres finalitats (gestió administrativa d’aspectes educatius). 
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 

personal: Representants de les escoles municipals 
Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat o 

del seu representant;  
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant 

entrevista, formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: 
suport paper, magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent.  

Cessions de dades de caràcter personal: Les dades seran comunicades a altres 
Administracions o Ens públics que ho requereixin en el curs d’un expedient concret 
i en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de Llei. 

Transferències internacionals de dades: Cap.  
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Annex 7. Fitxer “Endolla’t” 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Jaume 

2, 08002 Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant clarament en el 
títol: Tutela de drets LOPD. 

Sistema de tractament: El sistema “Endolla’t” serà tractat de forma mixta: 
automatitzada i manual amb equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i 
de forma autònoma i emprant intranet o internet a servidors centrals o equip local. 

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament 
relacionats, atorgats per l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 

Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclourà les dades de caràcter personal de 
nivell bàsic del tipus següent:  

• Identificatives: DNI/NIF/nia/passaport, nom i cognoms, adreça, e-mail, 
telèfon, signatura. 

• Personals: data naixement. 
• Econòmico-financeres: dades bancàries i tarja de crèdit. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Registre de propietaris de vehicles elèctrics 

de Barcelona. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia:  
• Seguretat pública i defensa: seguretat vial. 
• Altres: altres registres adm., autoritzacions i permisos. 
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 

personal: persones propietàries d’un vehicle elèctric i que s’inscriguin. 
Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat o 

del seu representant.  
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant 

formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, 
magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent.  

Cessions de dades de caràcter personal: Cap. 
Transferències internacionals de dades: Cap.  
 

Annex 8. Modificació del fitxer “Residents” 
Modificacions: s’afegeix la imatge com a dada identificativa, s’afegeixen les 

dades personals, s’incorpora l’accés en zones amb horari limitat o regulat dins la 
finalitat del fitxer i usos previstos i en persones o col·lectius sobre les que es 
pretengui obtenir dades de caràcter personal. 

Per tant, la descripció completa és: 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Plaça Sant 

Jaume 2, 08002 Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al 
Registre General de l'Ajuntament, Plaça Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona, indicant 
clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.  

Nom del sistema i tipus de tractament: El sistema de “Residents” de 
l’Ajuntament de Barcelona, serà tractat de forma mixta: automatitzada i manual 
amb equips que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma, 
emprant intranet o Internet a servidors centrals. 

Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels plecs de contractació de serveis 
relacionats amb aquest sistema d'Informació, que emeti l’òrgan administratiu 
responsable executiu del fitxer o bé mitjançant contractació de caire menor. La 
relació actualitzada d’encarregats de tractament serà mantinguda al dia pel Gestor 
Operatiu del Fitxer i s'inclourà al document de seguretat. 

Estructura bàsica del fitxer i nivell de seguretat requerit: El fitxer inclourà les 
dades de caràcter personal de nivell mitjà del tipus següent:  

• Identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, nom i cognoms, adreça, e-mail, 
telèfon, veu, imatge. 

• Personals: data de naixement i parentiu (per gestionar el consentiment dels 
menors d’edat). 

• Socials: propietats o possessions.  
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• Comercial: activitats i negocis. 
• Comissió d’infraccions penals o administratives: infraccions administratives. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió d’accés i/o estacionament en zones 

amb horari limitat o regulat. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia: 
• Altres Finalitats: procediments administratius, autoritzacions, permisos. 
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter 

personal: Persones físiques que els pertoca l’obtenció d’un distintiu per a l’accés i/o 
estacionament en zones amb horari limitat o regulat. 

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides del propi interessat o 
del seu representant o del fitxer Vehicles de l'Ajuntament de Barcelona. 

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant telèfon, 
enquesta o entrevista, formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. 
Utilitzant: suport paper, magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent. 

Cessions de dades de caràcter personal: No es preveuen.  
Transferències internacionals de dades: No es preveuen. 
Motivació del canvi: Redefinició de la finalitat del fitxer i incorporació de la 

imatge com a dada identificativa. 
 

