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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 18 de gener de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de gener de 2017, s'hi reuneix 

la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència de l’Ima. Sra. Janet Sanz 

Cid. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Mercedes Vidal Lago, Josep Maria Montaner 

Martorell, Agustí Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i 

Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi 

Coronas Martorell, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarin i Espuña, Xavier Mulleras 

Vinzia, Maria José Lecha González, assistits per l'assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós 

Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents la Sra. Aurora López Corduente, gerent adjunt d’Urbanisme, i el Sr. 

Frederic Ximeno Roca, comissionat d’Ecologia. 

 

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Daniel Mòdol i Deltell, Josep Maria Montaner Martorell 

i Alfred Bosch i Pascual. 

 

 

S'obre la sessió a les 16.40 h. 

 

La Sra. SANZ informa que el president de la Comissió, el Sr. Mòdol, està malalt i que, per tant, 

presidirà ella la sessió. 

 

I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S'aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

 

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (20160479)  

 Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a Ingenieros Emetres, S.L.P. el 

contracte d'assistència tècnica per al seguiment de la instal·lació i retirada de l'enllumenat 

nadalenc 2016, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 44.148,75 euros. 

 

2.-  (20160333)  

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a La Vola 1981, S.A. el 

contracte per a la gestió del programa "Com funciona Barcelona?", per als exercicis 2016-2018, 

i per un import de 260.398,05 euros. 
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3.-  (20160200)  

 Del gerent municipal, de 28 de desembre de 2016, que adjudica a SGS Tecnos, SA el contracte 

relatiu a la redacció del projecte executiu de millora del Túnel de la Rovira i el foment de 

l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 

2016-2017, i per un import de 267.191,35 euros. 

 

4.-  (20170006)  

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient de contractació dels serveis de seguiment i control de plans, 

projectes i obres de millora i implantació d'infraestructures a la ciutat de Barcelona, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 198.720,12 euros. 

 

5.-  (20170020)  

 Del gerent municipal, de 28 de desembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient del contracte relatiu a seguretat i salut laboral per als treballs de 

conservació i millora de l'enllumenat públic i de connexions per a actes cívics de Barcelona, per 

als exercicis 2017-2020, i per un import de 333.234,00 euros. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016: 

 

6.-  (20170003) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 16002411, que té per objecte la 

Direcció Facultativa i l’Assistència Tècnica del contracte de manteniment de pavimentació, les 

proposicions presentades pels següents licitadors, per estimar que no poden ser complertes a 

conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 

152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic; Novotec Consultores, SA, Iplan 

Gestión Integral, SL, GPO Ingenieria i Arquitectura, SLU, SGS Tecnos, SA, UTE Master Plan 

SL-Consultoría Técnica i Proyectos 1999, SL, i E3 Solinteg; EXCLOURE igualment de la 

licitació a Dopec, SL per haver presentat la seva proposició fora de termini; ADJUDICAR el 

contracte núm. 16002411, per un import de 737.784,43 euros, IVA inclòs, de conformitat amb 

la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a la UTE Direcció 

Manteniment Paviments BCN amb NIF U66896051, i d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa amb una baixa del 31% sobre el preu de licitació, sotmès a 

la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva 

formalització; 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 609.739,20 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import 

de l'IVA de 128.045,23 euros; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies 

naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a 

la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 

suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; ANUL·LAR part 

de l'autorització de la despesa d’aquest contracte per un import de 331.468,37 euros, 

corresponent a la baixa sobre el preu de licitació presentada per a la UTE Direcció Manteniment 

Paviments BCN, a qui es proposa com adjudicatari, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 

indicades en aquest mateix document; DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Felip 

Linares; DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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 Acords de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016: 

 

7.-  (16PL16439) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la regulació d'una 

escola bressol municipal al carrer de l'Aurora núm. 24 i la creació d'un equipament esportiu al 

conjunt escolar "La Maquinista de la Barceloneta”, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LO al 

públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 

provisional; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  

 

8.-  (16PL16435) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la titularitat, tipus i 

ordenació de l'equipament situat a la parcel·la del carrer del Segle XX, núms. 16-18, per a la 

nova ubicació de la residencia Baró, promogut per Residències Geriàtriques Segle XX; 

EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 

seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

9.-  (04GU527) DECLARAR la caducitat -a l’empara de l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, aplicable d’acord amb la Disposició  transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques- de la segona operació jurídica 

complementària del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació número 10 del pla especial 

de reforma interior del barri de Porta (aprovat definitivament per acord de la Comissió de 

Govern, adoptat en sessió de 6 de novembre de 2002, que va guanyar fermesa en via 

administrativa, el dia 22 de febrer de 2003; i respecte el qual es va aprovar, per acord de la 

Comissió de Govern, de 6 de novembre de 2003, la primera operació jurídica complementària), 

que fou presentada davant de l’Administració actuant, en data 21 de juliol de 2004, amb la 

finalitat de modificar l’adjudicació de la participació indivisa de 20,50% adjudicada en la finca 

resultant número 2 del Projecte de reparcel·lació a Victoriano López Gómez i Carmen Menero 

Broch, a favor de Carmen López Menero, i de redistribuir el sostre adjudicat a les finques 

resultants amb aprofitament privat, amb adjudicació del sostre de la finca resultant número 2 a 

tots els propietaris-ocupants d’habitatges, per tal de facilitar el reallotjament dels mateixos, atès 

que dintre del termini d’audiència concedit als titulars registrals de les finques resultants amb 

aprofitament privat (números 1 i 2) del Projecte de reparcel·lació no fou presentada cap 

al·legació contra l’advertència de caducitat, de conformitat amb els antecedents i motius 

continguts en informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, de 22 de novembre 

de 2016, que es donen per reproduïts, i en aquest sentit, PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions, 

amb notificació als interessats. MANIFESTAR la pèrdua de virtualitat, en l’actualitat, de la 

necessitat de tramitar la segona operació jurídica complementària, ja que la titularitat de domini 

de les participacions indivises de les finques resultants 1 i 2 amb aprofitament privat consten 

inscrites en el Registre de la Propietat a favor d’altres interessats. DONAR compte d’aquest 

acord a la Comissió d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat. 

 

10.-  (16PL16433) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial 

consolidat al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut UKE Iberian2, SLU; EXPOSAR-LO 

al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 

definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.  
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 Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016: 

 

11.-      (20160150) DEIXAR parcialment sense efecte l’acord de la Comissió de Govern de 30 de juny 

de 2016, tot anul·lant l’adjudicació del contracte núm. 16000643 relatiu al manteniment integral 

dels túnels urbans de Barcelona (2016-2020) a l’empresa SIM Rubatec, SA, anul·lant la 

disposició de la despesa efectuada a favor d’aquesta mercantil i l’exclusió de l’oferta presentada 

per Aeronaval Construcciones e Instal., SA, en compliment de la resolució núm. 180/2016 del 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de 25 de novembre de 2016, i mantenint la 

vigència de la resta de pronunciaments de l’acord; REAJUSTAR la distribució pressupostària 

del contracte al seu termini d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 514.189,41 

euros de l’anualitat 2016 a les anualitats del 2020 i 2021, amb càrrec al Pressupostos i Partides 

indicades en aquest mateix document; ADJUDICAR l’esmentat contracte a Aeronaval 

Construcciones e Instal., SA (ACISA), amb NIF A28526275, per un import de 6.064.761,19 

euros, amb una baixa del 37,06% sobre el preu de sortida, i d'acord amb la seva proposició, en 

ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 

adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 

l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 

document amb el següent desglossament: import adjudicació 5.012.199,33 euros; tipus 

impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA d'1.052.561,86 euros; FORMALITZAR el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 

de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de 

la suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Eduardo Carrasco González, 

l'Enginyer de Camins del departament de Xarxes Viàries; ANUL·LAR part de l'autorització de 

despesa de l’esmentat contracte per un import de 705.339,25 euros, corresponent a la diferència 

entre la baixa sobre el preu de licitació presentada per ACISA, i l’import anul·lat per l’acord de 

30 de juny de 2016, amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix 

document; DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

12.-  (20160443) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 16003212, que té per objecte 

l’execució de les obres de millora de senyalització horitzontal i el foment de l’ocupació de 

persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 2016-2017, Lot 1, Lot 2, Lot 3 i 

Lot 4, les proposicions presentades pels següents licitadors, per estimar que no poden ser 

complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 

amb l’art. 152.04 del RDLeg 3/2007, Text refós de la Llei de contractes del sector públic: 

Proseñal, SLU en els lots 1, 2 i 4; Agrovial, SA en els lots 2 i 3; Señalizaciones Jica, SA en els 

lots 3 i 4; Hiez Hornidurak Instalazioak, SA en el lot 2; Ecocivil Electromur GE, SL en el lot 3 i 

Viabal Manteniment i Conservació, SA en el lot 4; DESESTIMAR la sol·licitud formulada per 

Señalizaciones Jica, SA el 14 de novembre de 2016, en relació a les ofertes admeses, d’acord 

amb la proposta de la Mesa recollida a l’acta de la sessió del 17 de novembre de 2016; 

ADJUDICAR el contracte núm. 16003212 de conformitat amb les propostes de valoració i 

classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser 

considerades les ofertes més avantatjoses a: Lot 1: amb codi de contracte 16006605 a Api 

Movilidad, SA, NIF A78015880, amb una baixa del 38,12% sobre l’import de licitació, per un 

import de 257.326,14 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 212.666,23 

euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 44.659,91 euros; Lot 2: amb 

codi de contracte 16006607 a Señales Girod, SL, NIF B60070505, amb una baixa del 40,00% 

sobre l’import de licitació, per un import de 279.749,04 euros IVA inclòs, amb el següent 

desglossament: import net 231.197,55 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 
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l'IVA de 48.551,49 euros; Lot 3: amb codi de contracte 16006608 a Imesapi, SA, NIF 

A28010478, amb una baixa del 39,17% sobre l’import de licitació, per un import de 290.270,77 

euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 239.893,20 euros amb tipus 

impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 50.377,57 euros; Lot 4: amb codi de contracte 

16006610 a Temavial, SL, NIF B60736600, amb una baixa del 40,00% sobre l’import de 

licitació, per un import de 234.690,13 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import 

net 193.958,79 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 40.731,34 euros; 

REAJUSTAR la distribució pressupostària del contracte al seu termini d’execució, en el sentit 

de traslladar la quantitat de 551.606,85 euros de l’anualitat 2016 a l’anualitat 2017, amb càrrec 

al pressupost i partida indicada en aquest mateix document; DISPOSAR a favor de cadascun 

dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a les partides i als 

pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document; REQUERIR els adjudicataris per tal 

que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de 

l'adjudicació, compareguin per formalitzar el contracte a les dependències del Departament 

d'administració de la Gerència d'Ecologia Urbana; ANUL·LAR  part de l'autorització de 

despesa de l’esmentat contracte, per un import de 688.393,15 euros corresponent a les baixes 

sobre el preu de licitació presentades pels proposats adjudicataris, amb càrrec als pressupostos i 

partides indicades en aquest mateix document; DESIGNAR com a responsable del contracte al 

Sr. Albert Moreno i Álvarez, Cap del servei de pavimentació. DONAR-NE compte a la 

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

13.-  (20170005 Lot1) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 16006347, que té per objecte la 

Conservació i el manteniment del Parc Güell, Lot 1, i el foment de l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, la proposició presentada per Comsa Service 

FM, SAU, per estimar que no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 

anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic; ADJUDICAR l’esmentat contracte, per un import màxim de 

750.000,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 15,50% sobre els preus unitaris, i de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda a l'expedient a Obres i 

Contractes Penta, SA, NIF A60514643, d'acord amb la seva proposició en ser considerada 

l’oferta més avantatjosa; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: import net 619.834,71 euros amb tipus 

impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 130.165,29 euros; total import d’adjudicació 

750.000,00 euros; FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 

comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la 

formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació 

de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió 

de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a 

responsable del contracte a la Sra. María Luisa Aguado Martínez, l'Arquitecta Cap del 

Departament; DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

14.-  (20170005 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 16006350 que té per objecte la Conservació i 

el manteniment dels monuments (2017-2018), Lot 2, i el foment de l'ocupació de persones amb 

dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import màxim de 2.280.000,00 euros, 

IVA inclòs, amb una baixa del 16,05% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta 

de valoració i classificació continguda a l'expedient a Obres i Contractes Penta, SA, NIF 

A60514643, d'acord amb la seva proposició en ser considerades l'oferta més avantatjosa; 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
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posteriors a l'actual; DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import net 1.884.297,52 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de 

l'IVA de 753.719,01 euros; total import d’adjudicació 2.280.000 euros; FORMALITZAR el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 

dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de 

la suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. María Luisa Aguado 

Martínez, l'Arquitecta Cap del Departament; DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat. 

 

15.-  (20170005 Lot 3) EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 16006356, que té per objecte 

la Conservació i el manteniment dels Edificis, Lot 3, i el foment de l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, la proposició presentada per Comsa Service 

FM, SAU, per estimar que no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 

anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic; ADJUDICAR l’esmentat contracte, per un import màxim 

d’1.520.000,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 16,55% sobre els preus unitaris, i de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a 

Eurocatalana Obres i Serveis, SA, NIF A08663619, d'acord amb la seva proposició, en ser 

considerada l’oferta més avantatjosa; sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 

adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: import net 1.256.198,35 euros amb tipus 

impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 263.801,65 euros; total 1.520.000,00 euros; 

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al 

de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi 

interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 

s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte a la 

Sra. María Luisa Aguado Martínez, l’Arquitecta Cap del Departament; DONAR-NE compte a 

la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 

16.-  (20170005 Lot 4) ADJUDICAR el contracte núm. 16006357, que té per objecte la Conservació 

i el manteniment del Monestir de Pedralbes, Lot 4, i el foment de l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import màxim de 750.000,00 euros, 

IVA inclòs, amb una baixa del 21,90% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta 

de valoració i classificació continguda en l'expedient a Comsa Service FM, SAU, NIF 

A60470127, d'acord amb la seva proposició en ser considerada l’oferta més avantatjoses; 

sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

posteriors a l'actual; DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les 

partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 

desglossament: import net 619.834,71 euros amb tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de 

l’IVA de 130.165,29 euros; total import d’adjudicació 750.000,00 euros; FORMALITZAR el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part 

dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de 

la suspensió; DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. María Luisa Aguado, 
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l'Arquitecta Cap del Departament; DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 12 de gener de 2017: 

 

17.-  (16SD0252CO) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA (TMB) per 

l’aprofitament pels serveis municipals de les aigües subterrànies bombejades des de l’estació de 

metro de Lesseps; ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA la 

gestió i execució dels compromisos municipals del conveni, d’acord amb les seves 

competències; FACULTAR el gerent o gerent adjunt de l’àmbit material per la formalització 

del conveni; DONAR compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i a l’Agència 

Catalana de l’Aigua. PUBLICAR el present encàrrec en el BOP i en la Gaseta Municipal. 

 

b)   Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Acords assolits amb la Generalitat de Catalunya. 

 

La Sra. SANZ assenyala que aquest informe es tractarà juntament amb una compareixença 

(punt 2) i una proposició del Grup Municipal de C’s (punt 23).  

Manifesta que aquest informe té com a objectiu explicar els principals acords que s’han signat 

en les darreres setmanes en relació amb diferents qüestions: la gestió del Port Olímpic; 

l’arribada del metro als barris de la Marina i, per tant, l’extensió del ramal sud de l’L10, i la 

transformació dels centres penitenciaris de la Trinitat Vella i la Model. 

Pel que fa al Port Olímpic, explica que s’ha negociat amb la Generalitat per aconseguir les 

competències de gestió pública directa i municipal perquè de cara a l’any 2020, quan s’acaba la 

concessió actual de gestió i d’explotació d’aquesta infraestructura, l’Ajuntament pugui exercir 

el màxim lideratge públic a l’hora de determinar quines funcions bàsiques s’han de 

desenvolupar en aquest àmbit. Afirma que, atès que la Generalitat continua sent la titular de tots 

els ports de la ciutat, s’ha arribat a l’acord que la Generalitat delega en l’Ajuntament les 

competències de gestió i es reserva les competències d’inspecció i la capacitat sancionadora. 

Destaca que els usos i les ocupacions de l’espai, així com de les instal·lacions i de les 

infraestructures, són qüestions fonamentals. Manifesta que, per això, en aquest protocol que 

s’ha signat amb la Generalitat, s’estableix que l’Ajuntament assumeix les obres per a la millora 

de les infraestructures i, a més, desenvoluparà totes les actuacions necessàries per integrar 

aquest port en la ciutat, a més dels temes que ja es treballen, com la seguretat. 

Explica que, tal com han dit sovint, volen un Port Olímpic que sigui realment un exemple 

d’espai públic de qualitat i amb vocació de ciutat, perquè és un espai d’interrelació amb la 

ciutat. Afirma que, per tant, a part de tota la feina més administrativa, s’estableixen dos 

compromisos específics: un grup de treball entre les dues administracions per planificar totes les 

actuacions i mesures per arribar al 2020 amb la feina feta; i la redacció d’un pla director del Port 

Olímpic per determinar la transformació dels usos i ocupacions de l’espai, instal·lacions i 

infraestructures.  

Respecte a l’arribada del metro als barris de la Marina, destaca que aquesta és una reivindicació 

històrica dels veïns i veïnes, així com una qüestió de justícia urbana, tenint en compte la falta de 

connectivitat d’aquests barris molts dies a l’any per moltes de les accions que es fan en 

superfície en l’àmbit de la plaça d’Espanya. Afirma que aquest acord implica posar en marxa 
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dues estacions, Foc Cisell i Foneria, a partir del 2018. Precisa que els treballs estan enfocats 

perquè aquestes estacions puguin entrar en funcionament entre el primer semestre i l’estiu del 

2018. Destaca la feina de la Primera Tinència d’Alcaldia i de l’equip  del gerent d’Economia pel 

que fa a permetre l’acord d’endeutament i a possibilitar l’adquisició de diversos elements 

patrimonials de la ciutat. Explica que, per disposar dels ingressos necessaris per activar aquestes 

dues estacions de metro, s’han comprat a la Generalitat tres espais: el Borsí, a Ciutat Vella; Can 

Batlló-la Magòria, a Sants-Montjuïc, i el solar de les Cotxeres Borbó, a Nou Barris. Recorda 

que aquest solar ja havia estat de propietat municipal, però que s’havia perdut arran de la 

permuta d’un altre solar amb la Generalitat. Destaca que es tracta de més de 20.000 metres de 

sostre que permetran fer moltes actuacions.  

Respecte als treballs que ha fet la Generalitat per desenvolupar les dues estacions de metro, 

manifesta que ja està acabada l’estructura dels pous i de les andanes, i que ara comencen totes 

les actuacions a l’interior de les estacions (arquitectura, ventilació, comunicació, emergència...), 

per la qual cosa pensen que aquesta proposta es podrà executar en els terminis esmentats. 

Destaca que es tracta d’un projecte essencial per als veïns dels barris de la Marina, que per fi 

tindran metro al seu territori. 

Pel que fa al conveni sobre les presons, remarca que suposa un pas definitiu i històric en què 

cada administració assumeix clarament les seves competències, a diferència d’altres documents 

anteriors. A més, assenyala que, en ser un conveni, genera obligacions a les dues 

administracions en la seva execució independentment de qui el signi, de manera que aquestes 

obligacions van molt més enllà dels governs actuals. Destaca que aquest conveni permet 

reordenar el sistema penitenciari a la ciutat i, sobretot, apostar per la transformació d’aquests 

espais per aconseguir equipaments i habitatges, d’acord amb demandes veïnals històriques. 

Explica que l’adquisició del solar on es troba avui el centre obert de la Trinitat Vella permetrà 

començar i finalitzar la proposta de reparcel·lació entre el juny i el juliol del 2017, que és el que 

alhora permetrà iniciar la urbanització i, posteriorment, promoure la construcció dels habitatges. 

Assenyala que l’adquisició d’aquesta part en concret, atès que la resta ja eren municipals, els 

costa 5,5 milions d’euros. Manifesta que, amb aquesta operació, hi hauria la possibilitat de 

començar la construcció dels habitatges, sobretot prioritzant els de reallotjament, entre l’estiu i 

el segon semestre del 2018. Recorda que es tracta d’un total de 265 habitatges, però que una 

part seria per a reallotjament i una altra per a habitatge públic. Explica que, una vegada disposin 

del solar on es troba el centre obert, també podran transformar aquest àmbit en equipaments i en 

espai públic. Assenyala que, per exemple, s’havia dissenyat una plaça. Manifesta que volen 

actualitzar tot el procés participatiu per decidir si es mantenen aquests equipaments i es 

desenvolupa la plaça. Explica que, d’altra banda, l’Ajuntament posa a disposició del Govern de 

la Generalitat un solar de 6.500 m² a la Zona Franca per construir el nou centre obert, d’acord 

amb les obligacions que estableix la Carta Municipal. 

Respecte a la Model, manifesta que faciliten un altre solar a la Zona Franca, de 20.000 m², per a 

la construcció del centre de preventius, a més d’iniciar tota l’actualització del procés participatiu 

per acabar de concretar els equipaments i els usos que hi ha d’haver en aquest espai. Remarca 

que, per posar a punt aquests dos solars, cal desenvolupar les modificacions pertinents del 

planejament metropolità i treballar juntament amb la Generalitat. Afirma que l’Ajuntament farà 

tot allò que li pertoca, però que el trasllat dels centres dependrà de la Generalitat.  

Manifesta que donen suport a la proposició que planteja el Grup Municipal de C’s, ja que està 

en la línia del treball que s’està fent. D’altra banda, agraeix a tots els grups municipals el paper 

rellevant que han tingut en l’impuls d’aquestes actuacions, i destaca que es tracta d’acords 

institucionals que compten amb un ampli suport en el marc de l’Ajuntament. 

 

El Sr. BLANCO assenyala que, pel que fa a l’acord entre l’Ajuntament i la Generalitat respecte 

a la gestió del Port Olímpic, el problema és que, a curt i mitjà termini,  caldrà invertir 40 milions 
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d’euros en millores de les instal·lacions, ateses les mancances existents per la seva falta de 

manteniment i el seu envelliment. Remarca que es tracta d’una gran inversió de capital públic 

que segurament podria fer una empresa privada sense necessitat que l’Ajuntament hagués de 

prescindir d’uns recursos que podrien tenir un millor ús des del punt de vista de l’interès públic. 

Pel que fa a l’acord sobre l’arribada del metro a la Marina, assenyala que l’Ajuntament ha de 

comprar immobles a la Generalitat per tal que aquesta pugui construir dues noves estacions de 

metro d’una infraestructura de la qual és titular. Subratlla que es tracta de 40 milions de 

l’Ajuntament destinats a finançar la Generalitat de Catalunya. 

Respecte al conveni sobre els centres penitenciaris, afirma que l’Ajuntament cedeix gratis els 

terrenys de la Zona Franca per a la construcció dels centres, mentre que l’Ajuntament es fa 

càrrec, no només de la compra del solar de la Trinitat Vella, sinó també de l’enderroc de 

l’edifici. Assenyala que la compra del solar costa 5,5 milions d’euros, mentre que desconeixen 

el cost de l’enderroc. 

Destaca que aquests tres acords tenen en comú que costen molts diners a l’Ajuntament, que 

continua finançant la Generalitat. Opina que això potser podria tenir sentit en una situació 

extraordinària, però no quan aquesta institució es comporta de manera deslleial i està immersa 

en un projecte de ruptura institucional que surt molt car, no només des del punt de vista de la 

convivència sinó també des del punt de vista dels recursos i la pèrdua d’oportunitats, i quan té 

unes prioritats en la despesa que no són l’interès general de tots els barcelonins.  

  Remarca que l’Ajuntament cedeix solars de franc a la Generalitat, mentre que li ha de comprar 

edificis i solars, alguns dels quals es troben en un estat ruïnós, com l’antiga Escola d’Arts i 

Oficis, el Borsí, que s’haurà de rehabilitar a càrrec del pressupost municipal, i es compromet a 

gestionar unes instal·lacions com les del Port Olímpic, que requeriran unes grans inversions en 

els propers anys. Afirma que, per tant, la valoració del Grup Municipal de C’s d’aquests acords 

és negativa. Manifesta que consideren que l’Ajuntament no està defensant adequadament 

l’interès dels barcelonins, sinó que s’està deixant enganyar per la Generalitat a canvi de molt 

poc, o d’una foto. 

Respecte a la presó Model, pregunta quan es traslladaran els reclusos, que s’estima que són uns 

900 entre preventius i de segon grau, tenint en compte que només hi ha una vaga declaració 

d’intencions per part dels responsables de la Generalitat respecte a això, però no hi ha res signat 

per escrit. Manifesta que, per això, exigeixen dates i un compromís per part de l’Ajuntament en 

la proposició que plantegen, que presenta tot seguit. Afirma que per poder fer ús dels espais de 

la Model cal, d’una banda, un projecte aprovat i que tingui el consens de l’Ajuntament, i de 

l’altra, un compromís sobre el trasllat dels reclusos.  

Explica que dubten que aquest conveni es faci efectiu, tenint en compte la llista 

d’incompliments de la Generalitat d’altres compromisos semblants que hi ha hagut en el passat. 

Pel que fa a això, recorda que el 2001  l’alcalde Clos va signar un conveni per a la renovació 

dels equipaments penitenciaris, amb una modificació del Pla general metropolità (PGM) per 

permetre el trasllat; que el 2009, amb l’alcalde Hereu, es va elaborar un avantprojecte 

consensuat amb els veïns de l’Eixample; i que el 2014, amb l’alcalde Trias, es va signar un 

conveni en el qual l’Ajuntament es comprometia fins i tot a construir la nova presó a la Zona 

Franca. En aquest sentit, pregunta què hi ha de nou en el conveni que s’ha fet ara perquè puguin 

creure que no tornarà a ser «paper mullat», igual que ho han estat tots els anteriors. Afirma que 

el problema principal és que cap d’aquests acords especifica una data per al trasllat dels 

reclusos. Remarca que això tampoc no ho fa l’acord actual, que tampoc no preveu un projecte 

per a la nova presó. A més, assenyala que la Generalitat ha dit que no té pressupost per 

construir-la, i que avui mateix s’han assabentat que ni tan sols té la intenció de fer-ho, ja que es 

planteja traslladar els presos a centres penitenciaris que ja existeixen a diferents llocs de 

Catalunya.  
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Manifesta que, en conclusió, consideren que aquest conveni és en la pràctica un nou frau en el 

qual l’Ajuntament hi surt perdent. Opina que tot sembla indicar que l’alcaldessa s’ha deixat 

enganyar pel Sr. Junqueras a canvi de res i que aquest acord acabarà sent «paper mullat», igual 

que la resta d’acords signats anteriorment. 

 

La Sra. RECASENS comunica que es repartirà el temps d’intervenció amb la Sra. Vila. 

Afirma que el Govern municipal ha passat de «fiscal» a gran defensor de les relacions bilaterals 

de l’Ajuntament amb la Generalitat per tirar endavant projectes de ciutat molt necessaris i que 

no posaran en qüestió. Manifesta que vol recordar la quantitat de mentides i d’insults que van 

haver de sentir en el mandat anterior quan el Govern de Xavier Trias establia aquestes relacions 

per poder desencallar temes de ciutat. Assenyala que, per exemple, la Sra. Sanz va fer una 

piulada que deia: «Són inacceptables els incompliments del Govern d’Espanya i de la 

Generalitat amb Barcelona, com també ho és que Barcelona faci de prestamista de la 

Generalitat.».  

Afirma que el Govern tenia el problema d’un volum de superàvit superior als 100 milions 

d’euros que havia d’executar ràpidament abans d’acabar l’any, i que el 28 de desembre va 

firmar un protocol in extremis pel qual es destinen gairebé 50 milions d’euros a eixugar una part 

d’aquest superàvit i a una compra d’una sèrie d’actius. Explica que els agradarà saber a què es 

pensen dedicar els 60 milions d’euros restants de superàvit, provinents de les plusvàlues que són 

fruit de la bombolla immobiliària que hi ha a la ciutat actualment.  

Manifesta que tots estan d’acord que l’Ajuntament gestioni el dia a dia del Port Olímpic, però 

que també voldrien saber com pensa el Govern afrontar les necessitats que té a curt termini 

aquesta infraestructura. D’altra banda, assenyala que en l’acord es parla d’un termini d’un mes 

per constituir una comissió paritària i veure com es comença a avançar. Manifesta que, un cop 

transcorregut aquest mes, encara no saben quin model té el Govern, la fórmula concessional que 

vol aplicar, què pensa fer amb la crisi de convivència que es pateix al Port Olímpic, o com 

s’incrementaran les mesures de seguretat, entre altres coses.  

Pel que fa als acords sobre la línia de metro, manifesta que els agradaria saber quins són els 

usos previstos per als actius que ha comprat l’Ajuntament i com es pensen mantenir i restaurar. 

 

La Sra. VILA recorda que el Grup Municipal de CiU ha presentat diverses iniciatives en aquest 

mandat perquè el Govern adoptés mesures i liderés la recuperació de la Model, i que en el 

mandat anterior van impulsar també un protocol per començar a recuperar aquest espai. 

Assenyala que, malgrat que alguns van negar la validesa d’aquest protocol i van aturar tot 

aquest procés durant dos anys, el seu grup considera que, fruit de les actuacions de diferents 

administracions, avui l’actual Govern municipal pot presentar aquests acords. 

Pregunta quin preu tindrà tot plegat i com pensa el Govern resoldre la situació dels presos que 

hi ha en aquests moments als centres penitenciaris, tenint en compte les declaracions que han 

sentit avui. Explica que, pel que fa a això, no critiquen tant el Departament de Justícia, perquè 

coneixen la situació financera de la Generalitat i entenen que ha fet un esforç important per 

arribar a un acord amb el Govern municipal, que només posava obstacles.  

Afirma que són crítics amb el Govern municipal per la paràlisi que hi ha hagut respecte a la 

recuperació de la Model, per la manera com el Govern ha negat les voluntats polítiques de 

governs anteriors i perquè, si bé el Govern diu que aquest és un acord històric, hi ha bastants 

serrells al conveni per resoldre, com les qüestions econòmiques i les dates de trasllat dels 

reclusos. Explica que, no obstant això, es congratulen que aquest tema torni a estar a l’agenda 

política de la ciutat, tal com ho ha reclamat el seu grup des del principi del mandat. Manifesta 

que, en aquest sentit, també donaran suport a la proposició del Grup Municipal de C’s. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que es repartirà la intervenció amb la Sra. Capdevila. 
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Agraeix la presentació de l’informe sobre els acords assolits entre l’Ajuntament i la Generalitat 

de Catalunya, que destaca que són uns acords importants que aborden temes de ciutat i que 

prioritzen la resolució de reivindicacions veïnals històriques, deixant en un segon terme les 

picabaralles i les discussions competencials per trobar solucions que permetin resoldre aspectes 

que feia massa anys que estaven encallats. 

Manifesta que, per al Grup Municipal d’ERC, és d’especial importància resoldre les necessitats 

de transport dels barris de la Marina amb l’arribada del metro, que és una cosa per la qual han 

lluitat des de l’inici del mandat i que a poc a poc es va fent realitat, malgrat que sembla que a 

alguns els sàpiga greu. En relació amb això, recorda que en aquesta mateixa comissió CiU va 

dir que era una proposta inviable; C’s la va titllar de demagògica; el PSC, quan encara no 

formava part del Govern, la va qualificar de frívola; i el PP va criticar la manca d’inversió de la 

Generalitat, quan, en canvi, no ha denunciat mai el retard de les obres de la Sagrera per culpa 

del Govern de l’Estat.  

Manifesta que, davant dels que diuen que l’Ajuntament fa de banc de la Generalitat, ells 

reivindiquen que calen acords entre administracions en assumptes que són de ciutat i que, en 

aquest cas, permetran millorar la mobilitat,  adquirir edificis i espais per a futurs equipaments i 

posar en marxa mecanismes per avançar en la reordenació del sistema d’equipaments 

penitenciaris i poder així recuperar les presons de la Model i la Trinitat per a la ciutat.  

Afirma que també els preocupa la gestió del Port Olímpic per la necessitat d’acostar aquest 

espai a la ciutat i definir un millor model de port que l’actual. En relació amb això, assenyala 

que en el Consell Plenari de Sant Martí es va aprovar una proposició per unanimitat en la qual 

hi havia també el compromís de convocar una comissió de seguiment amb tots els agents abans 

de tres mesos, que és una feina que es pot anar avançant.  

Opina que qui posa en dubte aquests acords s’equivoca. A més, remarca que no és el mateix un 

protocol, que és una declaració d’intencions, que un conveni, que és un acord amb partides 

econòmiques i supervisat per interventors de les dues administracions.  

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que, en nom del Grup Municipal d’ERC, vol felicitar el 

Govern pel conveni signat entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona sobre els centres 

penitenciaris. Destaca que hi ha hagut molt bona voluntat per part de les dues institucions i que 

aquest acord redunda en benefici de la ciutat, molt especialment dels barris de la Trinitat Vella i 

de l’Esquerra de l’Eixample. 

Explica que aquest matí ha fet arribar una proposta de transacció al Grup Municipal de C’s 

respecte a la proposició que presenta, però que, atès que no han rebut cap resposta, farà aquesta 

esmena in voce. Precisa que proposen que, quan es parla de «procés de participació realitzat 

anteriorment», s’hi afegeixi «basat en el Pla director de transformació de la presó Model», que 

remarca que és l’únic pla que hi ha en aquest moment i que és fruit d’una lluita veïnal de més de 

trenta anys. Assenyala que, si el Grup de C’s accepta aquesta esmena, el seu vot serà favorable a 

la proposició.  

Manifesta que els va sorprendre que el Grup Municipal de C’s presentés una proposició sobre el 

futur ús de la Model quan fa escassament una setmana la presidenta d’aquest grup qualificava 

l’anunci de tancament de la Model de «paper mullat», tal com ha tornat a fer el Sr. Blanco. 

Opina que, si aquest grup creu això, el més lògic seria que hagués retirat la proposició. 

Explica que poden estar d’acord en el fet que es demani un avantprojecte per a la presó Model, 

però que cal no oblidar la feina feta pels veïns i veïnes i els comerciants de l’Esquerra de 

l’Eixample, que des de fa més de trenta anys treballen perquè l’espai que ocupa la Model es 

converteixi en equipaments per a la ciutat i, sobretot, per a l’Esquerra de l’Eixample, que és un 

dels barris menys dotats d’equipaments públics de la ciutat. Recorda que, després de molta feina 

i que el 26 de març del 2004 els veïns presentessin un total de 12.700 cartes personals al 

president de la Generalitat i a l’alcalde de Barcelona per demanar equipaments a la Model, l’any 
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2009 es va arribar a un acord, del qual va sorgir el pla «Criteris i continguts per a la redacció del 

Pla director de la transformació de la presó Model». Remarca que aquest és l’únic document 

seriós que hi ha sobre la transformació de la Model, i que s’ha fet a partir dels veïns i dels 

comerciants del barri, i d’acord també amb l’Ajuntament.  

Recorda que aquest pla director preveu un CEIP, una escola bressol, una residència assistencial, 

un casal de joves, una residència de gent gran, un centre de dia, un poliesportiu, un aparcament 

soterrat de 200 places i un memorial per recordar el que ha passat a l’edifici de la Model, 

sobretot durant els quaranta anys de dictadura franquista. Destaca que, un cop acabats tots els 

equipaments, quedarien 12.000 m² de verd. Opina que, per tant, s’ha de partir d’aquest pla, tot i 

que se’n puguin revisar alguns aspectes. En aquest sentit, també insta el Govern de la ciutat a no 

reiniciar processos que ja s’han fet i a partir de processos en què hi ha acord. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que sembla que el Nadal ha portat «tres grans regals» al Sr. 

Puigdemont i al Sr. Junqueras.  

Pregunta què vol dir que l’Ajuntament ara podrà fer les obres d’infraestructura i d’integració 

entre el Port Olímpic i la ciutat, i què significa que calen 38,1 milions d’euros d’inversió en 

aquestes instal·lacions a curt i mitjà termini. Així mateix, pregunta què pensa fer el Govern 

respecte a les concessions, que vencen l’any 2020, i si s’ha reunit ja amb els concessionaris. En 

relació amb això, recorda que es va aprovar una proposició del Grup Municipal del PP segons la 

qual el Govern s’havia de reunir amb els concessionaris del Port Olímpic per veure com 

s’afrontava el procés de renovació de llicències. Manifesta que, en definitiva, voldrien saber 

quin és el model de Port Olímpic que preveu el Govern i quins seran els seus usos; en què 

beneficia Barcelona la signatura d’aquest conveni, i quant costarà als barcelonins. 

Respecte al conveni sobre l’extensió del ramal sud de l’L10, manifesta que és evident que tots 

els grups municipals volen que el metro arribi a la Zona Franca i que, de fet, els hauria agradat 

que ja ho hagués fet el 2003, quan hi havia el Govern del PSC, ICV-EUiA i ERC a la 

Generalitat, ja que des d’aquell any s’espera el metro a la Zona Franca. Opina que el Govern 

hauria d’explicar per què no va ser així i per què el pressupost de la L9 ha passat de 2.500 a 

16.000 milions d’euros. Pregunta si s’ha fet una auditoria d’aquesta variació del pressupost, i 

per què no s’han fet les parades de la Zona Franca i les altres sis parades pendents. En relació 

amb això, opina que només amb els 35 milions d’euros de pressupost del que anomena 

«ministeri de propaganda de la Generalitat» es podrien fer dues estacions més, i pregunta si el 

Govern de la ciutat ha demanat a la Generalitat que abandoni els pressupostos independentistes i 

destini aquests diners a fer parades de metro o centres educatius. 

D’altra banda, assenyala que ahir ja van dir que necessiten els informes de valoració per saber 

per què es paguen aquests preus pels immobles i solars que es compren a la Generalitat i quines 

obligacions de despesa corrent i d’inversió requeriran. A més, pregunta quins usos vol donar-los 

l’Ajuntament. Així mateix, remarca que la Generalitat paga les estacions de metro a 

l’Hospitalet, mentre que a Barcelona ho fa l’Ajuntament. En aquest sentit, afirma que no volen 

ser més que ningú, però tampoc menys que ningú.   

Quant al conveni sobre els centres penitenciaris, pregunta si la Generalitat s’ha compromès per 

escrit a fer la nova presó, tal com ja s’ha preguntat. Manifesta que volen un calendari per escrit, 

i que els ha fet la impressió que Sra. Sanz, en la seva intervenció, es desentenia respecte al que 

ha de fer la Generalitat en dir que l’Ajuntament complirà. Opina que l’Ajuntament, a més de 

complir les seves responsabilitats, també s’ha d’assegurar que la Generalitat compleixi les 

seves. Pel que fa a això, afirma que és inacceptable que se’ls presenti aquest conveni i, alhora, 

avui mateix el conseller de Justícia digui que no té intenció de fer la presó a la Zona Franca, i 

que els reclusos, els funcionaris de presons, la policia, els advocats i totes les persones que estan 

vinculades a les presons es distribuiran entre diferents presons de Catalunya. Manifesta que 

exigeixen el compromís de la Generalitat respecte a la construcció de la presó a la Zona Franca 
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perquè volen que la Model abandoni l’Esquerra de l’Eixample i perquè creuen que Barcelona 

necessita un equipament penitenciari.  

Opina que és inadmissible que en els convenis entre la Generalitat i l’Ajuntament la Generalitat 

Barcelona sempre hi surti perdent. En aquest sentit, es refereix al «regal» que suposa també per 

a la Generalitat l’acord sobre la presó de la Trinitat, pel qual la Generalitat dóna el solar a 

l’Ajuntament i s’allibera de fer-hi l’equipament que havia de fer, que anirà a càrrec de 

l’Ajuntament.  

 

La Sra. LECHA explica que, des del Grup Municipal de la CUP, consideren que el Port Olímpic 

és avui un espai completament aliè a la vida de les veïnes i que, per tant, cal reformular-lo en 

clau de territori. A més, assenyala que actualment no es compleix el Pla d’usos del Port 

Olímpic, i que a Barcelona manquen molts espais de relació amb el mar i amb el medi natural. 

Afirma que, per tant, estan satisfets que la gestió del Port Olímpic passi a ser directament de 

l’Ajuntament, i que esperen que això no vulgui dir donar-lo novament a empreses que tinguin 

com a única finalitat el lucre. 

Manifesta que també s’alegren que per fi el barri de la Marina aconsegueixi el metro que fa 

trenta anys que espera, malgrat que només s’obriran dues estacions. Explica que els preocupa 

veure que els punts 1, 2 i 3 del conveni, en l’apartat d’antecedents de l’informe de Serveis 

Jurídics, es parla de desenvolupament d’activitat industrial, logística i firal, d’espais emergents 

d’oficines de nova construcció i d’un major desenvolupament d’ofertes de serveis. En aquest 

sentit, afirma que hi troben a faltar referències a la cohesió social, la convivència del veïnat i a 

fer uns barris més acollidors, que opina que són coses que configuren la personalitat del barri de 

la Marina i que s’haurien de mantenir. Manifesta que esperen que, si tira endavant el PEUAT 

amb la Marina com a zona 4, aquest barri no acabi sent un espai de continuació de la Fira, ara 

que tindrà metro després d’anys d’aïllament, i això suposi l’expulsió de les veïnes. 

Assenyala que un altre aspecte que els sobta d’aquest conveni és que la Generalitat vengui les 

Cotxeres Borbó a l’Ajuntament pel mateix import que va pagar. 

Opina que el conveni de les presons és molt avantatjós per a la Generalitat, ja que vendrà 

15.000 m² de la Trinitat Vella per fer habitatges, mentre que l’Ajuntament regala 26.000 m² per 

a dos nous centres penitenciaris a la Zona Franca.  

Quant a la proposició del Grup Municipal de C’s, assenyala que ahir van conèixer que el trasllat 

de persones recluses es farà a finals d’aquest any i que seran repartides per diverses presons 

catalanes. Remarca que estan parlant de veïns i veïnes de la ciutat, encara que sigui 

temporalment, i dels seus drets, malgrat que estiguin mancats de llibertat. En relació amb això, 

demana que, quan la presó es traslladi a la Zona Franca, totes les famílies dels interns puguin 

gaudir de transport públic per anar-hi, tenint en compte que s’ha volgut allunyar-la del nucli de 

la ciutat, en considerar que allò que no es veu no existeix.  

Opina que, a més de garantir el trasllat dels familiars dels presos, cal plantejar-se si la finalitat 

de l’internament i de les penes correspon realment a les necessitats que té la societat. Remarca 

que la majoria de la població reclusa respon a delictes contra el patrimoni i contra la salut, i que 

la majoria de les persones processades i internes per aquest tipus de delictes són persones sense 

recursos i en risc d’exclusió social, de manera que el que es castiga és la pobresa. Afirma que, 

d’una banda, el sistema capitalista priva aquestes persones de la possibilitat de disposar de 

recursos per poder viure i, de l’altra, les castiga quan tenen alguna opció per sobreviure. Opina 

que caldria repensar el model de presó preventiva i preguntar-se per què unes persones passen 

dos anys en presó preventiva i unes altres, les riques, es passegen pels carrers amb impunitat i, a 

més, es victimitzen. D’altra banda, manifesta que esperen que les noves presons no tinguin 

condicions del segle XIX.  

Explica que votaran en contra de la proposició del Grup Municipal de C’s perquè consideren 

que el termini de sis mesos que estableix hauria de ser per fer un procés participatiu a la part de 
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l’Esquerra de l’Eixample que es veu afectada per la Model. D’altra banda, recorda que al barri 

hi ha consens per preservar una part de la Model com a memòria col·lectiva de tota la repressió 

patida durant el franquisme i el postfranquisme, anomenada transició. 

 

La Sra. BALLARÍN assenyala que intervindrà en nom del Grup Municipal del PSC i com a 

regidora de l’Eixample, sobretot per pronunciar-se respecte a la proposició que ha presentat el 

Grup Municipal de C’s i que s’ha transaccionat amb el Govern. Explica que votaran a favor de 

la proposició perquè, amb el conveni de presons que s’ha signat, veuen més a prop la 

recuperació de l’espai de la Model per al barri de l’Esquerra de l’Eixample. Destaca que aquesta 

ha estat una reivindicació històrica molt llarga i segurament una de les més raonables que s’han 

produït al districte. A més, remarca que també possibilitarà el trasllat dels interns de la Model, 

que estan en unes condicions millorables. 

Afirma que, si s’ha arribat fins aquí, és gràcies al fet que hi va haver acords previs que no són 

«paper mullat». Recorda que l’acord del 2006, amb l’alcalde Clos, i el del 2009, amb l’alcalde 

Hereu, van possibilitar que aquests espais revertissin de debò en la ciutat, perquè es va fer una 

modificació del PGM que els va qualificar com a equipaments. Assenyala que és cert que 

aquests convenis estaven condicionats al fet que la Generalitat complís la seva part de la feina, 

que era la construcció de dos centres penitenciaris. Afirma que, en aquest sentit, hi ha hagut 

incompliments clars del Govern de CiU i ara del Govern de Junts pel Sí, però que sembla que 

les coses estan canviant. 

Destaca que la reivindicació veïnal es va plasmar l’any 2009 en el Pla director, en què 

comerciants, veïns i veïnes i l’Ajuntament van pactar un pla respectuós amb el patrimoni, amb 

una llista d’equipaments i amb 14.000 m² de zona verda. Opina que aquest acord va ser possible 

gràcies a la manera com sempre s’ha treballat a la ciutat: des de la reivindicació veïnal forta i 

consensuada, i sota el guiatge de l’Ajuntament per ajudar els veïns a recuperar els espais i 

posar-los al servei de la ciutat.  

Finalment, informa que aquesta setmana, com a regidora de l’Eixample, ja ha donat ordre que es 

constitueixi la comissió d’actualització del Pla director de l’any 2009. 

 

La Sra. SANZ opina que els tres acords que avui s’han presentat són tres grans bones notícies, 

perquè eren una clara reivindicació de tothom.  

Afirma que l’Ajuntament de Barcelona necessita tenir competències i recuperar el lideratge en 

un espai central d’interrelació entre el port i la ciutat com és el Port Olímpic, sobre el qual, a 

més, els veïns i veïnes expressen moltes queixes actualment. Manifesta que hi ha molts reptes, 

però que està segura que els podran abordar conjuntament amb la resta d’actors de l’entorn: els 

veïns, els concessionaris, els restauradors, i tota la gent que està interessada que aquest espai 

sigui diferent i es pugui constituir en un espai de forta interrelació entre la ciutat i el mar. 