Annex 9. Supressió de fitxers “Vigilància de l’edifici administratiu del 
districte de les Corts” 

Atenent les necessitats i funcions actuals, proposo la supressió del fitxer 
següent: 

Nom del Fitxer: “Vigilància de l’edifici administratiu del districte de les Corts”. 
Codi del Fitxer: 2130280041A 
Destí de les dades: Les seves dades s'integren dins el fitxer Videovigilància 

d’edificis municipals, del qual és titular l’Ajuntament de Barcelona. 
 

* * * 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
 

Exp. 13obo25 
 
La Comissió de Govern, en sessió de data 10 de setembre de 2013, aprovà, 

entre d’altres, el següent acord: 
“Resoldre les al·legacions formulades per la Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad Anónima (SAREB) durant el 
període d’exposició pública al Projecte d’urbanització de zones verdes del PAU 2 de 
l’àmbit del Sector 1 de la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de Torre 
Baró, en el sentit i pels motius que justificadament i raonada figuren als informes 
de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA de 19 i 22 de juliol de 
2013, que obren a l’expedient, i que a efectes de motivació s’incorporen a aquest 
acord; aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de zones verdes del PAU 2 
de l’àmbit del Sector 1 de la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de Torre 
Baró, Districte de Nou Barris, d’acord amb els articles 89.6 i 119.2 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya de 2010 i 69.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
de la Carta Municipal de Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracte 
per a coneixement de l’Administració de 1.275.916,62 euros IVA exclòs, amb 
finançament a càrrec de la comunitat reparcel·la tòria del PAU 2 del Sector 1 citat, 
d'acord amb l'informe de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA de 
22 de juliol de 2013, el qual figura a l'expedient i es dóna per reproduït; publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal; 
i donar-ne compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient.” 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un 
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la present notificació. 
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Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita. 

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
convenient. 

Us ho comunico als efectes oportuns. 
Barcelona, 16 de setembre de 2013. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

* * * 
 

Exp. 13obo38 
 
La Comissió de Govern, en sessió de data 10 de setembre de 2013, aprovà, 

entre d’altres, el següent acord: 
“Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització dels entorns de l’edifici de la 

UGT al Barri de Trinitat Vella, al Districte de Sant Andreu, Fase 2, d’acord amb els 
articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya de 2010 i 69.1 de la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, amb un pressupost 
d’execució per contracte per a coneixement de l’Administració de 3.282.586,77 
euros IVA exclòs, amb finançament a càrrec municipal, d'acord amb l'informe de la 
societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, de 15 de juliol de 2013, el 
qual figura a l'expedient i es dóna per reproduït; publicar aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal; i donar-ne compte a la 
Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient.” 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un 
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la present notificació. 

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita. 

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
convenient. 

Us ho comunico als efectes oportuns.  
Barcelona, 16 de setembre de 2013. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès 
 

* * * 
 
 
 
 

Exp. 12obo88 
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La Comissió de Govern, en sessió de data 10 de setembre de 2013, aprovà, 
entre d’altres, el següent acord: 

“Aprovar definitivament el Projecte executiu d’urbanització de la UA7 del PERI 
del Barri de Porta, Districte de Nou Barris, d’acord amb els articles 89.6 i 119.2 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya de 2010 i 69.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
de la Carta Municipal de Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracte 
per a coneixement de l’Administració de 399.986,92 euros IVA exclòs, amb 
finançament a càrrec de la comunitat reparcel·latòria de la UA7 del PERI del Barri 
de Porta, d'acord amb l'informe de la societat municipal Barcelona Gestió 
Urbanística, SA, de 15 de juliol de 2013, el qual figura a l'expedient i es dóna per 
reproduït; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
Gaseta Municipal; i donar-ne compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient.” 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un 
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la present notificació. 

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita. 

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
convenient. 

Us ho comunico als efectes oportuns. 
Barcelona, 16 de setembre de 2013. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès. 
 

* * * 
 

Institut Barcelona Esports 
 
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTES 

 
La Gerent de l’Institut Barcelona Esports, en data 15 d’octubre de 2013, ha 

adoptat les següents Resolucions: 
Considerar aclarides les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit 

Popular al Projecte del Nou Skate Park als jardins d’Àurea Cuadrado, del Districte 
de les Corts, i en conseqüència aprovar definitivament el projecte  esmentat 
d’acord amb els informes que consten a l’expedient, i d’acord amb el que preveu 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

Notificar aquesta resolució al Grup Municipal del Partit Popular, per al seu 
coneixement  juntament amb els informes esmentats. 

Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a la Gaseta Municipal i una referència al Tauler d’Edictes 
per al seu coneixement general i efectes, d’acord amb el que preveu l’art. 38 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals. 

Considerar aclarides les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit 
Popular al Projecte del Nou Skate Park de la Mar Bella al Districte de Sant Martí, i 
en conseqüència aprovar definitivament el projecte esmentat d’acord amb els 
informes que consten a l’expedient i d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del 
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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. 

Notificar aquesta resolució al Grup Municipal del Partit Popular, per al seu 
coneixement juntament amb els informes esmentats. 

Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a la Gaseta Municipal i una referència al Tauler d’Edictes 
per al seu coneixement general i efectes, d’acord amb el que preveu l’art. 38 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals. 

La qual cosa es publica als efectes oportuns i coneixement general. 
El Secretari del Consell Rector. Miquel Benito López, Barcelona, 17 d’octubre de 

2013 
 

* * *  
 

Districte de Sant Martí 
 
SJ-13-147 

 
En data 27 de setembre de 2013, la gerent del Districte, en ús de les atribucions 

delegades per Decret de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2011, modificat per 
Decrets d’Alcaldia de dates 28/03/2012 i 11/06/2012, ha adoptat la següent 
Resolució: 

Aprovar el projecte d’obres de reforma del local ubicat al carrer Concili de 
Trento, 15-35, de titularitat municipal, per la seva adequació a usos 
administratius, d’acord amb els informes tècnics que figuren a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 
cent dinou mil nou-cents cinc euros (119.905,00 euros,) IVA inclòs, d’acord amb el 
que disposa el punt 9.3 del Procediment per a l’elaboració i tramitació dels 
projectes i l’execució de les obres municipals, aprovat per Decret d’Alcaldia de data 
17 d’abril de 2012; i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament. 

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia en el 
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan 
hagin passat tres mesos des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos 
a comptar des del dia següent al que s’hagi produït l’acte presumpte. 

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
Barcelona, 30 de setembre de 2013. Rocío Benito i Arranz, Cap del Dept. de 

Serveis Jurídics - Secretaria 
 

* * * 
 

SJ-13-148 
 
En data 30 de setembre de 2013, la gerent del Districte, en ús de les atribucions 

delegades per Decret de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2011, modificat per 
Decrets d’Alcaldia de dates 28/03/2012 i 11/06/2012, ha adoptat la següent 
resolució: 

Aprovar el projecte d’obres d’adequació de la calçada del carrer Castanys, de 
Barcelona, d’acord amb els informes tècnics que figuren a l’expedient administratiu 
i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de cent catorze mil 
cent trenta-un euros amb cinquanta-tres cèntims ( 114.131,53 euros,) IVA inclòs, 
d’acord amb el que disposa el punt 9.3 del Procediment per a l’elaboració i 
tramitació dels projectes i l’execució de les obres municipals, aprovat per Decret 
d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012; i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Edictes de 
l’Ajuntament. 
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Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia en el 
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan 
hagin passat tres mesos des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos 
a comptar des del dia següent al que s’hagi produït l’acte presumpte. 

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
Barcelona, 30 de setembre de 2013. Rocío Benito i Arranz, Cap del Dept. de 

Serveis Jurídics - Secretaria 
 

* * * 
 
Aprovat pel Gerent Municipal en data 2 d’octubre de 2013 el Plec de clàusules 

administratives particulars i el plec tècnic, que ha de regir el present contracte, 
s’anuncia licitació pel procediment obert. 