Remarca que sobretot s’ha de prioritzar que sigui un espai d’ús ciutadà i que es resolguin 

definitivament tots els problemes de les infraestructures d’aquest entorn. Afirma que han de 

treballar per fer-ho possible amb el mínim cost, però que tenen tres anys per fer-ho, ja que la 

concessió finalitza el 2020. 

Manifesta que la segona bona notícia és que el metro arribi als barris de la Marina. Recorda que 

tots els grups municipals, excepte la CUP, es van fer una foto per demanar al Govern que 

arribés a un acord amb la Generalitat per desbloquejar aquesta qüestió. Assenyala que, 

posteriorment, altres grups municipals també ho van demanar específicament, com el Grup 

d’ERC. A més, recorda que, quan es va parlar de grans infraestructures de mobilitat, també es 

va demanar això amb una declaració que van fer tots els grups. Destaca que, per tant, fan 

possible allò que els grups van demanar i, a més, amb un bon acord per a la ciutat perquè es 

guanyen equipaments que es poden destinar a altres usos. Diu a la Sra. Recasens que a les 
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Cotxeres Borbó, com a mínim, s’hi ubicarà una escola bressol, que és una demanda veïnal que 

s’ha treballat amb els veïns de Torre Llobeta i Vilapicina i una necessitat per al barri. 

Afirma que la tercera gran notícia és l’acord sobre els centres penitenciaris. Assenyala que el 

que hi havia fins ara era un protocol que deia que l’Ajuntament es feia càrrec de la 

responsabilitat de la Generalitat de construir dos centres penitenciaris i que, a més, donava un 

solar que no feia possible el trasllat dels centres. Destaca que el conveni resol el problema del 

solar i que, a més, qui paga la construcció dels centres és qui en té la competència, mentre que 

l’únic que fa l’Ajuntament és desenvolupar competències i responsabilitats seves. Recorda que 

el Govern anterior tenia la idea de construir els centres i llogar-los a la Generalitat, que és una 

cosa que el nou Govern ja va dir que no faria.  

Manifesta que està segura que tothom a la ciutat, i especialment els barris afectats, s’alegren 

molt d’aquests tres acords. 

 

El Sr. BLANCO afirma que és cert que pràcticament tots els grups municipals comparteixen la 

necessitat de completar la línia 10, però que en cap cas han demanat que això ho financi 

íntegrament l’Ajuntament, que és el que acabarà succeint amb el conveni signat. 

Demana disculpes a la Sra. Capdevila per no haver pogut respondre a l’esmena plantejada pel 

Grup Municipal d’ERC, però que els ha arribat aquest mateix matí i no han tingut temps  per 

poder donar-hi resposta. Manifesta que no tenen cap inconvenient a acceptar l’esmena, si la 

resta de grups també ho fan, ja que estan d’acord que es prengui com a base el document que es 

va elaborar fa alguns anys. Afirma que, per al Grup Municipal de C’s, l’important és que 

l’Ajuntament es comprometi a tenir un projecte aquest any, ja que, si no, no els resulta creïble 

que realment es durà a terme. Remarca que, per això, no hi ha cap contradicció entre el fet de 

denunciar que aquest conveni pot ser paper mullat i, alhora, demanar el projecte. Assenyala que 

demanen que, d’una banda, hi hagi un projecte definitiu i concret de l’Ajuntament i hi hagi 

voluntat política per tirar-lo endavant, i de l’altra, que s’efectuï el trasllat dels reclusos, que és 

una cosa que és competència de la Generalitat, però que no està inclosa en el conveni. Afirma 

que cal una data per a això perquè, si no, no es podrà complir mai aquest conveni. 

Assenyala que també han acceptat una transacció del Govern per ampliar el termini, que 

inicialment era de sis mesos i ara és de deu mesos, per donar cabuda a un procés participatiu. 

 

El secretari pregunta si hi ha cap inconvenient per acceptar l’esmena in voce. 

 

La Sra. SANZ afirma que no n’hi ha cap perquè l’esmena es refereix a un document vigent. 

 

El secretari demana el posicionament del Grup del PP. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot a favor de la proposició. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

2.-  (M1519/5396) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar explicacions 

sobre els termes en què s'ha formalitzat el conveni amb la Generalitat per al tancament definitiu 

de la presó Model, i els terminis i les condicions en què es durà a terme el trasllat dels 700 

presos preventius que actualment acull aquest centre penitenciari. 
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Es dóna per tractada conjuntament amb els  punts núm.1 i 23 de l’ordre del dia. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.-  (M1519/5376) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar de les 

mesures que té previst prendre el Govern Municipal per tal de regular els usos del barri de Sant 

Antoni i els entorns del Mercat. 

 

La Sra. SANZ explica que aquesta compareixença té relació amb una proposició que es va 

aprovar, i que el que pot dir és que estan treballant amb el Districte de l’Eixample per veure 

quines són les actuacions que s’han de desenvolupar per buscar la fórmula jurídica més adient 

per regular els usos del barri de Sant Antoni i els entorns del Mercat. Afirma que, quan en 

tinguin informació concreta, la faran arribar als grups municipals. A més, assenyala que 

determinats tipus d’anuncis poden tenir efectes no desitjats i, per tant, han d’acabar de treballar-

ho.  

 

El Sr. CORONAS manifesta que, en qualsevol cas, els agradaria tenir el compromís de tenir 

informació sobre les decisions que es prenguin. Explica que no pretenen generar alarma, però 

que els veïns i veïnes estan preocupats per la progressiva desaparició del teixit comercial del 

barri davant de nous usos destinats al turisme. Recorda que, en la sessió anterior de la Comissió, 

el Govern va dir que tenia la mateixa preocupació i que buscaria les eines adequades per 

intentar reconduir aquesta situació i aconseguir que els barris continuïn sent barris. Assenyala 

que el Govern els va parlar del Pla especial de l’equipament comercial alimentari de Barcelona 

(PECAB), del Pla especial de l’equipament comercial no alimentari de Barcelona (PECNAB) i 

del Pla especial d’ordenació dels establiments d’articles de record, però que es va abstenir 

respecte a la proposició del seu grup amb l’argument que calia definir l’instrument jurídic i 

urbanístic més adient per protegir aquest entorn. Afirma que aquest instrument encara no s’ha 

definit, i que voldrien pensar que no hi ha discrepàncies al si del Govern sobre aquesta qüestió, 

tenint en compte el vot en contra del Grup Municipal del PSC.  

Explica que ja van dir que la pressió sobre el barri de Sant Antoni va creixent, entre altres coses 

per la moratòria de Ciutat Vella i el nou Pla d’usos del Poble-sec, per la proliferació d’activitats 

d’oci i per la cada vegada més propera obertura del mercat. Manifesta que, des d’aquest punt de 

vista, reconeixen que la inclusió del barri de Sant Antoni dins de la zona 1 del PEUAT és una 

bona mesura per evitar la proliferació d’allotjaments turístics en aquest entorn, però que no és 

suficient i cal protegir el teixit comercial del barri. Afirma que respecta la necessitat de 

discreció a què s’ha referit la Sra. Sanz, i que la voluntat del seu grup és que es resolgui aviat 

aquesta situació. 

 

El Sr. BLASI recorda que, en la sessió anterior de la Comissió, el Grup Municipal de CiU va dir 

que, si bé compartia l’objectiu de de protegir aquest entorn, demanava una certa discrecionalitat 

per part del Govern municipal a l’hora d’intentar establir unes regles de joc per evitar missatges 

que poguessin acabar sent contraproduents. En aquest sentit, torna a instar el Govern a dur a 

terme aquesta feina amb discreció, sobretot de portes enfora. 

D’altra banda, manifesta que no estan segurs si el grup proposant de la compareixença 

comparteix el model de remodelació dels mercats municipals, que destaca que comporten una 

dinamització i una revitalització dels entorns, tal com ha succeït, per exemple, amb el mercat 

del Ninot o amb el de Sants.  

 

El Sr. BLANCO recorda que el Grup Municipal de C’s va votar en contra de fer un pla d’usos 

per al barri de Sant Antoni i va advertir del perill d’encotillar excessivament la ciutat amb  
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restriccions que limitin el seu dinamisme. Afirma que els plans d’usos no són el seu model i que 

confien que la posada en marxa del mercat de Sant Antoni reactivi comercialment el barri i això 

beneficiï tots els veïns. 

Opina que Barcelona és una ciutat amb una gran energia i una gran capacitat per acollir tot tipus 

de projectes que beneficien la ciutat, i no necessita la tutela permanent de l’Administració, que 

l’ofega. Afirma que el millor que es pot fer és posar en marxa el mercat com més aviat millor i 

permetre que s’activin totes les iniciatives que parteixin dels veïns. 

 

El Sr. MULLERAS destaca que les inversions en els mercats de Barcelona tenen un doble 

benefici: un benefici per als paradistes directament afectats i per a la gent que treballa al mercat, 

i un benefici per als comerciants i els veïns dels barris que els envolten. Assenyala que aquest 

doble benefici té prèviament un doble sacrifici: el dels paradistes mentre es fan les obres, ja que 

han de canviar de lloc i patir algunes molèsties, i el dels veïns i els comerciants de l’entorn, que 

han de conviure amb una sèrie de problemes a l’espai públic mentre es remodela el mercat. 

Remarca que l’Ajuntament inverteix molts diners en aquestes remodelacions. Afirma que al 

barri de Sant Antoni hi haurà invertit aproximadament uns 70 milions d’euros, i que això genera 

un benefici social i econòmic per als paradistes, els veïns, els comerciants i l’entorn. Opina que, 

per tant, l’Ajuntament ha de procurar que es puguin aprofitar aquestes oportunitats. A més, 

assenyala que cal tenir en compte que els costos continuen, perquè la comunitat de propietaris 

del mercat, que són els paradistes, han d’anar pagant no només la seva concessió, sinó també les 

despeses del dia a dia. En relació amb això, explica que, tal com s’estan modificant últimament 

els projectes dels mercats, cada vegada més es creen unes despeses comunitàries que ha de 

sufragar l’Ajuntament, perquè es reserven una sèrie de llocs per a zones que no són parades de 

mercat i que no generen un retorn econòmic per al mercat. Opina que aquestes concessions que 

fa l’Ajuntament a determinats col·lectius són un cost afegit per als paradistes i per als 

barcelonins, que han de sufragar el dèficit que es genera a través dels impostos.  

Destaca que, un cop acabada la remodelació del mercat, el barri de Sant Antoni es convertirà en 

un referent de ciutat molt important i en una nova icona per al turisme, en la línia de la 

descentralització del turisme que gairebé tots els grups reclamen.  

Manifesta que, per tot això, consideren que cal deixar que els veïns i els comerciants de 

l’Eixample es puguin beneficiar de tots els avantatges socials i econòmics de la remodelació del 

mercat de Sant Antoni. Afirma que, en aquest sentit, l’únic que desitja el Grup Municipal del PP 

és que aquesta reforma acabi en els terminis previstos i que es puguin urbanitzar també els 

voltants, de manera que també se’n comencin a beneficiar els veïns i els comerciants. 

 

La Sra. LECHA assenyala que el Grup Municipal del PP, com a mínim, parla de tant en tant 

dels veïns, mentre que el Grup Municipal de C’s parla de la gentrificació com a gran energia, de 

la desaparició del comerç com a dinamització, i de la regulació com a tutela. Remarca que la 

gentrificació és un terme que avui utilitzen les plataformes en lluita, però també els mitjans de 

comunicació, per definir el present de moltes zones de Barcelona, ja que tota la dinamització, 

energia i potencial de què parlen alguns grups es produirà sense els veïns, si tot continua igual. 

Destaca que els veïns són els que van al comerç de proximitat, els que mantenen la cultura 

popular, els que comparteixen projectes de vida, de criança dels fills i d’associacionisme, i que 

tot això acabarà aviat.  

 

El Sr. CORONAS aclareix al Sr. Blasi que el Grup Municipal d’ERC comparteix el model de 

remodelació dels mercats. Remarca que, de fet, aquest model el va iniciar un regidor d’ERC que 

era responsable de l’Institut de Mercats quan va fer una campanya per rellançar els mercats de 

Barcelona. Assenyala que, tanmateix, això no té res a veure amb el que estan parlant, que és el 

que passarà amb el mercat de portes enfora.  
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Manifesta que els preocupen discursos com el del Sr. Blanco, i que es pregunta si el Grup 

Municipal de C’s està a favor del comerç de proximitat, i si està en contra de fer algun tipus de 

regulació per evitar que la dinamització de la qual parla, que és el mercat ultraliberal de 

capitalisme salvatge, s’apoderi dels barris. Pregunta a aquest grup si està a favor que els barris 

siguin vius o que es converteixin en parcs temàtics, que afirma que és una cosa que acabarà 

passant a Sant Antoni si no s’hi posa remei, tal com ja ha passat a altres barris de Barcelona. 

D’altra banda, recorda que aquest grup va votar a favor del Pla d’usos de Ciutat Vella.  

Opina que hi ha moltes contradiccions en el discurs del Grup Municipal de C’s, i que el seu 

model és la «llei de l’oest». Afirma que, en canvi, el model del Grup Municipal d’ERC és 

establir normes per garantir la convivència als barris i el comerç de proximitat. 

 

El Sr. BLASI agraeix al Sr. Coronas que hagi reafirmat el compromís amb el model, ja que 

l’hauria estranyat que el pogués posar en qüestió, tenint en compte que fins ara sempre havia 

estat un model compartit majoritàriament per tots els grups municipals.  

Destaca que el mercat de Sant Antoni és especial, no només per la inversió que s’hi fa des de 

l’Ajuntament i que hauran de fer els paradistes, sinó per la seva ubicació i per tot el que s’hi ha 

trobat. D’altra banda, assenyala que, tot i que fa molts anys que el mercat està en obres i hi ha 

hagut molt de temps de fer previsions, ara hauran de buscar altres mecanismes a corre-cuita al 

final d’aquest projecte, quan el que necessita és una màxima complicitat i confiança per 

fomentar la dinamització. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que el sorprèn molt que els grups d’ERC i de la CUP els  diguin que 

utilitzen qualificatius que amaguen la realitat, quan els que qualifiquen són ells. Afirma que ell 

acostuma a fer servir un llenguatge que tracta de ser al més objectiu i sensat possible, a 

diferència d’altres grups. Explica que el seu model de Barcelona no és el d’alguns membres de 

la CUP, que a vegades han dit que Barcelona és una ciutat podrida i on no es pot viure. 

Manifesta que a ells, en canvi, els agrada molt viure a Barcelona i que la defensen tal com és i 

no volen convertir-la en un solar, com vol fer el Grup Municipal d’ERC i com ha succeït amb la 

superilla del Poblenou. Afirma que volen una Barcelona que tingui unes regulacions raonables i 

sensates, i no pas prohibicionistes, com el PEUAT. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

4.-  (M1519/5330) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'explicar quina 

planificació té prevista a Parcs i Jardins per aquest any i en concret en relació a: Increment de 

plantilla estructural, contractació de personal per cobrir vacances de la plantilla, 

internalitzacions dels serveis encara externalitzats i quin tipus de control es farà del compliment 

de les empreses encara contractades sobre les condicions laborals dels seus treballadors i 

treballadores. 

 

La Sra. LECHA presenta la compareixença. 

 

La Sra. SANZ dóna la paraula al comissionat d’Ecologia. 

 

El Sr. XIMENO destaca que la renaturalització de la ciutat és una estratègia clau del Govern i 

que tenen un Pla del verd i de la biodiversitat per desenvolupar. Afirma que, per tant, el que han 

de fer és passar a l’acció i que tenen un instrument municipal molt potent per fer-ho, que és 

Parcs i Jardins. Assenyala, però, que, entre els anys 2010 i 2016, Parcs i Jardins va perdre 128 
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efectius en no poder cobrir les baixes que es produïen, fet que dificultava aquest impuls. 

Remarca que, davant d’això, el primer que va fer el Govern municipal, l’abril del 2016, va ser 

declarar Parcs i Jardins com a servei essencial. Destaca que això ha permès que, a través de 

contractes d’interinatge i després de relleu, s’hagin pogut cobrir les jubilacions parcials dels 

professionals que passen a jubilació definitiva i les baixes maternals.  

D’altra banda, subratlla que entre finals del 2016 i principis del 2017 s’ha fet, per primera 

vegada en vuit anys, una convocatòria de 24 places d’auxiliar de jardineria, i que es preveu fer 

una segona convocatòria d’entre 35 i 41 places en una segona tanda. Explica que, a més a més, 

atès que la incorporació definitiva d’aquestes 24 persones i les de la segona convocatòria no 

serà immediata a causa de tot el procés de selecció, també s’ha acordat que, mentre no es faci 

efectiva, es faran contractacions temporals per cobrir les baixes que es produeixen. Afirma que 

estan treballant també perquè aquesta substitució arribi a tenir les disponibilitats pressupostàries 

suficients per arribar a 65 contractes aquest any, que equivaldrien a les baixes que es preveuen. 

Manifesta que, també per primera vegada des de fa vuit anys, el 2017 està previst convocar un 

procés de promoció interna de 135 llocs de treball per a diferents categories: conductors, xofers, 

mecànics, jardiners, encarregats, tècnics agrícoles i aparelladors. 

Explica que volen continuar avançant en el camí de recuperar la minva de personal que s’havia 

produït des del 2010, però que, atès que el verd és una qüestió estratègica i atesa la situació de 

Parcs i Jardins durant tants anys, preveuen també que prop del 10% de la borsa de contractació 

que ha acordat el Govern sigui per a contractes de suport per a Parcs i Jardins.  

Manifesta que, una vegada reforçada la plantilla de Parcs i Jardins, estan avaluant tota una sèrie 

d’actuacions i serveis complementaris que estan externalitzats: una part de la poda d’arbrat, 

jardineres, regs amb tona, desbrossament forestal de franges de seguretat, arrabassament de 

soques, tancament nocturn de parcs, control extern de qualitat, manteniment de jocs infantils i 

mobiliari, manteniment d’infraestructures de reg, neteja dels centres de treball més grans, 

reemplenament d’escocells, recollida de residus vegetals, manteniment de rondes i vies ràpides, 

control biològic i desinfecció d’àrees de gossos, manteniment d’infraestructures i revisió de 

projectes. Afirma que estan analitzant aquests serveis amb cinc criteris: quines són les capacitats 

actuals i futures amb el procés de reforç del personal; les especificitats tècniques; les condicions 

laborals i contractuals de cada una de les possibilitats de subrogació o no d’aquests serveis, 

molts d’ells fets per centres de treball; els horaris dels serveis, i les alternatives dins de 

l’Ajuntament. Remarca, doncs, que ja duen a terme un intens procés d’anàlisi de tots aquests 

serveis i que plantejaran un pla progressiu i global per avançar cap a la municipalització del 

servei. 

Pel que fa al seguiment de la contractació, assenyala que l’Àrea d’Ecologia ha impulsat una 

aplicació de control dels temes laborals que es diu CTAIMA, que està en procés de prova i 

implantació definitiva. Destaca que aquesta aplicació permetrà conèixer tots els detalls laborals 

dels fulls salarials, la seguretat social, els centres de treball i les empreses subcontractades, de 

manera que serà un instrument important per fer aquest seguiment, a part de la introducció en 

els nous plecs dels criteris de les guies de contractació que ha elaborat l’Ajuntament. 

 

La Sra. LECHA manifesta que algunes dades que ha donat el Sr. Ximeno no coincideixen amb 

les dades que tenen del comitè d’empresa, que indiquen que en els darrers quatre anys s’han 

perdut 150 llocs de treball. A més, assenyala que la ràtio que està estipulada en el mateix 

conveni de Parcs i Jardins parla d’1,2 treballadors per hectàrea, de manera que per assolir 

aquesta ràtio farien falta 243 persones dins de la plantilla estructural de Parcs i Jardins. Explica 

que una altra dada important és que més del 60% dels treballadors tenen més de cinquanta anys, 

i que molts d’ells o elles tenen restriccions laborals per motius de salut, ateses determinades 

tasques que s’han de fer. D’altra banda, assenyala que el Sr. Ximeno ha parlat d’un augment per 

al 2017 de 65 persones, quan s’ha dit al comitè d’empresa que en serien 31. 
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Explica que també els preocupen els concursos d’oposició de les promocions de la plantilla 

interna perquè no queden reflectits en la previsió de plantilla del 2017. A més, assenyala que, 

segons els articles que tenen del conveni, la plantilla s’incrementarà amb personal necessari per 

a les tasques que siguin temporals. Manifesta que, per tant, reben amb satisfacció el que ha dit el 

Sr. Ximeno que es cobriria qualsevol baixa amb personal eventual. En relació amb això, 

pregunta si aquest personal provindria de la borsa de treball. 

Afirma que també els preocupa veure com en els mateixos pressupostos del 2017 queda recollit 

que del 2015 al 2017 hi ha hagut un augment en la partida d’externalitzacions, que en el 

pressupost del 2016 era de 10.984.000 euros i en la del 2017 d’11.549.000 euros. Explica que ja 

saben que se’ls pot dir que, si s’internalitza qualsevol cosa, passa del capítol 2 al capítol 1, però 

que els agradaria més concreció sobre això. D’altra banda, manifesta que els han comentat que, 

tot i que Parcs i Jardins té un programa d’integració reconegut i premiat en col·laboració amb 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es tornarà a externalitzar els treballadors que 

s’ocupen de les jardineres ara que acaba la licitació d’aquest servei, i que, per tant, guanyarà 

URBACET, que és una filial d’URBACER. Remarca que, tot i que durant el 2017 s’estudiïn les 

internalitzacions, hi havia el compromís de reinternalitzar els serveis tan aviat com fos possible 

fer-ho. 

 

La Sra. VILA manifesta que consideren que la qüestió que es planteja va més enllà de la 

institució a la qual es refereix perquè aborda una qüestió que creuen que no han pogut debatre 

prou a l’Ajuntament des que el partit d’Ada Colau es va presentar a les eleccions dient que 

municipalitzaria tots els serveis municipals. Afirma que, per tant, els hauria agradat tenir un 

debat sobre quin model de governança i de prestació de serveis públics creuen que ha de tenir la 

ciutat en el futur. Recorda que, de fet, han demanat en moltes ocasions el mapa de serveis 

municipals externalitzats i saber amb quin calendari treballa el Govern per internalitzar tots els 

serveis que havia dit, però que fins ara només han rebut una llista que, a més, creuen que és 

incompleta. Manifesta que, per tant, volen aprofitar aquesta iniciativa per demanar que s’abordi 

aquest debat sobre el model de gestió de determinats serveis públics de la ciutat i com poden 

millorar-los.  