1. Entitat Adjudicadora 
Organisme: Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Martí. 
Dependència que tramita l’expedient: Departament de Recursos Interns. 
Núm. Expedient: 1.000/2014 i Núm. Contracte: 13002617 
2. Objecte del contracte 
Tipus de contracte: Serveis 
Descripció de l’objecte: Dinamització, planificació i gestió dels tallers dels Casals 

de Gent Gran 
Termini d’execució: 1 any (de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014) Amb 

possibilitat de pròrroga d’1 any. 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
Tramitació: Ordinària.  
Procediment: Obert. 
Forma: Criteris objectius més del 50 %. 
4. Pressupost base de licitació: 
Pressupost total: 129.085 € 
5. Garantia provisional 
No s’exigeix. 
6. Informació 
Districte de Sant Martí. Departament de Recursos Interns 
Domicili: Pl. Valentí Almirall, s/n 1ª planta. 
Localitat i codi postal: Barcelona (08018) 
Telèfon: 93 291.60.74. 
Fax: 93.291.60.96.  
I en l’apartat “perfil de contractant” de www.bcn.cat 
7. Obtenció de documentació 
La documentació administrativa i tècnica es pot obtenir a la web de l’Ajuntament 

de Barcelona, apartat “perfil de contractant”: www.bcn.cat. / perfil de contractant / 
licitacions 

8. Requisits específics del contractista 
− Volum global de negoci corresponent als 3 últims anys igual o superior a 

200.000 € anuals. 
− Serveis prestats en el decurs dels últims 3 anys de similars característiques 

a l’objecte del contracte per import de 200.000 € anuals: gestió del servei 
de casals de gent gran, espais de gent gran, en la seva vessant lúdica i 
relacional. 

9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació 
Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions 

serà de 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’últim 
anunci oficial en el BOP o en el perfil de contractant. 

Lloc de presentació: Registre General del Districte de Sant Martí, Pl. Valentí 
Almirall, s/n planta baixa, o a qualsevol altra oficina de l’esmentat Registre. 

10. Obertura de les ofertes 
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L’acte d’obertura de pliques es farà a la Seu del Districte de Sant Martí, 
comunicant-se amb antelació a les empreses licitadores. 

11. Despeses d'anuncis 
L'import del present anunci serà a càrrec de l'adjudicatari. 
Barcelona, 4 d’octubre de 2013. La cap del Departament de Serveis Jurídics-

Secretaria, Sra. Rocío Benito i Arranz. 
 

* * *  
 

SJ-13-137 
 
En data 15 d’octubre de 2013, la gerent del Districte, en ús de les atribucions 

delegades per Decret de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2011, modificat per 
Decrets d’Alcaldia de dates 28/03/2012 i 11/06/2012, ha adoptat la següent 
resolució: 

Aprovar el projecte d’obres de millora del Parc del Centre del Poblenou, de 
Barcelona, d’acord amb els informes tècnics que figuren a l’expedient administratiu 
i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de cent vint mil 
vuit-cents setanta dos euros amb vuitanta-tres cèntims ( 120.872,83 euros,) IVA 
inclòs, d’acord amb el que disposa el punt 9.3 del Procediment per a l’elaboració i 
tramitació dels projectes i l’execució de les obres municipals, aprovat per Decret 
d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012; i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Taulell d’Edictes de 
l’Ajuntament. 

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia en el 
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la present notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan 
hagin passat tres mesos des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos 
a comptar des del dia següent al que s’hagi produït l’acte presumpte. 

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
Barcelona, 15 d’octubre de 2013. Rocío Benito i Arranz, cap del Dept. de Serveis 

Jurídics – Secretaria. 
 