Afirma que el Grup Municipal de CiU defensa un model de ciutat que es basi en la 

col·laboració publicoprivada. Destaca que Barcelona té la sort de tenir un teixit de petita i 

mitjana empresa, d’empreses del tercer sector i d’empreses i projectes dedicats a la inserció 

sociolaboral que poden aportar la seva experiència i poden prestar els serveis amb un bon nivell 

de qualitat i amb el valor afegit que generen riquesa, oportunitats i llocs de treball. Manifesta 

que defensen una administració forta que intervingui quan el sector privat no ho pot fer amb 

prou qualitat, així com una administració àgil, eficaç i eficient, i amb personal altament 

capacitat des del punt de vista tècnic, que pugui planificar, implementar models i controlar la 

prestació del servei. Explica que lamenten no haver tingut l’oportunitat de compartir aquest 

model amb el Govern i d’intercanviar opinions sobre aquest tema en general, tenint en compte 

que en cada sessió se sotmet a consideració un nou servei i desconeixen els criteris que porten el 

Govern a internalitzar alguns serveis i no pas d’altres, o si s’han fet prou avaluacions per veure 

si aquesta és la millor fórmula. Demana tenir una informació més àmplia sobre tots els serveis 

municipals, per tal de debatre i arribar a determinats consensos sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. ALONSO opina que el deteriorament de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins és un 

exemple del que passa quan no hi ha una estratègia clara i continuada en el temps sobre com 

gestionar una empresa. 

Assenyala que algunes mesures que ha anunciat el Govern ja les coneixien, com ara la intenció 

de cobrir les baixes per jubilació. Manifesta que hi estan d’acord, ja que la plantilla havia 

minvat i s’ha de recuperar. Afirma que s’han anunciat també altres mesures que no coneixien i 
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d’altres que els han semblat més aviat una declaració d’intencions que coses sòlides. Explica 

que, per això, demanen que es faci el que s’ha anunciat i un veritable pla de negoci de l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins, en el qual es determini el model de gestió i un full de ruta per als 

propers anys, amb l’objectiu de garantir el millor servei amb un cost raonable i amb unes 

condicions laborals dignes per a tots els treballadors. Manifesta que consideren que s’hauria de 

portar aquest pla al Consell d’Administració de l’empresa, i que cal garantir un pla de futur a 

llarg termini en el qual tots estiguin d’acord i que no vagi patint canvis constants. 

Finalment, assenyala que la distribució de plantilla per gènere de Parcs i Jardins és d’un 77% 

d’homes i un 23% de dones, que és una dada que els ha de convidar a reflexionar. 

 

El Sr. CORONAS explica que consideren que aquesta compareixença aborda temes molt interns 

de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que segurament es podrien tractar millor i d’una 

manera més detallada en el Consell d’Administració d’aquest organisme, però que, tot i així, 

volen fer algunes observacions.  

Manifesta que, pel que fa a la plantilla estructural, tenen entès que la idea és no augmentar-la i 

anar cobrint les baixes per jubilació amb els interinatges, tal com ha confirmat el comissionat. 

Afirma que en principi comparteixen aquest plantejament perquè els sembla positiu el fet de 

poder mantenir la plantilla en el context actual, que ja és un esforç que abans no s’havia arribat 

a fer. Pregunta si es mantindrà aquest criteri en el futur o es preveu algun canvi en aquest 

aspecte. 

Opina que a vegades es cau en el plantejament de voler internalitzar les tasques més agradables 

i externalitzar les menys agraïdes, i que això no s’hauria d’abordar d’aquesta manera. Afirma 

que cal que cada servei s’analitzi de manera individualitzada per veure quina opció és millor 

abans de prendre una decisió. D’altra banda, explica que creuen que seria interessant encarregar 

auditories per analitzar i valorar la qualitat dels serveis que es presten. 

Manifesta que pensen que el plantejament respecte al tipus de control que es realitzarà sobre les 

empreses encara contractades hauria de ser al revés, de manera que els criteris sobre condicions 

laborals s’incloguin prèviament als plecs de clàusules, ja que, si no, un cop licitat el servei, es fa 

molt difícil controlar aquests aspectes. Afirma que també és important vetllar per la qualitat del 

servei i pel compliment de les tasques encarregades. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que els agradaria saber si actualment hi ha problemes en la 

prestació dels serveis o en la gestió de Parcs i Jardins, o si els barcelonins se n’han queixat, i 

com podrien resoldre aquests problemes les propostes que fa el Grup Municipal de la CUP. 

 

El Sr. XIMENO informa que l’increment de pressupost és per al cànon de l’aigua i per a 

l’augment de sou de l’apartat de socorristes, i que un 20% de les tasques relacionades amb les 

jardineres corresponen al CET URBACET i la resta a altres centres de treball i cooperatives.  

Explica que en altres comissions del Consell Municipal s’ha parlat del full de ruta i el pla de 

negoci que plantejaran, i que han obert un procés intern de reflexió estratègica per enfortir, no 

només l’estructura de Parcs i Jardins, sinó també la gestió del verd al conjunt de l’Ajuntament. 

Afirma que tot això ho presentaran en el Consell d’Administració. 

Diu al Sr. Coronas que el criteri d’anar cobrint les baixes per jubilació amb els interinatges té 

com a horitzó l’any 2020, i que en el full de ruta plantejaran la internalització d’alguns serveis. 

Diu al Sr. Mulleras que si no hi ha problemes és per la professionalitat dels treballadors i 

treballadores de Parcs i Jardins, que remarca que tenen més superfície de treball de la que els 

tècnics aconsellen. Afirma que, per tant, la necessitat d’increment de plantilla és indiscutible.  

 

La Sra. SANZ pregunta si algun grup vol tornar a intervenir. 
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El Sr. MULLERAS manifesta que estan d’acord que es cobreixin les baixes a fi que els 

treballadors de Parcs i Jardins puguin fer bé la seva feina, però que el que no acaba d’entendre 

són els plantejaments de canvi absolut de la gestió quan, pel que diu el comissionat, sembla que 

l’actual model de gestió no comporta problemes. Opina que aquest tipus de propostes es fan, no 

tant des del punt de vista de resoldre problemes, sinó des del sectarisme ideològic de l’augment 

de la despesa i de l’increment del control polític d’algunes empreses municipals. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

 

b)  Propostes d'acord 

 

5.-  (CO 2016-07/18) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per a fer 

efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del 

Consorci, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 

13 de juliol de 2016. PUBLICAR el present acord i el text de l a modificació dels Estatuts en el 

BOP i en la Gaseta Municipal. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i CUP i 

amb la reserva de vot del PP.  

 

6.-  (EM 2016-10/24) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei 

tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en depenen o s’hi 

vinculen, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 

19 d'octubre de 2016. PUBLICAR el present acord i el text de l a modificació dels Estatuts en 

el BOP i en la Gaseta Municipal. FACULTAR indistintament, el President i el Secretari de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)  perquè puguin efectuar tots els tràmits 

adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i CUP i 

amb l'abstenció del PP.  

 

7.-  (15PL16354) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament 

turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’us 

turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe tècnicojuridic de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 

amb l’informe de l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

La Sra. SANZ dóna la benvinguda als membres de l’Assemblea de Barris per un Turisme 

Sostenible a la ciutat que assisteixen a la sessió. 

Proposa que el Govern tingui 10 minuts per exposar, i la resta de grups, 7 minuts.  
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El Sr. BLANCO demana que puguin debatre aquest punt amb serenitat i sense sentir-se 

coaccionats, atès que hi ha persones de l’Assemblea que han repartit un fullet i mostren 

pancartes amb una orientació determinada. 

 

La Sra. SANZ afirma que això no és cap coacció. Assenyala que la Comissió és oberta a tota la 

ciutadania i, per tant, qualsevol persona pot assistir-hi i manifestar el seu punt de vista amb 

respecte. 

 

El Sr. BLANCO pregunta si a la capçalera de la sala pot haver-hi pancartes reivindicatives. 

 

La Sra. SANZ afirma que no veu pancartes, sinó uns fulls. 

 

El Sr. ALONSO assenyala que això marca un precedent. 

 

La Sra. SANZ demana als membres de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible que se 

situïn al fons de la sala. 

 

La Sra. LECHA demana que els grups disposin de 10 minuts com a mínim. 

 

La Sra. SANZ proposa que els grups tinguin 10 minuts i el Govern 13.  

 

Demana a l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible que no llegeixi tot el manifest i 

sigui com més breu millor, atès que els grups ja disposen del document. 

 

El portaveu de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible assenyala que «No ens faran 

fora» és com s’anomena el manifest del col·lectiu i comença a llegir-lo: (...).  

 

El Sr. MULLERAS diu a la presidenta que cadascú ha de tenir el seu lloc. 

 

La Sra. SANZ demana que s’acabi la lectura del manifest.  

 

El portaveu de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible continua llegint el manifest: 

(...). 

 

La Sra. SANZ demana que finalitzi la lectura del manifest, atès que ja ha quedat clar el que 

reclama.  

 

El Sr. MULLERAS afirma que això és inadmissible. 

 

La Sra. SANZ demana silenci davant els crits de «No ens faran fora!». 

 

El Sr. ALONSO afirma que és inacceptable que les organitzacions de la Sra. Ada Colau vinguin 

a pressionar els regidors. 

 

La Sra. SANZ replica que no són les organitzacions de la Sra. Ada Colau. 

 

El Sr. ALONSO opina que està clar de quin partit i de quin mitjà són, i diu a la Sra. Sanz que ha 

incomplert tots els reglaments. 
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La Sra. SANZ diu al Sr. Alonso que pot presentar qualsevol queixa formal a la Junta de 

Portaveus. Explica que la seva actuació es basa en l’article 37.4 del Reglament orgànic 

municipal, en el qual es parla de participació ciutadana. Assenyala que no hi ha una norma 

global per a totes les comissions, però que han cregut necessari que es pogués explicar la 

presència de les persones d’aquest col·lectiu en la Comissió. Remarca que això ha passat en 

altres comissions, com en la Comissió d’Urbanisme del mandat anterior, i que la intervenció 

d’aquests ciutadans ha estat prou breu per no invalidar cap norma de funcionament. Assenyala 

que, si els grups tenen altres comentaris a fer respecte a això, ja ho acabaran de parlar a la 

propera reunió de la Junta de Portaveus. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que eleven una queixa formal perquè no és admissible que en una 

comissió en la qual el debat s’ha de produir entre els grups polítics hi intervinguin persones que 

no formen part de la comissió. Afirma que ell no ha viscut mai una situació semblant a 

l’Ajuntament. A més, opina que tampoc no és admissible que la Sra. Sanz tingui una vara de 

mesurar determinada amb organitzacions de la seva òrbita.  

 

La Sra. LECHA explica que no fa gaire ha viscut una situació semblant amb uns promotors 

turístics que l’increpaven mentre ella intervenia. Remarca que, per tant, aquesta situació no és 

nova. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que la Sra. Lecha menteix. 

 

La Sra. SANZ diu al Sr. Mulleras que no té la paraula. 

 

El Sr. MULLERAS reitera que la Comissió és per al debat dels grups polítics. 

 

La Sra. SANZ demana al Sr. Mulleras que traslladi totes les queixes que tingui al lloc oportú.  

Assenyala que hi ha un altre veí que vol repartir documentació. 

 

Un representant de la plataforma dels veïns de la Vila Olímpica que estan en contra de la 

construcció d’un alberg manifesta que deixarà la documentació al secretari perquè la 

distribueixi. 

 

La Sra. SANZ dóna pas a l’inici del torn de paraules en relació amb aquest punt. 

Recorda que el juliol del 2015 el Govern municipal va decretar la moratòria de noves llicències 

d’allotjaments turístics a la ciutat per posar ordre en aquest àmbit, atès que la ciutat avançava 

cap a un caos sense concert i cap a una bombolla turística que hauria estat molt més perjudicial 

del que ho és avui si no s’hagués fet res. Explica que el creixement del nombre de places en 

hotels i hostals, estimat a partir dels tràmits iniciats, era de gairebé un 20% per sobre de les 

75.000 places existents al juliol del 2015. A més, manifesta que es van trobar amb una gran 

oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT), provocada en gran mesura per una normativa que va 

substituir el règim de llicència pel de comunicat i que en poc temps va possibilitar que el 

nombre de HUT a la ciutat passés d’uns 2.300 el 2010 als 9.600 que hi ha actualment de 

caràcter legal. Remarca que es van trobar amb uns barris amb molta pressió, ja que en un 17% 

del territori es concentren el 50% de les places d’allotjament turístic, amb barris on la població 

flotant supera la població resident. Afirma que, per tant, van intentar començar a governar el 

turisme a la ciutat i evitar que aquesta fos governada per un mercat d’allotjaments turístics en 

creixement exponencial que expulsava els veïns d’aquests barris. 

Manifesta que entenen que el Pla especial d’allotjaments turístics (PEUAT) ajuda a fer minvar 

processos que es donen a la ciutat, com aquesta pèrdua de població als barris que pateixen una 



 

Ref:  CCP 1/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  19/ 1/ 2017     13: 24 
25 

major pressió turística. Destaca que el districte de Ciutat Vella ha perdut més d’una desena part 

de la seva població des de l’any 2007 fins avui, també per una qüestió vinculada a l’augment 

dels preus del lloguer a Barcelona. Assenyala que aquest increment ha estat d’un 15% en els 

darrers tres anys, o fins i tot superior en alguns llocs. Remarca que això es produeix en el 

context d’una ciutat amb un mercat de lloguer molt reduït i on hi ha una important correlació 

entre la pressió turística i l’increment del lloguer. Afirma que, segons un informe sobre 

l’habitatge de lloguer de l’any 2016, Barcelona és la ciutat més cara de tot l’Estat espanyol en 

relació amb el lloguer i Ciutat Vella el districte més car de tot l’Estat, a més de tenir una 

economia centrada en l’activitat turística en lloc de tendir cap a la diversificació econòmica. 

Explica que, per tant, durant el temps de la moratòria havien de treballar per fer un pla per evitar 

la bombolla i el creixement descontrolat del turisme, i per regular l’activitat sota el principi 

bàsic de la preservació del dret a l’habitatge. Manifesta que creuen que el pla que avui presenten 

de forma definitiva, a l’espera també del tràmit en el Ple municipal, és un instrument 

imprescindible per garantir una ciutat per viure-hi. Destaca que avui pràcticament tothom 

comparteix la necessitat de concretar un instrument que reguli els allotjaments turístics, i que 

durant els darrers mesos s’ha passat del debat sobre si calia regular a quina era la regulació que 

necessitava la ciutat. 

Explica que li agradaria parlar de Barcelona com una ciutat amb turisme, i no tant com una 

ciutat turística, ja que és evident que té els mateixos problemes que moltes altres ciutats en 

relació amb aquest fenomen. A més, remarca que les enquestes municipals reflecteixen que 

aquesta qüestió preocupa cada vegada més la ciutadania. Afirma que, per tant, és evident que 

calen moltes respostes als reptes del turisme des de molts àmbits, entre ells el de l’urbanisme, 

que és una cosa que no s’havia fet fins ara. Assenyala que el que fa aquest pla en concret és 

regular on es pot ubicar, i en quines condicions, tota tipologia nova d’allotjament turístic 

permesa, però que aquesta no és la solució a tots els reptes que té la ciutat en relació amb la 

regulació del turisme.  

Explica que, a l’hora de fer el pla, sabien que partien d’una major proximitat amb alguns grups 

municipals que amb d’altres, però que han fet un procés en què han intentat integrar moltes 

peticions perquè creuen que això millora el pla. Destaca que, des de l’aprovació inicial, el 

Govern ha realitzat una tasca molt intensa de cerca d’aquest consens amb tots els grups polítics, 

les plataformes, les assembles veïnals i el mateix sector, i que en fan un balanç positiu. 

Manifesta que pensen que el document que presenten avui és millor que l’inicial per tota 

aquesta feina i per haver incorporat una gran diversitat d’aportacions. Afirma que, des d’aquest 

punt de vista, vol agrair els esforços de tothom. Explica que tots els grups hi han participat amb 

bona voluntat d’aportar moltes propostes, però que el nivell d’acord els ha portat a tendir cap a 

acords concrets amb determinats grups, especialment amb el Grup Municipal d’ERC.  

Assenyala que no detallarà els continguts del pla perquè són prou coneguts, però que en 

destacarà alguns aspectes. Afirma que, en primer lloc, sempre s’han mantingut dos principis 

centrals: la preservació de l’habitatge, d’una banda, i la necessitat de regular per zones els 

allotjaments turístics i treure pressió a les zones que en tenen més, de l’altra. Manifesta que, en 

segon lloc, vol destacar alguns elements del text enriquit amb les aportacions de tothom: s’ha 

incrementat la protecció de determinats barris que tenen una pressió molt alta, com Sant Antoni, 

el Poblenou, la Vila Olímpica i Hostafrancs; s’ha recollit la qüestió de la disconformitat pel que 

fa als establiments que es troben a la zona de decreixement (zona 1); s’ha treballat la millora 

dels criteris reguladors que afecten les zones 2 i 3 en relació amb els paràmetres urbanístics i de 

distàncies, i es planteja una proposta que permet posar ordre als HUT i treure pressió de les 

zones centrals pel que fa a aquest tipus d’allotjaments. 

Afirma que estan satisfets del procés de treball, de la disposició de tots els grups a aportar en 

positiu, especialment per part dels regidors responsables d’aquesta matèria i els seus assessors i 

assessores, i de la millora d’aquest pla. Així mateix, manifesta que vol acabar fent un agraïment 
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molt sincer al personal tècnic de l’Ajuntament per la seva dedicació i la seva implicació, que 

han permès fer aquest pla des del màxim rigor possible. 

 

El Sr. MARTÍ remarca que no solament estan parlant d’un instrument urbanístic de regulació 

d’un sector productiu de la ciutat, com són els allotjaments turístics, sinó d’un pla derivat 

urbanístic, que és un dels principals instruments que pot tenir un Govern municipal per defensar 

un determinat model de ciutat, un model econòmic general i una concepció social de com han 

de funcionar les coses. Explica que, per tant, el Grup Municipal de CiU dóna molta importància 

a aquest PEUAT, i la prova és que encara mantenen converses amb el Govern municipal perquè 

creuen que tenen l’obligació com a força política de ser responsables fins a l’últim moment i 

perquè han governat la ciutat i volen continuar governant-la en el futur. Afirma que, per tant, 

volen un PEUAT durador i que no sigui només d’un mandat. 

Manifesta que se senten alternativa a aquest model, i que no són cap lobby de ningú. Destaca 

que volen i defensen el bé comú de la ciutat, que la gent hi pugui viure i que sigui compatible 

guanyar-se la vida, ser emprenedor i viure al propi barri i a la ciutat. 

Explica que creuen que el PEUAT ha de tenir bases sòlides des del punt de vista jurídic i legal, i 

que encara avui tenen seriosos dubtes que el document que presenta el Govern tingui prou 

consistència jurídica, començant per la naturalesa de l’eina planificadora urbanística, ja que 

continuen creient que hauria de ser una modificació del PGM. Manifesta que també pensen que 

alguns elements molt importants del pla s’han modificat en una fase avançada de la tramitació, 

com l’increment de zones on s’aplica la restricció d’implantació de nous allotjaments turístics. 

Afirma que, per tant, demanen un informe als Serveis Jurídics de l’Ajuntament perquè 

certifiquin que aquesta modificació substancial no requereix tornar a sotmetre el PEUAT a 

informació pública i a una aprovació provisional o inicial de nou, d’acord amb el que estableix 

el reglament de la Llei d’urbanisme amb relació a modificacions substancials de zones on 

s’incrementa la restricció. 

Explica que comparteixen una part de la diagnosi dels problemes que genera el turisme massiu 

o de baixa qualitat a la ciutat, però que tenen discrepàncies sobre les solucions que aporta el 

Govern. Assenyala que han vist que en aquests últims dies hi ha hagut canvis importants en 

l’estratègia del Govern a l’hora de negociar el PEUAT, que ha virat cap a posicions molt més 

extremes i cap a noves restriccions. En relació amb això, remarca que l’alcaldessa es va 

comprometre a obtenir el màxim consens polític, cosa que opina que no s’està aconseguint en 

aquests moments.  

Manifesta que les principals prioritats que han plantejat a l’hora de negociar han estat la 

seguretat jurídica del PEUAT; el desacord amb l’increment de barris que passen de la zona 2 a 

la zona 1, sense qüestionar la congelació o la reducció de l’oferta de Ciutat Vella o altres zones 

saturades; i la discrepància respecte al veto que els edificis catalogats com a bé puguin tenir 

usos hotelers en el futur. Explica que també creuen que seria positiu que a la zona 2 es pogués 

assolir en el futur una mixtura d’usos equilibrada, cosa que el document actual no preveu. A 

més, assenyala que no els queda gens clar el criteri adoptat a darrera hora sobre les grans 

avingudes de ciutat on es poden implantar hotels a més de 150 metres lineals, i que plantejarien 

també la reducció de les densitats radials per a establiments hotelers en aquestes zones.  

Afirma que continua sense agradar-los aquest PEUAT, que recorda que van demanar que es 

retirés en el debat de l’aprovació inicial. A més, explica que creuen que en els últims dies el 

Govern ha estat poc diligent a l’hora de gestionar situacions puntuals que permeten fer-se una 

idea de la manera que té el Govern de gestionar el turisme o l’allotjament turístic, com en el cas 

de l’hotel de les Drassanes i el de la torre Agbar. Remarca que són casos en què ha quedat palès 

que hi ha una situació d’inseguretat jurídica i de feblesa des del punt de vista institucional de 

l’Ajuntament i del seu Govern.  
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Manifesta que, en definitiva, no troben motius suficients per donar suport al PEUAT, tot i que 

avui faran una reserva de vot, atesa la voluntat de diàleg del seu grup fins a l’últim moment. En 

aquest sentit, afirma que continuen oberts al diàleg per millorar el PEUAT, malgrat que els 

moviments que ha fet el Govern amb altres forces polítiques podrien ser gairebé incompatibles 

amb el seu suport. 

Finalment, subratlla que actualment hi ha una bombolla immobiliària i la ciutat té el rècord 

d’increment de preus del lloguer. Opina que això no es pot eludir amb polítiques encara més 

restrictives de la competència, i que alguns hotels estan fent «el gran negoci de la seva vida» 

amb un govern de BC i del PSC. 

 

 El Sr. BLANCO manifesta el seu respecte més absolut per la llibertat d’expressió i per totes les 

persones que assisteixen a la Comissió per expressar diferents punts de vista, però assenyala que 

sobre aquesta regulació hi ha opinions diverses i totes són absolutament legítimes. Opina que, 

per tant, cal escoltar i tenir el mateix respecte per totes les veus, i no tractar de patrimonialitzar 

un segment d’opinió prenent-lo com el tot. En aquest sentit, afirma que el que sempre ha 

defensat el Grup Municipal de C’s respecte a aquesta normativa és que caldria trobar un 

equilibri entre els diferents punts de vista. 

Explica que des del primer moment van dir que són partidaris d’una regulació sensata, però que 

consideraven que el PEUAT era un pla que no regulava i l’únic que feia era establir 

prohibicions molt restrictives. Manifesta que, davant d’això, han exhaurit totes les vies per 

arribar a un acord amb el Govern. Precisa que han mantingut converses permanentment, que 

van presentar 45 al·legacions, algunes de les quals s’han estimat, i que continuen presentant 

altres propostes alternatives a les al·legacions amb l’únic objectiu de fer una regulació sensata. 

Assenyala que, no obstant això, s’han trobat que el Govern finalment ha optat per  pactar la 

normativa amb els grups d’ERC i de la CUP, que anteposen un enfocament prohibicionista a 

una regulació sensata, malgrat que el Grup d’ERC mantenia un punt de vista força diferent fa 

uns mesos, quan s’aproximava molt més a l’enfocament del seu grup.  

Afirma que hi ha algunes aportacions del seu grup en el pla, com la desafectació dels hotels, ja 

que creien que era totalment injust que un hotel que té llicència i que desenvolupa una activitat 

beneficiosa per a la ciutat no pogués ni tan sols fer obres de reforma i millorar les seves 

instal·lacions per incórrer en una afectació urbanística. Opina que, per tant, és positiu que això 

s’hagi eliminat del pla, així com també ho és que s’hagi flexibilitzat mínimament el sistema de 

distàncies per determinar la separació que han de tenir els hotels, tot i no estar d’acord amb 

aquest sistema. 

Assenyala que, en canvi, s’han rebutjat moltes altres propostes del seu grup que creuen que 

s’haurien d’haver incorporat. Pel que fa a això, explica que no es redueixen les zones de 

decreixement, sinó que han augmentat i s’han qualificat com a zones de decreixement barris 

sencers on pràcticament no hi ha hotels. Manifesta que tampoc no s’ha atès la seva demanda 

que s’incrementés d’alguna manera la densitat de creixement a la zona 3, que és la zona on no 

hi ha cap pressió per part dels allotjaments turístics. A més, afirma que no s’ha introduït un 

mecanisme que van proposar que altres normatives sí que tenen, como la de les terrasses, per 

aprovar plans especials amb plenes garanties. Pel que fa a això, assenyala que aquests plans 

especials haurien de ser aprovats per la Comissió, de manera que no fossin tràmits reglats sinó 

decisions polítiques, garantint, a més, que es respecta que a les zones de decreixement i de 

manteniment no hi ha un increment de places turístiques. Opina que no hauria costat tant haver 

introduït aquest mecanisme, que flexibilitzava d’una manera important el pla, en benefici de 

l’interès general. D’altra banda, posa en qüestió la garantia de la seguretat jurídica i de la 

continuïtat dels projectes en marxa, quan hi ha regidors al Govern, com el Sr. Montaner, que fan 

declaracions públiques en què presumeixen que, gràcies als entrebancs i a l’entorpiment 
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administratiu amb què actua l’Ajuntament, el Govern aconsegueix que determinats projectes 

desisteixin i no es tirin endavant. 

Insisteix que els sorprèn el canvi de posició del Grup Municipal d’ERC, que no fa tant 

reclamava flexibilitat per al PEUAT i ara demana que es facin assemblees populars per decidir 

si es concedeixen o no permisos. Explica que encara els sobta més la posició del Grup 

Municipal del PSC, ja que consideren que és un partit sensat i que, durant els molts anys que ha 

governat la ciutat, ha impulsat alguns dels projectes de transformació urbana més importants de 

la ciutat.  

Manifesta que, tot i que sembla que l’acord ja està tancat, faran una reserva de vot, tenint en 

compte que ni tan sols s’han contestat les seves al·legacions per escrit i, per tant, no han pogut 

veure totes les que s’han acceptat, ni com queda redactat finalment el pla, atès que hi ha hagut 

modificacions d’última hora. Afirma que necessiten temps per acabar d’avaluar-lo i que 

expressaran la seva posició definitiva en el Ple. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que el fet que el Sr. Blanco consideri sensat el Grup del PSC i 

irresponsable el Grup d’ERC el referma en la convicció que està en el projecte polític que 

defensa i en el qual creu.  

Recorda que el Grup Municipal d’ERC ja va dir al seu moment i ha mantingut sempre que no 

estava d’acord amb la moratòria indiscriminada a tota la ciutat. Explica que creuen que es 

podrien haver fet les coses d’una manera molt diferent pel que fa a això, però que el Govern va 

prendre aquesta  decisió unilateralment i no va consultar els grups. 

Assenyala que, quan es va presentar el document d’aprovació inicial, també van dir que no els 

agradava perquè convertia en crònic un problema que tots coincideixen que s’ha de solucionar 

perquè congelava la situació en aquelles zones on cal decréixer. Explica que, davant d’això, van 

presentar al·legacions per canviar els criteris de zonificació i de mobilitat dels allotjaments per 

afavorir el decreixement a les zones més saturades i amb una tendència de concentració dels 

HUT en edificis únics; per fer gran rehabilitació en hotels que es troben en zones de 

decreixement, ja que si un hotel de tres estrelles fa una gran reforma i passa a ser un hotel de 

categoria superior amb menys habitacions això suposa un decreixement, i per adoptar mesures 

per afavorir que els nous hotels s’ubiquin en grans avingudes més que no pas en trames urbanes 

més denses. Afirma que, per tant, no entén on veu la incoherència el Sr. Blanco. 

Remarca que van demanar que volien un veritable pla de xoc contra els HUT il·legals, i que 

quan es va presentar la mesura de govern sobre aquest tema ja van dir que era insuficient. 

Explica que se’ls ha dit moltes vegades que era impossible fer créixer el cos d’inspectors, però 

que avui tenen ja el compromís que en el mateix Ple es presentarà una mesura de govern en la 

qual es passarà de 40 a 110 persones dedicades al cos d’inspecció entre el 2017 i el 2018, i una 

data horitzó, el 2023, per posar fi al problema que hi ha actualment amb els HUT il·legals. 

Manifesta que és veritat que la incorporació dels barris del Poblenou, la Vila Olímpica, Sant 

Antoni i Hostafrancs no figurava en les seves al·legacions inicials, però que les posicions també 

evolucionen a partir d’escoltar tothom, ja que s’han reunit amb tots els actors afectats per 

aquesta normativa urbanística. 

Destaca que, a més, han aconseguit posar sobre la taula tres projectes hotelers que tothom dóna 

per perduts, que són l’alberg de la Vila Olímpica, l’hotel Praktik i l’hotel Rec Comtal, tenint en 

compte que queden a la zona de decreixement, que tenen oposició veïnal i que el seu grup 

sempre hi ha estat en contra. Explica que, per tant, han defensat revisar aquests projectes perquè 

creuen que hi ha possibilitats d’aturar-los o de minimitzar-ne al màxim l’impacte, i, a més, de 

donar veu a la ciutadania. Assenyala que no s’ha acceptat la proposta de màxims que havien 

presentat pel que fa a això, però que la ciutadania estarà representada en tots tres projectes i 

podrà dir-hi la seva.  
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Afirma que, per tant, estan satisfets amb l’acord actual, tot i que han d’acabar de veure què s’ha 

incorporat de les negociacions amb els altres grups en el document que els ha arribat avui al 

migdia i que és el que els permetrà validar el vot definitiu del Grup Municipal d’ERC. 

Manifesta que avui hi votaran a favor perquè estan d’acord amb els plantejaments actuals del 

pla.  

Expressa el seu agraïment a totes les entitats i a tots els representants del sector turístic amb els 

quals s’han reunit, dels quals afirma que han après molt i que els han ajudat a arribar a aquesta 

decisió, ja que creuen que el PEUAT que avui es presenta és molt millor que el que es va 

presentar al seu moment. Manifesta que també vol agrair la feina de tot l’equip tècnic d’ERC 

que hi ha treballat, i molt especialment dels consellers i conselleres de districte. 

 

El Sr. MULLERAS opina que aquest PEUAT va néixer del sectarisme ideològic amb una 

moratòria indiscriminada de tots els allotjaments turístics a tota la ciutat, i s’ha anat reformant 

també des del sectarisme ideològic, ja que algunes al·legacions que s’han desestimat del Grup 

Municipal del PP han estat acceptades en el cas d’un altre grup polític, cosa que fins i tot la 

tinent d’alcalde ha dit públicament. 

Afirma que la Sra. Sanz ha tornat a mostrar aquest sectarisme ideològic en la sessió d’avui i que 

el més greu és que ho ha fet, no com a portaveu del Govern municipal, sinó com a presidenta de 

la Comissió, ja que ha deixat llegir un manifest a organitzacions que estan en la seva òrbita 

ideològica, mentre que l’organització que està en contra d’un projecte que el Govern està tirant 

endavant a la Vila Olímpica no ha pogut llegir el seu manifest. Remarca que això no és culpa 

dels veïns, que vénen a defensar els seus plantejaments de bona fe i no tenen l’obligació de 

saber com funciona una comissió, però que la presidenta sí que té l’obligació de saber-ho, igual 

que la resta de regidors.  

Opina que, amb aquest PEUAT, el Govern continua fent seguidisme de les tesis prohibicionistes 

de la CUP. Afirma que, si això els pot sobtar fins i tot de la Sra. Ada Colau o del Grup 

Municipal d’ERC, el que més els sorprèn és la posició del Grup Municipal del PSC, que afirma 

que s’ha convertit en el «bufó polític» de l’actual Govern municipal, en passar d’estar en contra 

de la moratòria hotelera a estar a favor d’establir més prohibicions a la ciutat.  

Explica que pensen que aquest PEUAT no resoldrà els problemes de convivència que genera el 

turisme en algunes zones de Barcelona, no només a l’espai públic, sinó també a les escales de 

veïns. Afirma que, per a això, era molt necessari un pla de xoc que impliqués tant un increment 

d’inspectors com la capacitat de sancionar, d’inspeccionar i de tancar aquells establiments que 

no compleixen la normativa. Remarca que, per tant, a més de tenir els inspectors, l’Ajuntament 

necessita competències en matèria de concessió de llicències, inspecció i sanció d’aquestes 

activitats, que són competències que té la Generalitat i que el Grup Municipal del PP ha 

demanat que tingui l’Ajuntament. Opina que una de les coses que la Sra. Colau hauria de 

demanar al Sr. Puigdemont quan es reuneix amb ell són aquestes competències, a banda de fer-

se fotos i de «regalar-li milions» perquè sanegi les seves finances. Afirma que, d’aquesta 

manera, sí que podria ser eficaç un pla d’inspecció, i no només incrementant el nombre 

d’inspectors. 

Assenyala que aquest pla no resoldrà els problemes del turisme a Barcelona, ja que, per 

exemple, a la Sagrada Família es podran continuar fent hotels perquè no es troba en zona de 

decreixement turístic. En aquest sentit, pregunta per què no es prohibeixen també els hotels a la 

Sagrada Família, que és on el Govern diu que hi ha més problemes per culpa del turisme. 

D’altra banda, opina que el PEUAT tampoc no resoldrà aquests problemes perquè, entre altres 

coses, té unes bases molt dèbils des del punt de vista jurídic. En aquest sentit, explica que el 

Grup Municipal del PP també ha demanat el blindatge jurídic d’aquesta normativa, però que no 

hi és, en primer lloc, per l’eina utilitzada. Pel que fa a això, afirma que el Govern utilitza un pla 

especial urbanístic quan hauria d’utilitzar una modificació del PGM, però que no ho ha fet 
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perquè una modificació del PGM hauria comportat molta més participació que un pla especial 

urbanístic a l’hora de conformar aquesta normativa. 

Manifesta que, per tant, demanen un informe jurídic a l’Ajuntament sobre la utilització 

d’aquesta eina jurídica, sobre l’adaptació d’aquesta eina a les directrius de la Unió Europea i 

sobre les modificacions que poden ser substancials en l’aprovació definitiva d’aquest pla. 

Adverteix que, si aquesta norma no té seguretat jurídica, d’aquí a un temps es pot tirar enrere, i 

no es pot garantir que tothom pugui viure, emprendre o invertir tranquil·lament a la ciutat.  

Opina que el pla no treu la disconformitat urbanística, sinó que posa condicions pràcticament 

inassumibles perquè es tregui. D’altra banda, assenyala que el Govern parla de descentralitzar el 

turisme però no crea nous referents, i parla de gestionar el turisme sense fer esment d’una eina 

fonamental per fer-ho, que és el finançament. En aquest sentit, explica que el seu grup proposa 

demanar a la Generalitat el 100% de l’impost turístic per poder-lo utilitzar per gestionar el 

turisme a Barcelona.  

Assenyala que fa dos dies la Sra. Ada Colau, en una conferència al Col·legi de Periodistes, deia 

que aquest pla hauria de servir per governar el turisme a deu anys vista. Afirma que, si es vol 

això, no es pot fer un pla que s’aprovi només amb la meitat més un dels regidors de 

l’Ajuntament, sinó que ha de tenir el suficient consens polític i social perquè pugui ser a llarg 

termini. Demana que s’obri aquest pla a la majoria del Consell Municipal i a la majoria social 

de Barcelona, ja que aquesta serà l’única manera de tenir un pla d’allotjaments turístics 

perdurable en el temps i eficaç. 

 

La Sra. LECHA assenyala que Barcelona té els preus de lloguer més cars de tot l’Estat i que set 

districtes de la ciutat estan entre els deu primers per valor de metre quadrat arrendat a tot l’Estat. 

Destaca que el lloguer ha crescut un 43,6% des del 2014 a la ciutat i ha batut de nou un bon 

nombre de rècords, especialment el de l’expulsió massiva de veïns i veïnes de la ciutat. 

Subratlla que només un 3% dels pisos de lloguer de la ciutat costen menys de 700 euros, quan el 

salari mínim interprofessional és de 707 euros al mes. A més, recorda que l’Ajuntament 

reconeix que hi ha més de 6.000 pisos turístics il·legals a la ciutat. Assenyala que les xifres 

parlen per si soles, però que, tot i així, hi ha molts que encara no veuen el problema. Afirma, 

però, que les veïnes sí que el veuen, perquè el viuen i el pateixen. En relació amb això, destaca 

que el darrer baròmetre municipal reflecteix que el turisme és la segona preocupació dels veïns i 

veïnes de la ciutat. Opina que la situació és d’alarma i d’emergència, ja que estan parlant de 

l’accés a l’habitatge i als serveis bàsics, i de coses com no «haver de triar entre aigua calenta o 

menjar». 

Retreu a CiU i a ERC que hagin impedit regular el preu del lloguer al Parlament i hagin 

renunciat a la publicació d’una estadística; al PP, la Llei del sòl, la destrucció del territori i la 

corrupció; i als governs del PSC i d’ICV-EUiA, al tripartit i al Govern Trias, haver conduït la 

ciutat a ser un parc temàtic on les veïnes no hi tenen cabuda. 

Afirma que la desigualtat social no ha parat de créixer i que la fal·làcia de la crisi econòmica 

s’ha demostrat una vegada més com un període de reestructuració del capital. Opina que el 

capitalisme té moltes expressions, i que a Barcelona és la indústria turística, alimentada pels 

fons voltor, que destrossen vides recollint plusvàlues. Remarca que els processos de 

gentrificació no són altra cosa que la despossessió del dret a l’habitatge i a la ciutat de la classe 

treballadora per part dels propietaris dels mitjans de producció, que exploten sense límits la 

classe treballadora per obtenir el màxim benefici possible. Subratlla, però, que amb la indústria 

turística al capital «li ha tocat la loteria», ja que ha aconseguit explotar un mitjà de producció a 

cost zero: la ciutat. En aquest sentit, afirma que, mentre les grans empreses i els fons voltors 

recullen beneficis de l’activitat turística, les veïnes han d’assumir-ne els costos: la 

contaminació, el preu de l’habitatge, l’increment de serveis públics com la neteja, el 

manteniment o la seguretat, i el soroll i les destrosses a les escales, entre d’altres. 
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Destaca que el PEUAT és una eina imprescindible per regular d’una vegada per totes els 

allotjaments turístics a la ciutat, que han crescut de manera exponencial a costa del parc 

d’habitatge i l’expulsió de la població. Afirma que Barcelona no pot seguir sense regulació, 

però que el PEUAT és un pla insuficient que no planta cara amb valentia als poders econòmics, 

i no fa una aposta clara per un decreixement imprescindible i per recuperar el dret dels veïns i 

veïnes a la pròpia ciutat. En aquest sentit, opina que és una oportunitat perduda per començar el 

decreixement a tota la ciutat. A més, assenyala que calen moltes altres mesures per avançar cap 

al decreixement, contrarestar els efectes negatius del turisme, combatre la precarietat i garantir 

el dret a l’habitatge. 

Explica que, malgrat tot, han tingut converses amb el Govern i han assolit compromisos 

importants, com l’estudi de la població gentrificada des de l’àrea metropolitana; l’obertura d’un 

telèfon de 24 hores que reculli informació d’incompliments de drets laborals en el sector, així 

com la relació contínua en coordinació amb la inspecció laboral. Manifesta que l’Ajuntament 

assumeix el compromís de promoure actuacions perquè les empreses relacionades amb 

l’activitat turística compleixin els convenis laborals.  

Explica que la tasca d’inspecció, una altra de les prioritats necessàries per a la CUP, ha 

augmentat considerablement per la pressió d’altres grups, però no de manera suficient. Opina 

que la pressió també ha de ser per a aquells establiments hotelers que, sota l’aixopluc de la 

categoria d’albergs de joventut i infància, incompleixen la normativa a la qual estan subjectes. 

Es refereix també a la creació d’una taula tecnicopolítica per revertir la privatització d’espais 

públics, que recull una exigència de les reivindicacions veïnals; a les mesures de control i 

limitació del consum d’energia i aigua i de control dels residus generats pels allotjaments 

turístics, i a la recuperació de la proposta de taxa per a grups turístics que ocupin la via pública i 

a la qual es va comprometre el Govern, i al fet que pugui ser utilitzada també com a instrument 

de regulació de l’activitat de guiatge turístic.  

Afirma que també han aconseguit canvis importants en el contingut del PEUAT. Recorda que, 

de tots els grups, només el Grup Municipal de la CUP va apostar clarament en les al·legacions 

pel decreixement global. En aquest sentit, destaca la incorporació a la zona de decreixement 

dels barris de Sant Antoni, Poblenou i Hostafrancs que exigia el seu grup, i que no hauria estat 

possible sense la mobilització veïnal. Manifesta que confien que aquesta mateixa mobilització 

sigui la que provoqui un canvi de paradigma que permeti avançar cap al decreixement efectiu. 

Explica que, gràcies a un esforç de darrera hora, també poden dir que el nombre de pisos 

turístics a la ciutat no creixerà, que era una «línia vermella» de les veïnes i de la CUP, mentre 

que la resta de grups municipals apostaven pel creixement d’aquests pisos. Remarca que si avui 

hi ha qui té la necessitat de reivindicar com a mèrit allò que ni tan sols reclamava és per la 

senzilla raó que sap que les veïnes no haurien perdonat el contrari. 

 

La Sra. BALLARÍN afirma que el Grup Municipal del PSC sempre ha defensat treballar per una 

Barcelona equilibrada on tothom hi tingui cabuda, que és el que pretén el PEUAT. Manifesta 

que vol començar fent una crida a la responsabilitat, perquè és una necessitat imperiosa passar 

de les polèmiques a la política i arribar a acords. 

Recorda que el seu grup no va compartir la moratòria hotelera indiscriminada que es va fer al 

seu moment perquè pensava que era una mesura extrema amb poca visió de ciutat, que no tenia 

en compte l’aportació en positiu que fa el sector turístic a l’economia de la ciutat i que no 

distingia les realitats i les densitats dels diversos barris de la ciutat. Remarca que el Grup del 

PSC, tant des de fora com des de dins del Govern, ha defensat que calia diàleg sobre aquest 

tema i un tractament normatiu que discriminés segons cada territori, que són dos punts en els 

quals s’ha avançat de manera substancial. En aquest sentit, destaca que hi ha hagut diàleg amb 

els grups de l’oposició i s’han produït canvis importants en el contingut del PEUAT respecte a 

les qüestions de la disconformitat, la flexibilitat radial i la ubicació d’hotels a les avingudes més 



 

Ref:  CCP 1/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  19/ 1/ 2017     13: 24 
32 

amples. Opina que aquesta evolució posa de manifest que la ciutat no s’ha de governar des de 

l’immobilisme, sinó acordant i intentant avançar de manera conjunta. Assenyala que estan 

parlant de ser capaços d’aprovar un PEUAT que sigui viable però estable en el temps, i que posi 

ordre en el creixement dels allotjaments turístics, però també estableixi restriccions en aquelles 

zones on tots estan d’acord que cal reduir la pressió turística. 

Afirma que, tot i que l’han provocat, no entrarà en el joc fàcil dels retrets, i dirà clarament quina 

és la posició del Grup Municipal del PSC sobre aquest punt. Manifesta que volen una ciutat on 

hi hagi turisme, però no volen una ciutat només turística, sinó una ciutat per viure-hi. Explica 

que això passa per un creixement ordenat i, sobretot, diversificat per desconcentrar el turisme 

d’aquelles zones que tenen més pressió, i per una lluita contundent contra els pisos turístics 

il·legals, que tenen una incidència molt clara sobre el preu de l’habitatge. Conclou que, per tot 

això, el seu grup s’ha sumat a aquest PEUAT. 

 

La Sra. SANZ destaca que un element central que s’ha posat de manifest en les intervencions és 

que el treball que han fet durant aquests darrers mesos entorn del PEAUT s’ha caracteritzat per 

les trobades, el diàleg i la recepció d’un gran nombre de propostes. Afirma que, fruit d’aquest 

gran espai de participació, diàleg, reflexió i escolta activa, hi ha hagut una evolució clara. 

Explica que el 20% de creixement dels allotjaments turístics a la ciutat en un any i mig els va 

fer prendre una decisió difícil, però que aquesta era l’única decisió que els permetia fer una 

diagnosi de la situació i plantejar una regulació. Assenyala que, en aquest temps, han passat de 

qüestionar tot allò a ser realment conscients de quina és la problemàtica que té la ciutat i els 

seus barris, i a debatre sobre qüestions de model.  

Afirma que el pla que es planteja és just, equilibrat i de futur, atès que intenta incorporar 

mesures i mirades que són compatibles, però alhora no acaba de ser la mirada exclusiva de cap 

grup de la ciutat ni de l’Ajuntament. 

Assenyala que fa molts anys que feia falta una gestió pública urgent del turisme, en el sentit de 

defensa del millor encaix possible del turisme en relació amb la ciutat per preservar la ciutat per 

viure-hi davant de l’activitat turística o qualsevol altra activitat econòmica. Explica que 

continuaran treballant fins al dia del Ple municipal per acabar d’incorporar altres qüestions que 

puguin millorar encara més el document, tot i que insisteix que s’ha fet un esforç, tant des del 

Govern i els serveis tècnics com des de diversos grups municipals i els veïns i veïnes, per 

garantir un text rigorós i amb seguretat jurídica, no només per als promotors, sinó també per als 

veïns i veïnes de la ciutat, que en molts casos es veuen forçats a marxar de casa seva.  

 

El Sr. MARTÍ reitera la petició d’un informe als Serveis Jurídics de l’Ajuntament per a abans 

del Ple municipal, si pot ser, i assenyala que és una petició que també ha fet el Grup Municipal 

del PP. 

D’altra banda, remarca que fenòmens amb un gran impacte social, econòmic i polític com els 

efectes negatius del turisme de baixa qualitat o massiu no es produeixen en un any i mig. En 

aquest sentit, recorda que la ciutat ha estat governada per coalicions formalment d’esquerres 

durant 32 anys i que, per tant, aquestes en són molts més responsables que no pas un govern que 

va governar durant quatre anys. Opina que aquestes coalicions van fer transformacions 

urbanístiques que han estat positives però també coses molt negatives, i que ara es viuen les 

conseqüències de la gestió equivocada de la ciutat i del model de gestió turística de tots aquells 

anys. 