* * * 
 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
 
 
Atesa la impossibilitat de notificar la resolució del primer tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona, dictada a 3 d’octubre de 2013, per la qual es resol el 
recurs d’alçada interposat pel Sr. David Rodríguez Pérez, en data 5 d’agost de 
2013, contra la liquidació del rebut anticipat de cànon trimestral de 12 de juliol de 
2013, per constar l’interessat com a desconegut a l’adreça facilitada a efectes de 
notificacions, de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, es notifica 
mitjançant edicte la resolució que té el tenor literal següent: 

“El Sr. David Pérez Rodríguez interposa recurs d’alçada contra la liquidació del 
cànon anticipat del tercer trimestre de 2013, núm. de rebut 1213032552, al·legant 
que va renunciar a la llicència d’ús a finals de juny de 2013, últim mes del segon 
trimestre i se li ha girat la liquidació del cànon anticipat del tercer trimestre. 

La parada té caràcter provisional atès que s’executen obres de remodelació en 
aquell mercat. Els serveis necessaris per a l’exercici de l’activitat a les diverses 
parades del mercat provisional els té contractats l’IMMB però són a càrrec del 
titular de la llicència d’ús, d’acord amb els articles 53 i 54 del Text refós de 
l’Ordenança municipal de Mercats. El seu cobrament es liquida als diversos titulars 
per trimestres vençuts mitjançant rebut amb la denominació “cànons trimestrals”, 
on es desglossen els diversos conceptes que l’integren.  

Si bé és cert que el rebut s’identifica com a rebut anticipat del tercer trimestre 
de 2013, denominació que per defecte inclou el programa informàtic, els conceptes 
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que s’hi desglossen són electricitat (1.330,68€), aigua (91€) i brossa (72,72€), 
sumant un total de 1.494,40€, els quals es corresponent al trimestre anterior, és a 
dir, el segon, ja que únicament a trimestre vençut l’IMMB coneix l’import dels 
consums dels diversos serveis i, només llavors, pot liquidar-los als diversos titulars 
de les llicències d’ús. 

Vist el recurs d’alçada, i atès que el Sr. David Pérez va renunciar a la parada el 
passat 29 de juny de 2013, el recurrent confon la liquidació que se li ha notificat. 
Entén que aquella es correspon al cànon anticipat del tercer trimestre, quan ell ja 
havia renunciat a la llicència d’ús el 29 de juny, encara dins el segon trimestre, 
però la liquidació practicada es correspon a les despeses dels serveis de la seva 
parada en concepte d’electricitat, aigua i brossa a liquidar per trimestres vençuts. 
Aquest sistema de liquidació de despeses és l’utilitzat amb els diversos titulars de 
llicències d’ús i també amb el Sr. David Pérez des de que va adquirir la titularitat 
de la llicència d’ús de la parada núm. 020 del mercat del Guinardó (Prov), el passat 
23 de desembre de 2008. 

Altrament, cal considerar que no és cert, tal i com s’afirma en el recurs d’alçada 
(al·legacions quarta i sisena) que el recurrent hagi pagat puntualment els rebuts i 
que no tingui deutes amb l’IMMB. Consta pendent de pagament el cànon en 
concepte de serveis del primer trimestre, per import de 1.506,63€, i el del segon, 
la liquidació practicada del qual és objecte d’aquest recurs.  

Per tot l’exposat, no concorre tampoc el supòsit d’enriquiment injust (al·legació 
setena), ja que s’acredita que efectivament es deuen els imports liquidats pels 
conceptes assenyalats. 

D’acord amb tot l’anterior, resolc: 
Desestimar en la seva totalitat el recurs d’alçada interposat pel Sr. David Pérez 

Rodríguez; ratificar la liquidació amb núm. de rebut 1213032552, esdevenint 
ferma en via administrativa; i advertir al recurrent que ha d’ingressar l’import 
liquidat, atès que la interposició del recurs d’alçada no suspèn l’execució de l’acte 
impugnat (art. 14.2.i. RDL 2/2004, en relació a l’art. 46 Llei 1/2006)” 

Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. 

Barcelona, 17 d’octubre de 2013. El secretari delegat de l´IMMB, Manel 
Armengol i Jornet. 
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