Afirma que, en resum, el Grup Municipal de CiU té dos plantejaments que mantindrà fins a 

l’últim moment: d’una banda, el desacord amb les restriccions excessives en la implantació de 

noves ofertes d’allotjaments turístics i la necessitat d’incorporar ofertes singulars que puguin 

encaixar en el plantejament limitatiu que s’ha fet; de l’altra, la inseguretat jurídica que provoca 

l’instrument de planificació urbanística que s’ha triat. En relació amb això, explica que fa una 
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estona han rebut una nota de premsa dels promotors d’uns hotels que diuen que, en el supòsit en 

què per part de l’Ajuntament es pretengui incidir sobre el caràcter reglat de les llicències 

urbanístiques mitjançant consultes, taules polítiques de treball o qualsevol instrument, 

estudiaran l’exercici d’accions de qualsevol ordre, incloent-hi les penals, contra l’Ajuntament i 

els responsables de l’actuació administrativa. Assenyala que això és un exemple puntual, però 

que respon a una preocupació molt gran que hi ha a la ciutat de molta gent que es vol guanyar la 

vida i fer-ho amb legalitat. Demana que, per tant, es facin les coses ben fetes. 

 

El Sr. BLANCO renuncia a fer una segona intervenció. 

 

El Sr. CORONAS opina que discrepar entre els grups és legítim i fins i tot enriquidor, però que 

una altra cosa és intentar alliçonar políticament l’opinió dels altres o intentar desacreditar-la. 

Manifesta que pot assegurar que tot l’equip del Grup Municipal d’ERC ha treballat i ha donat 

molta prioritat a aquest tema, i que, conscients que es podien conformar amb un acord de 

mínims o anar més enllà, han optat per anar tan enllà com han pogut en la defensa del pla que 

creien que era millor. 

Afirma que és cert que el Grup Municipal de la CUP demanava decreixement a tota la ciutat, 

però que tècnicament això és «un brindis al sol», ja que ningú no deixarà una llicència si no té 

opció de créixer d’alguna manera en una altra zona de la ciutat. Opina que, per tant, és una 

proposta que és impossible d’aplicar en el marc legal i que, d’aquesta manera, aquest grup es 

manté a la seva «zona de confort».  

Manifesta que no són un grup que es doblegui a les amenaces de ningú i que volen representar 

els drets de la ciutadania, que són tant els del sector econòmic com els dels veïns i veïnes dels 

diferents barris. Remarca que del que es tracta és de reconèixer que hi ha un problema i de 

resoldre’l de manera urgent, independentment de l’instrument triat per fer-ho, tot i que ells ho 

haurien fet d’una altra manera. D’altra banda, explica que el preocupa que es digui que 

s’intentarà incorporar el màxim de coses de tots els grups i que això faci que el PEUAT 

s’allunyi dels plantejaments actuals. 

Conclou que estan satisfets de la feina que han fet, tot i que s’hauria pogut fer un document 

encara molt millor. 

 

El Sr. MULLERAS remarca que, després d’un any i mig del Govern Colau i de la moratòria que 

ha suspès les llicències turístiques durant un any, els lloguers a Barcelona continuen més cars 

que mai i segueixen havent-hi desnonaments a la ciutat. Manifesta que, des d’aquest punt de 

vista, es pregunten en què han millorat la vida dels barcelonins la Sra. Ada Colau i la moratòria 

turística.  

Explica que, des del Grup Municipal del PP, demanen un pla per governar el turisme amb 

creixement sostenible i que garanteixi la convivència no només a l’espai públic sinó també a les 

escales de veïns. Afirma que gestionar el turisme vol dir, entre altres coses, evitar albergs 

pastera, com el de la Vila Olímpica, cosa que el Govern no està fent. Manifesta que, per això, el 

seu grup votarà en contra del pla que avui es proposa. 

 

La Sra. LECHA afirma que, precisament, el que no fa mai el Grup Municipal de la CUP és 

situar-se en «una zona de confort», tal com ho mostra la seva posició amb el PEUAT i en 

moltes altres coses. 

Manifesta que és cert que els fenòmens no es creen en un any i mig, tal com ha dit el Sr. Martí, 

però que també ho és que el Govern anterior va fer que el model turístic forjat pels grups que 

havien governat durant 32 anys s’aguditzés molt més. Remarca que, per exemple, la 

simplificació de llicències que es va dur a terme en el mandat anterior va permetre una situació 

de «barra lliure», fins i tot amb silencis administratius bastant clamorosos. 
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Afirma que l’amenaça d’un promotor que posa una denúncia no és rellevant, i que si s’ha 

d’afrontar un problema amb valor, tal com ho reclama la situació de Barcelona, cal tenir en 

compte que «per fer una truita cal trencar els ous». 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC, amb la reserva de 

vot de CIU, C's i CUP i amb el posicionament contrari del PP.  

 

8.-  (16PL16386) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual de la Modificació del Pla General Metropolita 

per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal; 

RESOLDRE  les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació 

inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament de valoració de 

les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

La Sra. SANZ recorda que en el mandat anterior es va fer una modificació del PGM de tot el 

patrimoni de la ciutat d’acord amb una sentència que deia que la protecció del patrimoni no es 

podia desenvolupar a través de plans especials i que calia fer una regulació mitjançant una 

modificació del PGM. Explica que, a partir d’aquí, es va afegir l’ús hoteler en els edificis 

catalogats com a bé, cosa que implicava que no entressin en el marc de les zones que es 

plantejaven amb el PEUAT. Assenyala que, per exemple, en el cas de Ciutat Vella aquest ús 

hoteler arribava fins a dinou edificis possibles, que haurien quedat fora de l’ordenació de la 

zonificació del PEUAT.  

 

El Sr. MARTÍ explica que el Grup Municipal de CiU votarà en contra d’aquesta proposta 

perquè en el mandat anterior ja van instar a fer una modificació puntual d’aquesta modificació 

del PGM amb l’objectiu de promocionar i preservar el patrimoni de la ciutat, ja que consideren 

que una de les vies per fer-ho és permetre la rehabilitació dels edificis catalogats com a bé a la 

ciutat. Afirma que aquesta proposta impedeix aquesta possibilitat i, a més, va en direcció 

contrària al que defensen en el tràmit d’aprovació del PEUAT. 

 

El Sr. BLANCO afirma que aquesta mesura se suma a les restriccions que hi ha en el PEUAT i 

que, per tant, el Grup Municipal de C’s hi votarà en contra. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC. Explica que aquesta 

mesura busca evitar contradiccions amb el PEUAT, ja que la normativa actual inclou la 

possibilitat de destinar a usos hotelers els edificis catalogats com a béns culturals d’interès local 

sota determinades condicions. Assenyala que el que en un primer moment es va fer per 

incentivar la rehabilitació i la posada en valor d’aquests immobles ràpidament s’ha convertit en 

una «arma especuladora» de primer ordre, que ha permès que s’ubiquin hotels en zones 

saturades pel turisme i, alhora, no ha servit per recuperar aquests immobles, sinó per destruir i 

eliminar part del seu patrimoni, com ha passat en alguns edificis de Ciutat Vella, on s’han 

arribat a col·locar cambres de bany en torres romanes de la muralla. En aquest sentit, afirma que 

els usos d’un edifici patrimonial han de ser compatibles amb la seva preservació, mentre que un 

dels usos amb més requeriments tècnics i, per tant, més invasius amb l’edifici a preservar és 

l’hoteler. 

 

El Sr. MULLERAS explica que el Grup Municipal del PP va presentar al·legacions a la 

proposta perquè considerava que una manera de poder preservar i donar continuïtat als edificis 
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de protecció B era que poguessin tenir un ús hoteler, mentre que eliminar aquest ús pot 

significar que alguns edificis catalogats com a bé no es preservin i s’acabin deteriorant 

arquitectònicament. Manifesta que, per tant, voten en contra de la proposta. 

 

La Sra. LECHA afirma que el Grup Municipal de la CUP votarà a favor de la proposta perquè 

creuen que fer hotels dins d’edificis catalogats implica allunyar aquest tipus d’edificis del 

veïnat. 
 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, ERC i CUP i amb el 

posicionament contrari de CIU, C's i PP.  

 

9.-  (2016 SD 363 (57/2017) RATIFICAR el decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, que 

APROVA el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona; que 

AUTORITZA i DISPOSA la despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF 

S0811001G, per fer front a les despeses derivades del conveni, amb càrrec a la partida indicada 

en aquest mateix document del pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 

6.677.152,51 euros, amb el següent desglossament: import net 5.518.307,86 euros; tipus 

impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 1.158.844,65 euros. L’esmentada consignació 

queda supeditada al crèdit que autoritzin els pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 

2017; i que FACULTA en la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet 

Sanz Cid, la signatura del  present conveni i dels actes que se'n derivin. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC, amb la reserva de 

vot de CIU, C's i PP i amb l'abstenció de la CUP.  

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

10.-  (15PL16381) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica del sector S.05 

"Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri del Carmel i entorns, 

promogut per Nimoy Connect, SL; REQUERIR el promotor per tal que, en el termini màxim 

d’un any a comptar des del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia 

de 16.800,00 euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al 

planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de 

modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, i com a requisit previ  per a la publicació d’aquest acord; i NOTIFICAR l’acord 

adoptat als promotors del Pla. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i CUP i 

amb la reserva de vot del PP.  

 

11.-  (16PL16423) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció  dels usos dels nous 

equipaments (7A), i  l’ordenació de les edificacions i volumetries, a l’àmbit del recinte de la 

Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la 

MIA de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els 

ajustos a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de planejament, que consta a 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
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La Sra. SANZ presenta el punt i demana el posicionament dels grups. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la proposta, en 

coherència amb el sentit de vot del seu grup al Districte d’Horta-Guinardó, perquè creuen que és 

un bon projecte i s’ajusta a la normativa i al planejament, d’acord amb l’informe dels Serveis de 

Planejament de l’Ajuntament. 

 

El Sr. BLANCO expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup Municipal d’ERC vota a favor de la proposta. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot a favor del Grup Municipal del PP. 

 

La Sra. LECHA assenyala que el projecte que es preveu ubicar dins del recinte de la Fundació 

Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona no té res a veure amb la tasca 

assistencial de l’Hospital de Sant Pau. D’altra banda, explica que la justificació de l’edificació 

diu que aquesta anirà destinada a una fundació anomenada Maggie’s, que dóna suport 

emocional i psicològic a les persones afectades per malalties oncològiques. Opina que aquesta 

justificació és força greu, tenint en compte que més del 95% de l’assistència sanitària que es 

dóna a l’Hospital de Sant Pau és finançada o concertada pel Servei Català de la Salut. Remarca 

que això significa que fa molts anys que aquesta assistència és un referent en medicina 

oncològica i que els pacients oncològics han rebut tot allò que la fundació diu que oferirà, com 

comprensió, acompanyament i una mort digna quan no s’ha aconseguit la curació. Destaca que 

els equips assistencials, des de les persones de neteja fins a les metgesses de l’hospital, han 

procurat cura, alegria, complicitat i respecte a aquestes persones, malgrat les retallades laborals i 

les polítiques d’ajustament que s’han aplicat a la sanitat pública en els darrers quatre anys. 

Opina que, per tant, les persones malaltes que vagin a la fundació rebran el mateix, tot i que 

implícitament es dóna per fet que no ho rebran en el procés assistencial, quan la medicina 

oncològica sempre ha inclòs l’acompanyament i el suport emocional durant el procés mèdic.  

Conclou que li sembla escandalosa la justificació que la Fundació Maggie’s s’ubiqui en aquest 

nou pavelló perquè això implica descapitalitzar la tasca humana de la sanitat pública. Assenyala 

que no és casualitat que la Gran Bretanya sigui el país on aquesta fundació té més centres, ja 

que és un dels països que va patir més, durant l’era Thatcher, la descapitalització de la seva 

sanitat pública, que era un referent i actualment té moltes mancances. Afirma que, per tant, el 

Grup Municipal de la CUP votarà en contra de la proposta. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i PP i amb 

el posicionament contrari de la CUP.  

 

Districte de Nou Barris 

 

12.-  (16PL16400) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de l’ús i ordenació de l’equipament 

situat al carrer de la Jota, núms. 72-74 i carrer de Malgrat, núms. 64-66, promogut per 

Inmocabec, CB, amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis 

de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC, PP i 

CUP.  
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

13.-  (03-2016LL11911) DECLARAR d’especial interès i utilitat les obres promogudes pel Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona al carrer Juan de Sada, 22, Districte de Sants-Montjuïc, 

consistents en Construcció d’un Centre d’Atenció Primària, perquè reporta beneficis objectius a 

la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les condicions esmentades 

al punt a1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 2015, vigent per l’any 2016, en 

tractar-se d’obres destinades a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària; CONCEDIR el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la bonificació del 70% sobre la quota de l’impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per l’admissió de la Llicència d’obres amb 

número 03-2016LL11911, i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació esmentada sobre 

la quota definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la inspecció municipal 

d’Hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per l’interessat; i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

14.-  (02-2016CI29869) DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la rehabilitació i 

canvi de fusteries (persianes exteriors) de les façanes de l’edifici antic de l’Escola Sagrada al 

carrer Comte d’Urgell, 262 (exp. 02-2016CI29869) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a la Fundació Privada Escola Vicenciana (NIF G61114690) la 

bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

generat per l’admissió del comunicat immediat d’obres menors tipus II, en data 30 de juny de 

2016 (que suposa una bonificació de tres mil tres-cents dotze euros amb vint-i-dos cèntims), 

atès que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2014 ja que són promogudes per una entitat sense ànim de lucre en equipament 

comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot contrari de la CUP. S'APROVA. 

 

15.-  (02-2015LL61989)  DECLARAR d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma 

interior en zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, tret del sostre inclinat en el 

Departament 8 de la Facultat de Medicina, en un emplaçament de les obres inclòs al catàleg de 

patrimoni amb nivell de protecció individual B, de l’edifici c/Casanova, 141 (exp. 02-

2015LL61989) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a 

Universitat de Barcelona (NIF Q0818001J) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 

sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per la concessió de la llicència d’obres 

majors, en data 7 de setembre de 2016 (que suposa una bonificació de setanta mil cent 

cinquanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims), donat que les obres s’ajusten a allò establert en 

l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015 en tant que són promogudes per 

una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
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d’Hisenda als efectes pertinents 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

16.-  (05-2015CD34202) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor electromecànic en l’interior de l’edifici del carrer 

Aribau 259, en  substitució de l’anterior, per tal de connectar totes les plantes amb el vestíbul de 

planta baixa, incloent la planta principal i l’àtic, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de 

l’any 2015; CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de carrer Aribau 259, la bonificació del 

90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 

del comunicat diferit de 22 de juny de 2015, tramitat a l’expedient 05-2015CD34202 en relació 

a les obres abans referides, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 

ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb 

discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast general. Essent l’import de la quota 

total de l’ICIO de 770,5 euros, que va ser abonada per la interessada el 17 1de juliol de 2015, 

aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 77,05 euros, motiu pel qual 

correspon retornar la quantitat de 693,45 euros o, en el seu cas, la diferència que pugui 

correspondre retornar en relació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra; 

i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

17.-  (05-2015CD30047) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala de la finca del carrer 

Hurtado número 12, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR al 

Sr. Francisco Vila Caballero, la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit  tramitat a 

l’expedient 05-2015CD30047, donat que les referides obres s’ajusten a allò establert en l’article 

7è de l’esmentada ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de 

les persones amb discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast general. Essent la 

quota total de l’impost que ha estat abonada per l’interessat mitjançant l’autoliquidació 

LV201531001751496, la de 178,86 euros, aplicant la bonificació del 90% la quota resultant 

exigible  és la de de 17,89 euros. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra 

que resulti de la inspecció final de l’obra; i DONAR TRASLLAT a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

18.-  (05-2016LL23793) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 

realitzar a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL23793, consistents en la  

reforma d’un edifici d’habitatge unifamiliar amb canvi d’ús a escola bressol en plantes baixa i 
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primera ubicat a la parcel·la del carrer Escoles Pies 48, perquè les esmentades obres reporten 

beneficis objectius a la ciutat i acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2016, CONCEDIR a la Fundación Escuela Teresiana, 

entitat identificada amb CIF G85853455, la bonificació del 95% de la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades obres, atès que 

aquestes obres, segons es desprèn dels antecedents que obren en aquesta Administració, 

s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança fiscal, en afectar a un edifici 

urbanísticament protegit amb nivell “A”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic; essent la quota total de l’impost que ha estat abonada per la interessat mitjançant 

l’autoliquidació LV201632101930189 la de 7.396,73 euros, aplicant la bonificació del 95% la 

quota resultant exigible  és la de de 369,84 euros. APLICAR el mateix tipus de bonificació al 

cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el 

vot contrari de la CUP. S'APROVA. 

 

19.-  (00-2015-0008) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor al local ubicat al carrer Costa Daurada, 12 de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a Agrupació Esportiva Bon 

Pastor la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres generada per la concessió de la llicència, en data 7 de novembre de 2016 (exp. 00-2015-

0008), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor; atès que s’ajusta 

a allò establert en l’article 7è. de l’esmentada ordenança, ja que el titular de la llicència és una 

entitat sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (7b) i 

acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 

esportiu i recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa 

l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

20.-  (00-2016-0002) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda al local ubicat al carrer Binèfar, 10-14 de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a l'Associació Sant Martí 

Esport la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 

Obres generada per la concessió de la llicència, en data 11 d’octubre de 2016 (exp. 00-2016-

0002), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda; atès 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 sens ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments 

(7b) i acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 

esportiu i recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 
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favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa 

l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

21.-  (16PL16438) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de Can Batlló- Magòria, 

d’iniciativa municipal, i EXPOSAR-LO al públic el termini d’un mes. 

 

La Sra. SANZ presenta el punt, i explica que han treballat a bastament aquesta qüestió amb els 

veïns i veïnes del districte de Sants-Montjuïc, així com amb els grups municipals. Explica que 

creuen que aquesta modificació del PGM és absolutament necessària perquè permet protegir 

molt més el patrimoni d’aquest àmbit, plantejar millors ubicacions per a alguns dels 

equipaments previstos, com ara l’escola, i generar més propietat de l’espai públic, que és una 

cosa a la qual també s’han referit abans quan han parlat de l’acord amb la Generalitat pel qual 

s’incorpora tot un àmbit de transformació, on es podrà construir també habitatge públic. Així 

mateix, destaca l’increment de zona verda, que ha de facilitar la connexió amb el barri de la 

Bordeta. Destaca que es tracta d’un planejament necessari per a la transformació de tot aquest 

àmbit, i que no hauria estat possible sense la col·laboració, l’exigència i la reivindicació dels 

veïns i veïnes del districte de Sants-Montjuïc, especialment d’aquells que estan implicats en la 

transformació de Can Batlló.  

Assenyala que aquesta és una proposta inicial i que, per tant, s’hi incorporaran les al·legacions i 

aportacions que millorin el pla i no siguin contradictòries, tot i que creuen que en general s’ha 

fet una molt bona feina de priorització d’equipaments, de sòl públic per a habitatge i 

equipaments, i de diferents iniciatives col·laboratives amb els veïns de l’entorn. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor d’aquesta modificació 

del PGM, però que volen reivindicar la feina feta durant els últims anys, especialment en el 

mandat municipal anterior. En relació amb això, recorda que l’acceleració del procés va 

començar a partir de l’ocupació del bloc central l’11 de juny del 2011, que va motivar tot un 

conjunt de converses que van donar lloc a l’obertura de Can Batlló al barri. En aquest sentit, 

opina que avui culmina una operació que va ser iniciada d’una manera valenta i decidida pel 

Govern de l’alcalde Trias, que va començar a negociar al final del darrer mandat amb les 

entitats i els veïns, especialment amb el Centre Social de Sants i la Comissió dels Veïns i Veïnes 

de la Bordeta. Destaca que aquest projecte ha estat un model de diàleg i de negociació, i és fruit 

de la coresponsabilitat.  

Explica que creu que en aquests moments molta gent recorda els moments històrics de fa cinc 

anys enrere, quan Can Batlló va demanar el que avui ja es comença a determinar. Es refereix 

també a l’aixecament de nous projectes, com els habitatges de promoció pública, que considera 

que són molt importants per arrelar els veïns al barri i evitar la gentrificació en un barri 

especialment complicat i que necessita l’acció pública perquè la gent tingui oportunitats. 

Manifesta que estan molt contents per l’aprovació d’aquesta proposta, que la senten com a 

pròpia, i que donen suport al Govern per la feina duta a terme en la darrera fase. 

 

El Sr. BLANCO explica que, des del Grup Municipal de C’s, consideren que aquesta aprovació 

inicial és un bon punt de partida, i que ja hi haurà temps per incorporar-hi millores, si cal, a 

través de les al·legacions. Afirma que, per tant, voten a favor de la proposta. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que, si bé en el mandat anterior es va poder desencallar aquesta 

qüestió després d’anys de reivindicacions veïnals, encara hi havia moltes peces per encaixar a 
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Can Batlló i la Magòria. Destaca que la bona feina del teixit associatiu i veïnal i de l’equip 

tècnic de l’Ajuntament han permès tenir un planejament final fruit del consens i encarar la 

darrera etapa amb optimisme.  

Explica que Can Batlló i la Magòria han estat durant anys un «forat negre» des del punt de vista 

urbanístic, i que aquesta ha estat una de les causes de la degradació del barri de la Bordeta. 

Opina que l’oferta d’habitatge públic i privat, zones verdes, equipaments educatius, zona 

esportiva i l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) són una gran oportunitat per regenerar un 

barri envellit i amb dèficit d’equipaments i de connectivitat. Manifesta que confien que aquest 

planejament permeti atendre les necessitats d’aquesta part de la ciutat i tot allò que encara queda 

per definir, com el futur de l’espai esportiu de la Magòria o els blocs de Can Batlló, als quals 

s’ha de donar resposta a partir de les necessitats dels veïns i veïnes i amb una ferma voluntat de 

consens i participació. Destaca que aquest és un dels grans exemples de com és possible, si hi 

ha voluntat, que grans actuacions urbanístiques de ciutat es puguin fer i dissenyar de manera 

compartida i consensuada entre tots els actors implicats. Afirma que, per tot l’exposat, el Grup 

Municipal d’ERC vota a favor de la proposta. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que, amb aquesta modificació del PGM, s’amplia la zona de 

protecció de les naus, es canvia d’ubicació l’escola pública prevista i es modifiquen espais 

esportius i d’habitatge protegit. Explica que saben que el planejament s’ha negociat amb les 

entitats, però que volen estudiar-lo amb més deteniment en el període d’exposició pública i estar 

atents a les aportacions que es facin durant el període d’exposició pública. Manifesta que, per 

tant, el Grup Municipal del PP s’abstindrà. 

 

La Sra. LECHA explica que el Grup Municipal de la CUP està d’acord amb aquesta 

modificació perquè posa en valor el recinte històric, el patrimoni arquitectònic industrial i la 

memòria obrera d’aquesta zona. D’altra banda, afirma que és veritat el que ha dit el Sr. Martí 

que aquest espai s’ha salvat gràcies a l’ocupació que van fer els veïns el 2011, que va portar  

l’Ajuntament a treballar-hi. 
 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 

favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

22.-  (M1519/5404) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el govern 

municipal rebi i escolti als veïns de la ronda Universitat. 2) Que el govern redacti en els propers 

3 mesos una diagnosi sobre la qualitat de l'espai públic en aquest tram de ronda. 3) Que el 

govern redacti en base a la diagnosi realitzada i a la participació dels veïns afectats, i en els 3 

mesos següents, un Pla integral de millora d'aquest tram de la ronda, que comporti la millora de 

les condicions d'urbanització i mobilitat, per a obtenir un espai urbà de qualitat. 
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La Sra. SANZ indica que aquesta proposició es tractarà conjuntament el punt núm. 30 de l’ordre 

del dia relatiu a un prec del Grup Municipal d’ERC sobre la mateixa qüestió. 

 

La Sra. VILA saluda els veïns de la ronda Universitat que els acompanyen, i lamenta que ells, a 

diferència d’altres, no tinguin veu per poder expressar el malestar que pateixen i les seves 

propostes. Pel que fa a això, opina que a vegades sembla que els veïns que tenen problemes que 

no agraden al Govern no tinguin espais per ser escoltats.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU ha utilitzat en aquest cas el mecanisme de traslladar 

les preocupacions de veïns i veïnes que al seu parer no reben l’atenció deguda per part del 

Govern municipal. Assenyala que, si més no, la regidora del Districte de l’Eixample no ha atès 

correctament aquests veïns i veïnes, que pateixen dificultats diàries per poder entrar i sortir de 

casa seva i per poder viure sense molèsties i amb qualitat de vida, com la resta de veïns de la 

ciutat. 

Explica que diuen que aquests veïns i veïnes no han rebut un bon tracte perquè s’han adreçat 

diverses vegades al Districte i no han rebut resposta, i perquè quan van expressar la seva 

situació al Consell Plenari del Districte, el Govern se’n va desentendre i va derivar-los a un altre 

ens administratiu. Manifesta que consideren que la feina d’una regidoria de districte és escoltar i 

atendre els veïns i veïnes, intentar recollir les seves necessitats i, si cal, traslladar-les a 

l’Ajuntament de la ciutat i parlar amb els responsables oportuns, en aquest cas la tinenta 

d’alcalde d’Urbanisme i la regidora de Mobilitat.  

Afirma que a la ronda Universitat, en el tram comprès entre plaça Catalunya i plaça Universitat, 

hi viuen força persones i s’ubiquen moltes parades d’autobús de serveis tant urbans com 

interurbans. A més, explica que aquesta zona presenta unes característiques urbanístiques 

«dures», ja que no hi ha arbres ni cap element de mobiliari urbà que creï un espai acollidor, i té 

activitats comercials i d’usos poc variades i bastant denses que entren en conflicte amb la 

qualitat de vida dels veïns i veïnes. Destaca que, davant d’això, ara hi ha l’oportunitat de 

millorar aquesta zona arran de les obres de millora del tram final del carrer Balmes. Finalment 

presenta la proposició. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que la ronda Universitat és avui dia un dels carrers més cèntrics i 

concorreguts de la ciutat, on els veïns i veïnes han de compartir el poc espai públic disponible 

per als vianants amb centenars de turistes o viatgers que o bé visiten la ciutat o bé esperen un 

autobús que els connecti amb altres punts de la ciutat, l’àrea metropolitana o el país. Destaca 

que a la ronda s’hi concentren actualment set marquesines de parades d’autobús i fins a 51 línies 

diferents, 36 d’elles amb origen i destí, que sovint provoquen contaminació acústica i ambiental 

a causa dels motors engegats. Explica que a això se suma l’efecte dels aires condicionats dels 

vehicles durant els mesos d’estiu, que incrementen la calor, i l’acumulació de viatgers amb 

maletes que arriben o marxen del centre de Barcelona. Afirma que habitualment s’hi poden 

comptabilitzar fins a 10 o 15 autobusos estacionats simultàniament.  

Manifesta que, en aquest sentit, des del Grup Municipal d’ERC consideren que una via tan 

cèntrica no pot assumir gaire més temps la presència d’un nombre tan elevat de línies d’autobús 

i que cal prendre mesures per descongestionar l’avinguda, reordenant les parades i repartint la 

pressió a altres vies de la ciutat que estiguin ben connectades amb transport públic. D’altra 

banda, explica que també entenen que, en el marc de les superilles i de la pacificació del trànsit, 

té poc sentit que una via tan concorreguda i cèntrica estigui formada per set carrils per als 

vehicles: un d’aparcament, quatre de circulació i dos d’autobús. Assenyala que això suposa que 

els vehicles gaudeixen de més del doble de l’espai que els vianants i que, per tant, cal definir 

actuacions d’ampliació i millora de les voreres i de l’espai públic en tot aquest sector. Manifesta 

que consideren que, en general, les rondes de Ciutat Vella s’han de replantejar, perquè hi sobren 

carrils per als vehicles i falta espai per als vianants.  
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Afirma que voten a favor de la proposició del Grup Municipal de CiU, que és semblant al seu 

prec, ja que proposa que, a través de la participació veïnal, es puguin replantejar les condicions 

de mobilitat i d’espai públic a la ronda. Explica que, a més, també consideren interessant que el 

Govern es comprometi a fer una diagnosi tècnica sobre els problemes de la ronda i a presentar 

un pla integral per a l’avinguda.  

Subratlla que per fer millores en aquesta via caldrà una bona coordinació entre administracions, 

ja que la causa de l’acumulació d’autobusos també afecta la Generalitat i l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, i també està relacionada amb el retard en les obres de les estacions de busos, que 

són competència estatal. Manifesta que, en qualsevol cas, consideren que l’Ajuntament ha de 

ser qui lideri el replantejament de la ronda, com a administració més propera al ciutadà i com a 

autoritat competent en matèria d’espai públic que a la llarga haurà d’avançar en la pacificació 

de les rondes de Ciutat Vella. 

 

El Sr. BLANCO afirma que estan a favor que el Govern rebi i escolti els veïns de la ronda 

Universitat i que es faci una diagnosi sobre la qualitat de l’espai públic. En relació amb això, 

assenyala que el prec del Grup Municipal d’ERC resulta molt aclaridor pel que fa als problemes 

que presenta aquesta via. D’altra banda, opina que la diagnosi ja dirà si és necessari redactar un 

pla integral, però que a priori sembla excessiu fer un pla integral per a un tram de carrer 

relativament curt i potser convindria ampliar una mica l’àmbit i incloure-hi, per exemple, el 

tram de la Via Laietana. 

Manifesta que, en tot cas, els sembla positiu estudiar aquest tema i donar una solució al 

problema que pateixen els veïns de la ronda Universitat, motiu pel qual votaran a favor de la 

proposició. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que és cert que la ronda Universitat, en el tram de plaça 

Catalunya fins a plaça Universitat, suporta una càrrega molt important d’estacions d’autobusos i 

que aquesta situació genera incidències de mobilitat, de soroll, de contaminació i de 

deteriorament de l’espai públic per un ús intensiu. Manifesta que, per tant, des del Grup 

Municipal del PP creuen que és necessària l’actuació que es proposa en aquest àmbit i que es 

tinguin en compte la situació urbanística, la mobilitat i la reordenació del transport públic. A 

més, explica que consideren que aquesta actuació es podria ampliar al tram final del carrer 

Balmes, entre Gran Via i Pelai, ja que encara està pendent d’execució.  

Afirma que votaran a favor d’aquesta proposició perquè pensen que és positiu que es faci una 

diagnosi de qualitat de l’espai públic en aquest àmbit i es presenti un pla integral de millora 

d’aquest tram de la ronda, i perquè creuen que el Govern municipal ha d’escoltar les peticions 

dels veïns de la ronda Universitat. Pel que fa a això, remarca que a Barcelona no hi ha d’haver 

veïns «ni de primera ni de segona», sinó que tots mereixen ser escoltats. 

 

La Sra. LECHA afirma que per al Grup Municipal de la CUP escoltar els veïns sempre ha de ser 

una prioritat. D’altra banda, opina que és cert que fa temps que aquest àmbit és un espai 

complicat i molt poc amable per als pocs veïns que queden a la zona, atès que té moltes parades 

d’autobús, una mobilitat caòtica i un gran nombre de comerços i restaurants orientats als 

turistes. Explica, però, que s’abstindran perquè entenen que cal regular i humanitzar de manera 

global tot l’espai que configuren la ronda Universitat, la plaça Universitat i el carrer Pelai. 

 

La Sra. BALLARÍN dóna la benvinguda als veïns que els acompanyen a la sala, que assenyala 

que van intervenir al Consell Plenari del Districte de l’Eixample per expressar les seves 

peticions. En relació amb això, manifesta que estan oberts a escoltar els veïns, tot i que és cert 

que hi va haver algun problema a l’inici amb algunes instàncies que no s’havien canalitzat 
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adequadament, i que ella, com a regidora del Districte, ha demanat disculpes als veïns per carta. 

Afirma que, a més, els veïns s’han reunit amb el conseller de Mobilitat del districte.  

Manifesta que el Grup Municipal del PSC s’abstindrà respecte a la proposició del Grup 

Municipal de CiU per una qüestió de responsabilitat, ja que no la podran complir en els terminis 

establerts, tenint en compte que hi ha més propostes de mobilitat i que aquesta actuació no està 

recollida al PAM. Explica que en el mandat anterior es va aprovar una proposició que instava el 

Govern a elaborar una proposta de transformació urbanística i de mobilitat per a les places 

Universitat, Catalunya i Urquinaona que incorporés la transformació de les principals vies de 

connexió, com la Via Laietana, la ronda Sant Pere i la ronda Universitat, per afavorir la 

mobilitat sostenible. Remarca que, tanmateix, no es va fer cap actuació en aquest sentit. Afirma 

que, si s’hagués fet, ara els veïns no patirien la situació que pateixen.  

Explica que, no obstant això, vol expressar el compromís del Districte de l’Eixample de fer tot 

el possible per intentar millorar la mobilitat de la zona, tenint en compte que l’administració 

competent pel que fa a les parades d’autocars és la Generalitat. Afirma que seria molt fàcil votar 

a favor de la proposta, però que no volen enganyar els veïns i incomplir aquest mandat, tot i 

considerar que aquest espai es realment inhòspit per viure i per respirar. 

 

La Sra. SANZ dóna la benvinguda als veïns que els acompanyen, als quals agraeix la seva 

participació. Afirma que ella, com a regidora d’Urbanisme, no ha rebut cap petició dels veïns, 

però que està plenament disposada a reunir-se amb ells i parlar de les possibles solucions als 

problemes que plantegen. Manifesta que els preocupa com ordenar aquest espai per millorar-lo 

perquè és evident que es troba en una situació de saturació, i que es tracta de buscar la millor 

fórmula per fer-ho, tenint en compte que hi ha altres administracions implicades. Assenyala que, 

tal com ha dit la regidora del Districte de l’Eixample, no és fàcil fer-ho en els propers mesos, 

però que tenen la voluntat d’iniciar aquest debat com més aviat millor per veure quines són les 

possibles solucions.  

D’altra banda, explica que, a través de Barcelona Regional, estan estudiant la reorganització de 

les línies metropolitanes interurbanes que passen pel centre de la ciutat per plantejar-ne una 

racionalització de l’ús, així com altres qüestions sobre les línies que acaben al centre de la 

ciutat, per reduir la pressió en aquest àmbit. 

Manifesta la voluntat del Govern de reunir-se amb els veïns i veïnes al més aviat possible per 

decidir quines actuacions específiques urbanístiques es poden fer. En relació amb això, opina  

que la Sra. Vila ha parlat d’un aspecte que li sembla útil i necessari, que és plantejar el verd en 

aquest àmbit, perquè és molt gris i poc habitable, a banda de la calor que genera la pavimentació 

quan hi ha temperatures més altes. 

Afirma que, tenint en compte que la iniciativa del Grup Municipal de CiU fa una proposta molt 

concreta, però que volen trobar-se amb el veïnat i estudiar les millors solucions, faran una 

abstenció en un sentit positiu. D’altra banda, manifesta que acceptaran el prec que formula el 

Grup Municipal d’ERC perquè va més en la direcció d’abordar el problema i buscar la millor 

solució.  

 

La Sra. VILA afirma que lamenta que la resposta de la regidora del Districte sigui tan poc 

creativa com dir que no hi ha recursos ni diners per fer el que es reclama, i que no hagi 

expressat la seva voluntat política d’impulsar-ho. Explica que li ha semblat que això era 

totalment contradictori respecte al que ha dit després la tinent d’alcalde, i que interpreta que el 

Districte es desentén d’aquest tema i se n’ocuparà la tinència d’alcaldia d’Urbanisme. D’altra 

banda, assenyala que el Govern no els ha proposat fer cap esmena del text, quan s’haurien 

avingut a canviar els terminis.  

Manifesta que esperen que el Govern comenci a estudiar aquesta qüestió, tal com ha dit. Opina 

que, tot i que aquesta actuació no està pressupostada, es pot destinar una part del superàvit 
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municipal a fer una diagnosi per poder fer la inversió corresponent, si escau, de cara al proper 

exercici. 

 

El Sr. BLANCO renuncia a fer una segona intervenció. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec, i demana al Govern que comenci a treballar per 

veure quina possibilitat hi ha de moure les línies d’autobús i amb l’objectiu de resoldre aquest 

problema tan aviat com sigui possible. 

 

La Sra. LECHA declina fer una segona intervenció. 

 

La Sra. SANZ remarca que el Districte i l’àrea de Mobilitat ja estan treballant en aquest tema, i 

que la tinència d’alcaldia d’Urbanisme sempre treballa coordinadament amb els districtes. 

Manifesta que, per tant, es tracta d’un treball conjunt del Govern amb el Districte, que és qui té 

més sentit que reculli les demandes i en faci un seguiment, per la seva proximitat als veïns. 

D’altra banda, reitera el compromís de fer una reunió conjunta amb els veïns i la regidora del 

Districte al més aviat possible.  

 

La Sra. Sanz expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, la 

Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la 

Sra. Lecha expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

23.-  (M1519/5397) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a que el Govern presenti, en el termini de sis mesos, un avantprojecte del futur ús de 

l'espai de la Model, per ser debatut en aquesta Comissió. 

 

 Es tracta conjuntament amb el punts núm. 1 i 2 de l’ordre del dia. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable 

del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable 

de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 

favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S'APROVA amb el 

redactat següent: 

 

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda:  Instar al govern municipal a que iniciï 

una actualització del procés de participació realitzat anteriorment basat en el Pla Director de 

transformació de la presó Model, i presenti, en el termini de deu mesos, un avantprojecte que 

defineixi el futur ús de l'espai de la Model, per ser debatut en aquesta Comissió. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

24.-  (M1519/5377) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 

municipal a: Realitzar una norma transitòria del Pla General Metropolità que permeti que els 

edificis d'habitatges construïts amb anterioritat al Pla General Metropolità, i amb afectacions 

urbanístiques que no tinguin prevista la seva execució en els següents 15 anys, puguin realitzar 

obres de rehabilitació i condicionament, sense que això sigui objecte d'una major 

indemnització. 
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El Sr. CORONAS manifesta que tots són conscients que a la ciutat hi ha una emergència 

habitacional i que als veïns i veïnes cada dia els costa més accedir a un habitatge. Recorda que 

l’arribada de la crisi el 2007 va fer que la renda mitjana de les llars es veiés reduïda a 

conseqüència de la precarietat laboral, l’atur i la disminució dels ingressos familiars, i que 

aquesta situació encara no s’ha revertit, sinó que en el cas de l’habitatge ha anat a pitjor. Afirma 

que calen mesures fermes per augmentar el parc de lloguer públic de la ciutat i dotar els veïns i 

veïnes d’habitatges dignes i assequibles. Assenyala que, tot i que saben que el Pla pel dret a 

l’habitatge s’emmarca dins l’Àrea de Drets Socials, també són coneixedors que calen eines 

urbanístiques per resoldre el problema. 

Recorda que encara avui algunes zones de la ciutat resten pendents que s’executi el  

planejament previst al PGM del 1976 i amb modificacions posteriors, i que això fa que molts 

edificis d’habitatges estiguin afectats urbanísticament. Remarca que aquesta afectació comporta 

que no es puguin fer obres de rehabilitació en aquests edificis i que es vagin deteriorant cada 

vegada més. Explica que, en un context en què cada vegada és més difícil aconseguir un 

habitatge, aquests edificis continuen majoritàriament habitats, però sovint en condicions de poca 

salubritat i amb problemes constructius i d’accessibilitat. Afirma que l’ideal seria que, quan una 

zona queda afectada, es determinessin les dates d’expropiació dels habitatges i s’executessin en 

els terminis acordats, però que, malauradament, els terminis es dilaten i deixen els propietaris en 

una inseguretat constant, i tot per culpa del mateix Ajuntament. 

Manifesta que, si tenen clar que es viu un moment excepcional en què cal lluitar contra 

l’infrahabitatge, fomentar les ajudes per a l’habitatge digne i tenir un parc residencial en les 

condicions adequades, cal permetre que aquells habitatges afectats urbanísticament i que no 

tinguin una previsió real d’execució en un termini de quinze anys puguin realitzar obres per tal 

de millorar-ne l’accessibilitat i la salubritat, i ser rehabilitats i consolidats estructuralment, si 

cal, establint que aquestes obres no comportin un augment del preu de l’expropiació un cop 

s’executin els plans urbanístics previstos. Explica que, tot i que això ja estigui previst en el 

capítol 2 de les Ordenances de rehabilitació respecte als edificis disconformes i fora 

d’ordenació, la realitat no és tan clara. En aquest sentit, remarca que, quan es tracta d’edificis 

concrets, es pot arribar a pactes per rehabilitar els edificis, com passa en alguns casos de Ciutat 

Vella, però que quan hi ha teixits afectats no es deixa fer. Manifesta que per això demanen una 

norma transitòria que defineixi amb uns criteris clars el que es pot fer per tal de permetre 

millores que evitin la degradació social a la qual es veuen sotmesos molts veïns i veïnes. Afirma 

que creuen que això és una qüestió de dignitat i que cal evitar la discrecionalitat en la presa de 

decisions sobre aquesta qüestió. 

 

El Sr. MARTÍ explica que, des del Grup Municipal de CiU, comparteixen aquesta preocupació i 

que, de fet, durant els quatre anys que van governar van prendre algunes iniciatives per 

apaivagar aquestes problemàtiques en alguns espais o barris concrets, però que no estan d’acord 

amb la via que obre aquesta proposició. Assenyala que l’article 108 de la Llei d’urbanisme ja 

parla de què es pot fer i què no es pot fer en zones, edificis o habitatges fora d’ordenació, i 

estableix que s’hi poden fer obres de conservació i manteniment, però no pas obres de 

consolidació estructural o de gran rehabilitació. Recorda que en situacions com aquestes, per no 

haver d’instar a modificar aquesta llei, el que s’ha fet són modificacions puntuals del PGM. 

D’altra banda, manifesta que no entenen que la proposició parli d’un termini de quinze anys, i 

pregunta si això significa assumir que l’Administració municipal no tingui la voluntat de 

modificar el PGM en els propers quinze anys. 

Conclou que votaran en contra de la proposició perquè creuen que no està ben plantejada, tot i 

compartir l’interès i la sensibilitat del grup proposant davant de problemàtiques que afecten 

moltes famílies de la ciutat. 
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El Sr. BLANCO afirma que, des del Grup Municipal de C’s, comparteixen la preocupació que 

expressa la proposició i, fins i tot, consideren que un habitatge sobre el qual no hi ha previst 

desenvolupar un planejament urbanístic en un termini determinat no hauria d’estar afectat. En 

aquest sentit, opina que és molt injust que hi hagi habitatges a la ciutat que estan afectats des de 

fa quaranta o cinquanta anys sense que ni tan sols s’hagi desenvolupat un planejament 

urbanístic a la zona en qüestió.  

D’altra banda, assenyala que la normativa no impedeix fer determinades obres als edificis 

afectats, com les obres de conservació i manteniment necessàries per garantir-ne la seguretat i la 

salubritat, i que fins i tot a vegades es fan actes davant notari per permetre determinades obres 

de rehabilitació, en les quals es declara que aquestes obres no han de suposar una indemnització 

superior. Manifesta que, no obstant això, votaran a favor de la proposició, ja que són conscients 

que aquestes situacions són un problema, que hi ha greuges comparatius i que cal dotar de 

seguretat jurídica les persones d’aquests edificis que necessiten fer obres de millora. 

 

El Sr. MULLERAS explica que entenen que la proposició pretén que les famílies amb cases 

afectades puguin reformar casa seva i que això no suposi posteriorment un major cost 

d’indemnització per a l’Ajuntament. Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, consideren 

que l’Ajuntament hauria de decidir ja quins habitatges han d’estar afectats i quins no, ja que és 

inacceptable mantenir durant anys i de manera indefinida una afectació que impedeix fer 

qualsevol tipus de reforma en aquests habitatges. D’altra banda, explica que no entenen el motiu 

pel qual la proposició estableix un termini de quinze anys. Conclou que entenen el fons de la 

proposta, però que no comparteixen la manera com es vol dur a terme, motiu pel qual 

s’abstindran. 

 

La Sra. LECHA assenyala que, tal com ja s’ha esmentat, l’article 108 de la Llei d’urbanisme 

estableix que queden fora d’ordenació les construccions i instal·lacions i els usos que, per raó de 

l’aprovació del planejament, quedin subjectes a expropiació, cessió, enderrocament i cessament, 

així com les edificacions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable. Afirma que en les 

construccions i instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar obres de 

consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions que exigeixin la salubritat 

pública, la seguretat de les persones o la bona conservació d’aquestes construccions i 

instal·lacions. D’altra banda, recorda que la disposició addicional cinquena de les normes 

urbanístiques del PGM disposa que en les edificacions i instal·lacions situades en sòl destinat a 

sistemes generals o equipaments comunitaris s’hauran d’admetre les obres de reparació i 

modernització de les condicions higièniques i ambientals i les que tendeixen a suprimir o reduir 

els efectes molestos, nocius, insalubres o perillosos.  

Manifesta que, per tant, tant la legislació urbanística catalana com la normativa del PGM ja 

admeten obres de rehabilitació i condicionament en els edificis habitables anteriors al PGM i 

amb afectacions urbanístiques. Opina, però, que si el problema és l’autonomia que tenen els 

districtes per aplicar aquesta normativa, la seva obligació és votar a favor de la proposició, 

encara que sigui incongruent, i obligar així el Govern a fer que realment els districtes estiguin 

obligats a aplicar la legislació. 

 

La Sra. BALLARÍN afirma que, tot i compartir la preocupació que posa de manifest la 

proposició, el Grup Municipal del PSC s’abstindrà pels motius que explicarà la tinent d’alcalde. 

 

La Sra. SANZ manifesta que està molt d’acord amb el que expressa la proposició, però que la 

Sra. Lecha ha explicat perfectament quina és la problemàtica en concret. En aquest sentit, 

afirma que la normativa ja permet fer moltes obres de rehabilitació, i el que no permet és fer un 
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canvi d’ús, ni canviar o consolidar l’estructura si no és per motius de seguretat o salubritat, entre 

d’altres. Remarca que, per tant, es pot mantenir l’habitatge afectat però no pas ampliar-lo. 

D’altra banda, assenyala que, entre tot allò que està afectat segons el PGM, hi ha coses que no 

es troben fora d’ordenació, sinó que són disconformitats, com les zones 17, que amb el temps 

haurien de convertir-se en una altra cosa. Afirma que, per tant, fins que no s’executi la 

desafectació, cal transmetre seguretat jurídica en relació amb aquestes qüestions, perquè el 

PGM determina aquestes zones 17 com a zones i no com a sistema, precisament per permetre 

fer aquestes rehabilitacions, que es consideren com a disconformes. 

Explica que han detectat que, en la pràctica, els districtes són molt restrictius a l’hora d’atorgar 

aquestes llicències, i que, davant d’això, l’equip d’Urbanisme ja ha començat a treballar una 

proposta per desenvolupar una instrucció clara que faciliti les rehabilitacions d’aquests 

habitatges. Assenyala que, per això, ha proposat al Sr. Coronas una esmena per adequar la 

proposició a aquesta solució, però l’ha rebutjat.  

Conclou que s’abstindran, però que treballaran per fer aquesta instrucció i capgirar la situació 

actual al més ràpid possible, a banda de continuar amb tot el procés de treball que ja fan per 

abordar les afectacions que fa massa temps que resten indefinides a la ciutat, que és un dels 

objectius que s’han proposat per a aquest mandat. Assenyala que això no és senzill perquè 

afecta nuclis urbans molt diferents i, per tant, cal estudiar zona per zona. 

 

El Sr. CORONAS explica que no han acceptat la transacció perquè no tenen clar què canviarà 

amb aquesta instrucció interna.  

Diu al Sr. Mulleras que han establert un termini de quinze anys perquè els ha semblat un termini 

raonable, però que aquesta és una qüestió en la qual es podrien haver posat d’acord. Assenyala 

que, de tota manera, és evident que qui fa una inversió a casa seva vol tenir garanties que, com a 

mínim, no s’executarà el planejament en els dos anys següents, tenint en compte que implica fer 

una inversió que no influirà en el valor d’expropiació.  

Explica que estan molt d’acord que caldria anar molt més enllà, i que ja han dit alguna vegada 

que s’hauria de canviar la Llei d’urbanisme i establir límits temporals a les afectacions. Opina 

que s’hauria de planejar en funció d’allò que es pot executar, però que normalment no ho fan 

perquè a tots els agrada fer planejaments urbanístics. Manifesta que, per tant, demanen 

solucions a uns problemes que, d’una manera o altra, ha creat el mateix Ajuntament. 
 

La Sra. Sanz expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa l'abstenció del PSC, el 

Sr. Martí expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el Sr. 

Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. 

Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1519/5388) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal al desplegament i implementació de la totalitat de la nova xarxa ortogonal de bus, 

amb la incorporació de la línia D30 amb recorregut per l'avinguda Diagonal. 

 

El Sr. MULLERAS destaca que, des de la seva presentació el 2011, la xarxa ortogonal de bus 

ha obtingut el consens de tots els grups municipals, ja que és una xarxa més senzilla, amb més 

connectivitat, més orientada a la demanda, amb millor freqüència de pas i més velocitat 

comercial, i amb més capacitat. Explica que, de les 28 línies que formaven aquesta xarxa, 

encara en queden 13 per posar en funcionament, però que el Govern municipal ha anunciat que 

no vol desplegar una d’aquestes línies, la D30. 
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Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, consideren que aquesta línia s’ha de posar en 

marxa i, a més, de manera immediata, igual que la resta de línies de la xarxa. Destaca que la 

Diagonal, que és la línia per on circularia aquesta línia d’autobús, és un dels corredors de la 

ciutat que té més demanda, segons l’estudi inicial que va fer de la xarxa ortogonal l’Agència 

d’Ecologia Urbana, que deia explícitament: «L’anàlisi de càrregues de les línies que transcorren 

per l’avinguda Diagonal tenen una ocupació d’hora punta per damunt del punt de saturació, la 

qual cosa obliga a incrementar les freqüències en aquest tram.» 

Explica que el Govern municipal ha dit que no s’està fent aquesta línia perquè es vol posar el 

tramvia a la Diagonal, i demana al Govern que no hipotequi el desplegament de la xarxa 

ortogonal a causa del projecte del tramvia, que de moment encara no té un consens majoritari. 

En relació amb això, recorda que en una conferència recent l’alcaldessa va demanar un consens 

polític i social majoritari per al tramvia. A més, remarca que, encara que tingués aquest consens, 

com a molt aviat encara es trigaria cinc anys a posar en funcionament aquesta infraestructura. 

 

La Sra. VILA opina que és sorprenent que el Govern no implementi la D30 i la boicotegi per 

«pur dogmatisme ideològic», i per no hipotecar la seva proposta de fer passar el tramvia pel bell 

mig de la Diagonal.  

Afirma que, si el sistema de transport públic de la ciutat de Barcelona funciona eficientment, no 

és per casualitat, sinó per la suma de molta intel·ligència, prudència i experiència sedimentada, 

fruit de moltes persones que s’han bolcat tant políticament com tècnicament perquè la ciutat 

tingui una bona xarxa de transport públic i, sobretot, d’autobusos. Destaca que, ara que el 

transport públic de Barcelona es va consolidant i va adquirint maduresa, es pot anar millorant 

amb l’aplicació de solucions de caràcter més quirúrgic a la superfície amb sistemes de transport 

lleugers, escalables i reversibles, i amb infraestructures mínimes que afavoreixin la xarxa que es 

va començar a implementar durant el mandat anterior. 

Opina que el Govern municipal no vol implementar la línia d’autobús D30 perquè té por que la 

ciutadania, els grups municipals i els experts puguin examinar-ne el rendiment i això pugui 

hipotecar el pas del tramvia pel mig de la Diagonal, que és una proposta que el Grup Municipal 

de CiU considera obsoleta pels temps que corren i per les alternatives que dóna el bus elèctric 

des del punt de vista de l’eficiència, la no-contaminació i el transport de passatgers. Afirma que 

el Govern municipal, des de la seva arrogància, pretén millorar la mobilitat de la ciutat fent 

passar una estructura ferroviària pel mig de l’Eixample, cosa que perjudicaria tota la mobilitat 

de la ciutat i les característiques urbanístiques d’aquesta avinguda tan emblemàtica. Assenyala 

que, a més, això tindria un efecte directe en el temps de desplaçament dels veïns i veïnes per la 

ciutat, no només per a aquells que van amb vehicle privat, sinó sobretot per als usuaris de la 

xarxa d’autobusos. 

Manifesta que, per tant, donaran suport a la iniciativa que es proposa. Demana al Govern que 

sigui responsable i centri una mica el seu posicionament en aquesta qüestió, tenint en compte el 

que fan les altres ciutats europees i del món, que no fan passar el tramvia pel bell mig de la 

ciutat. Demana també al Govern que, atès que de moment no hi haurà tramvia, posi a prova el 

bus elèctric, si més no per poder avaluar-ne l’eficiència. 

 

El Sr. ALONSO afirma que no està gaire d’acord amb els arguments dels grups que l’han 

precedit, ja que creu que la proposta no té res a veure amb el tramvia, sinó amb la xarxa 

ortogonal d’autobusos. Manifesta que, des del Grup Municipal de C’s, consideren que aquesta 

xarxa és necessària per millorar la xarxa d’autobusos, i que per això els sorprèn que no es faci 

una línia que és fonamental per cosir i donar sentit a aquesta xarxa. Explica que consideren que 

la D30 s’ha d’executar per una qüestió de coherència de la xarxa d’autobús i que, per aquest 

motiu, votaran a favor de la proposta. 
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El Sr. CORONAS opina que no es tracta de fer una discussió sobre si s’està a favor o en contra 

del tramvia. Afirma que és evident que la consolidació de la línia D30, amb recorregut per la 

Diagonal, dependrà en gran mesura de quina sigui la solució que entre tots acabin prenent en 

relació amb la connexió del transport públic per aquesta avinguda, però que també ho és que la 

ciutadania no pot esperar eternament que es prengui una decisió en relació amb el tramvia per 

veure millorada la xarxa de transport públic. 

Manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, estan analitzant en detall els pros i contres 

tècnics de la implantació d’una solució definitiva. Explica que, de moment, saben que el 

tramvia tindria més capacitat de transport de viatgers, però que també hauria de superar certs 

obstacles en relació amb els fluxos de vehicles que creuen tant horitzontalment com 

verticalment la Diagonal en alguns punts concrets del tram central. Opina que, només una 

vegada valorades totes les alternatives, estaran en disposició de decidir què fer, i que, per tant, 

no hi ha excusa per endarrerir la incorporació de la línia D30 a la xarxa ortogonal. Afirma que, 

en conseqüència, votaran a favor de la proposició.  

 

La Sra. LECHA opina que aquesta proposició s’hauria d’haver plantejat a partir del 2 de març, 

data en què el Govern ha anunciat que finalitzarà el procés participatiu de la nova fase 

d’aplicació de la xarxa ortogonal. Explica que els sobta bastant que no es qüestioni el 

transbordament en la línia de la xarxa ortogonal, que és una de les coses que els veïns i les 

veïnes encara no tenen gaire clara, i que no es parli també de tots els autobusos que circulen en 

aquests moments per la Diagonal, a part del D30, i, per tant, no es faci un plantejament global 

d’aquesta aplicació. Afirma que dubta que realment el procés participatiu es porti a terme, però 

que, en tot cas, acaba de començar. Conclou que aquesta proposició no té més sentit que 

desgastar el Govern, i expressa el vot en contra del Grup Municipal de la CUP. 

 

 La Sra. BALLARÍN manifesta que està convençuda que aquesta proposició es planteja amb la 

voluntat de millorar la mobilitat dels barcelonins i barcelonines, però que el Grup Municipal del 

PSC hi votarà en contra perquè creu que ara no és el moment oportú de plantejar-la.  

Recorda que la fase 5 de la nova xarxa de bus és la darrera fase d’implementació d’un projecte 

que està concebut per millorar de manera molt substancial les prestacions de l’oferta de la xarxa 

de bus urbà de la ciutat, i que, per tant, ara és un moment molt important des d’aquest punt de 

vista. Assenyala que, dins del desplegament d’aquesta xarxa ortogonal, hi ha dos escenaris 

possibles: que continuï igual l’oferta de tramvia i es mantinguin determinades línies d’autobús; i 

que s’acabi ampliant el tramvia a tota la Diagonal, cosa que implicaria suprimir i modificar 

algunes línies. Afirma que, per tant, cal fer una anàlisi més global. Opina, però, que la 

proposició és totalment extemporània, ja que tot just s’està iniciant el debat sobre com serà la 

nova xarxa de bus que s’implementarà.  

 

La Sra. VIDAL manifesta que actualment s’està en ple procés d’implementació de la nova 

xarxa de bus, un projecte que es va començar a desplegar en el mandat anterior i que volen 

accelerar. Afirma, però, que per més que l’accelerin, no serà fins a la tardor del 2018 que tota la 

xarxa estarà implementada. 

Opina que és estrany que, de totes les qüestions sobre la nova xarxa de bus, que serà el projecte 

que més incrementarà els viatgers del transport públic a curt termini, la proposició només 

destaqui un únic carrer de la ciutat, i no pas les millores i els problemes que hi pot haver a tota 

la resta de barris de la ciutat, tenint en compte que el que volen fer amb la nova xarxa és portar 

l’autobús de forma competitiva a tots els barris. Manifesta que, en aquest sentit, els autobusos 

que ara circulen per la Diagonal seran molt útils per millorar la mobilitat de la resta dels barris 

de la ciutat, perquè l’opció òptima per a la Diagonal des del punt de vista de la capacitat és el 

tramvia, tal com ha quedat planificat en el Pla director d’infraestructures de la Generalitat i com 
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s’ha pogut definir en col·laboració amb l’ATM. Afirma que és evident que cal un consens per al 

tramvia, i convida tots els grups a participar en la taula on es parla d’aquesta qüestió.  

Opina que seria irresponsable planificar dos projectes diferents amb dues dates, i destaca que, 

per al Govern, el tramvia forma part de la nova xarxa de bus i és simplement un instrument per 

dotar de més capacitat una línia que ho necessita. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que el Sr. Hereu ja preveia la D30, tot i preveure també el tramvia 

per la Diagonal. En aquest sentit, manifesta que el sorprenen molt els canvis de posició dels 

regidors socialistes pel fet de formar part del Govern municipal. Assenyala que, tal com s’ha dit, 

aquesta proposició no tracta del tramvia, sinó del desplegament total de la xarxa ortogonal. 

Afirma que el seu grup no té cap fixació per una via d’aquesta ciutat, sinó que és el Govern el 

que la té, ja que la D30 és l’única línia de les 28 previstes que el Govern ha dit que no 

implementarà i el que la contraposa amb el tramvia.  

Remarca que, atès que la proposició que han presentat sortirà aprovada, el Govern té l’obligació 

política de posar en funcionament la D30 de manera immediata i no hipotecar-la amb l’excusa 

del tramvia. 

 

El Sr. ALONSO recorda que el Grup Municipal de C’s ja va fer aquesta proposta al Ple en 

forma de prec i no va ser acceptada. Opina que el problema és que el Govern està tan 

«obsessionat» pel tramvia que s’oblida de fer una xarxa d’autobusos coherent i no és capaç de 

veure les necessitats de l’autobús. A més, afirma que es dóna l’excusa del tramvia per no 

implementar una línia, quan resulta que actualment la línia 7 ja circula per la Diagonal en 

paral·lel amb el Trambesòs. Manifesta que, des d’aquest punt de vista, es pregunta si també es 

farà desaparèixer la línia 7 i si es mantindran les prop de quinze línies d’autobús que avui 

circulen per la Diagonal fins que es faci el tramvia.  

Explica que creuen que el que cal fer és estudiar a fons aquest tema i fer una xarxa d’autobusos 

realment coherent. Remarca que això no té res a veure amb el tramvia, sinó amb la qualitat del 

servei d’autobús. 

 

El Sr. CORONAS demana que no es deixi en la provisionalitat una via en funció d’una decisió 

que requereix un consens que encara no es dóna. Assenyala que, a més, tot i suposar que arribi 

un moment en què hi hagi aquest consens, la construcció del tramvia trigarà un temps. Explica 

que no és que els preocupi una avinguda de tota la xarxa ortogonal, sinó el concepte de la xarxa. 

En aquest sentit, afirma que, quan les xarxes deixen de ser xarxes, tenen punts febles que fan 

que no siguin tan eficients. Opina que cal tirar endavant una línia que està planificada i que, si 

en el futur hi ha un canvi de modalitat en el transport a la Diagonal, ja es faran els canvis 

pertinents. 

 

La Sra. LECHA renuncia a fer un segon torn d’intervenció. 

 

La Sra. BALLARÍN manifesta que està una mica tipa que el Sr. Mulleras no pari de 

desqualificar el Grup Municipal del PSC i de parlar de les seves obligacions polítiques. Li 

demana que comenci per complir les seves, que és parlar amb el Govern de Madrid perquè posi 

els recursos necessaris per al transport públic de Barcelona, ja que l’està conduint a una situació 

insostenible i fent que els ciutadans i ciutadanes de Barcelona hagin de destinar-hi recursos que 

també necessitarien per a altres coses o per pensar d’una altra manera el transport públic de la 

ciutat. 

 

La Sra. VIDAL assenyala que s’ha parlat d’hipotecar la xarxa, quan creu que ha quedat molt 

clar com la hipoteca el PP, i com també CiU l’ha hipotecat durant anys, tenint en compte que 



 

Ref:  CCP 1/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  19/ 1/ 2017     13: 24 
52 

quan va governar es va dedicar a fer que TMB tingués menys autobusos per fer viable aquesta 

xarxa. Afirma que ara hi ha menys autobusos per cobrir les necessitats del barris, i que a la 

Diagonal no en caben més. A més, remarca que el fet de convertir en elèctrics els autobusos no 

els fa més grans, quan el que cal a la Diagonal és més capacitat.  

Diu al Sr. Alonso que la Diagonal mantindrà l’oferta actual de transport públic fins al 

desenvolupament del tramvia. Explica que si fossin irresponsables treballarien amb escenaris 

paral·lels, però que, atès que estan gestionant, el seu deure és treballar amb els tempos que 

indiquen els tècnics i, paral·lelament, buscar un consens en relació amb el tramvia. 
 

La Sra. Vidal expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot contrari del 

PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de 

C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable 

del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S'APROVA. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

26.-  (M1519/5331) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que els autocars 

discrecionals o de qualsevol tipus tinguin restringit l'accés a la plaça Sant Jaume tal i com el 

tenen la resta de vehicles. 2) Donat que a la plaça d'Antoni Maura, ja hi ha una zona de Zona 

Bus, per tal de poder desencotxar i encotxar als visitants que es desplacen amb autocar amb una 

temporalitat de fins a 10 minuts, és aquesta zona, on els autocars han de parar, prèvia petició a 

B:SM, per tant obligar als autocars discrecionals a fer-la servir per les seves activitats. 3) Si es 

considerés que la zona no és adequada que es faciliti una nova Zona Bus, més propera i 

garantint la total seguretat de les vianants. 4) L'adopció d'aquestes mesures ha d'anar al marge 

de les que en prendrà posteriorment el Pla mobilitat en relació al turisme i la Taula contra la 

contaminació, que entenem faran més restrictiva la mobilitat dels autocars discrecionals. 

 

La Sra. LECHA explica que autocars turístics provinents de la Via Laietana arriben diàriament 

a la plaça Sant Jaume a través del carrer Jaume I perquè els turistes puguin baixar còmodament i 

descarregar els seus equipatges, i després fan la volta per tornar a sortir pel carrer Jaume I, 

malgrat les indicacions que diuen que no es poden aturar en aquesta plaça. Afirma que aquest 

fet es repeteix contínuament, tant si la plaça està tallada al trànsit com si hi ha esdeveniments, ja 

que hi ha conductors que aturen l’autocar, retiren els cons i continuen amb les seves maniobres. 

Assenyala que porta unes fotografies que mostren aquesta situació que són del passat 8 de 

gener, en què una bona part de la plaça encara estava ocupada pel pessebre i, a més, era dia de 

portes obertes a l’Ajuntament. Remarca que el que succeeix diàriament a la plaça Sant Jaume és 

una mostra del que passa a Barcelona, on es posa en risc la integritat física del vianant a causa 

dels privilegis que tenen els autocars. 

Explica que ha hagut de presentar una proposició perquè, malgrat les converses que ha tingut 

amb tot tipus de persones responsables del Govern i de la mateixa Guàrdia Urbana, no ha 

aconseguit que els autocars deixin d’entrar a la plaça Sant Jaume. 

 

El Sr. MARTÍ expressa l’abstenció del Gup Municipal de CiU. Explica que consideren que hi 

ha un problema de mobilitat en general en algunes de les zones més saturades de la ciutat, i no 

només per culpa dels autocars, sinó també de les furgonetes de càrrega, els vehicles privats o els 

taxis. A més, afirma que la plaça Sant Jaume no és la més saturada, precisament perquè la 

Guàrdia Urbana crida l’atenció sobre determinats mals usos d’aquesta plaça gairebé diàriament. 

Opina que, quan es demanen el tipus de mesures que planteja la proposició, s’ha de tenir molt 

clar quin és l’impacte real d’aquestes mesures o quines problemàtiques concretes s’han 

d’abordar i resoldre, no només a la plaça Sant Jaume, sinó també al voltant. Explica que creuen 
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que la proposició és un «garbuix» i no està ben plantejada, però que això no vol dir que no 

considerin que cal fer un esforç per corregir els mals hàbits de mobilitat que hi ha a la zona de la 

plaça Sant Jaume. 

 

La Sra. BALLARÍN demana si pot expressar el vot del seu grup abans de temps perquè ha de 

marxar. 

 

La Sra. SANZ respon afirmativament. 

 

La Sra. BALLARÍN expressa el vot a favor del Grup Municipal del PSC. 

 

El Sr. ALONSO afirma que és cert que la proposició és una mica embolicada, però que el Grup 

Municipal de C’s hi votarà a favor, perquè comparteixen que cal buscar una mobilitat més 

lògica al centre de la ciutat i organitzar l’aparcament dels autocars. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup Municipal d’ERC votarà a favor de la proposició 

perquè creuen que el replantejament de les parades dels autobusos discrecionals a la ciutat de 

Barcelona és una de les qüestions cabdals que caldrà treballar a la ciutat en matèria de mobilitat 

aquest mandat, amb l’objectiu, entre d’altres, d’ordenar millor els fluxos turístics i la 

convivència entre vianants i vehicles. A més, explica que li sembla una exageració que hi hagi 

línies de bus que encotxin i desencotxin turistes en una plaça simbòlicament tan cèntrica i 

alhora ben connectada com la plaça Sant Jaume, on remarca que no hi arriba cap línia d’autobús 

pública. 

En relació amb el nou espai per a les parades que proposa el Grup Municipal de la CUP, afirma 

que la plaça d’Antoni Maura pot ser una opció, però que pensen que a la llarga caldrà 

replantejar les línies discrecionals de tal manera que hagin d’ordenar-se i reagrupar-se en espais 

habilitats a l’efecte, com les estacions d’autobús. Explica que consideren que cal començar «a 

trencar motlles» a l’eix Rambla-passeig de Gràcia, no només pel que fa als allotjaments turístics 

sinó també pel que fa a la mobilitat de turistes i viatgers, i donar pas a alternatives que facilitin 

la permeabilitat amb la resta de la ciutat i del territori sense que sempre hagin de suposar un 

encotxament-desencotxament al centre de la ciutat, fet que també centralitza l’activitat turística 

i perjudica els vianants. En aquest sentit, afirma que la mobilitat discrecional i l’accés a les 

infraestructures de connexió amb l’oferta turística s’han de basar en la racionalitat d’una 

mobilitat sostenible, amb prevalença dels serveis públics de transport i, si pot ser també, dels 

vehicles no contaminants.  

Assenyala que, atès que ja s’ha presentat una proposició sobre la plaça Sant Jaume, potser 

haurien de començar a pensar tots plegats què es pot fer respecte al desordre que hi ha també a  

la plaça Sant Miquel. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que és cert que hi ha problemes de mobilitat a la plaça Sant Jaume i 

a altres llocs del voltant, com la cruïlla de Jaume I amb Via Laietana, així com a Ciutat Vella en 

general. Explica que estan d’acord que s’han d’intentar resoldre aquests problemes, però que 

pensen que les solucions que planteja la proposició, com desplaçar els autocars a la plaça 

Antoni Maura, on ara també encotxen i desencotxen una gran quantitat d’autocars, no són les 

més adients. Manifesta que, per tant, el Grup Municipal del PP s’abstindrà. 

 

La Sra. VIDAL explica que comparteixen que la presència d’autocars a la plaça Sant Jaume és 

un perill des del punt de vista de la seguretat, atesa l’elevada presència de vianants. A més, 

assenyala que, des del punt de vista de la mobilitat, és un espai de dimensions molt reduïdes i 

que, a més, té molt bona accessibilitat a peu i en transport públic.  
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Afirma que és cert que la presència d’autobusos a la plaça Sant Jaume és massa freqüent. 

Explica que actualment poden entrar a la plaça els autocars que han d’accedir als hotels o 

aquells que han estat autoritzats amb anterioritat pel Districte, tal com especifica el senyal que 

hi ha a Via Laietana amb Jaume I. Assenyala, però, que la resta d’autocars que tenen origen o 

destí a Ciutat Vella han de realitzar l’encotxament i el desencotxament a la plaça Catalunya o al 

moll de la Fusta, i que només en el cas de persones amb mobilitat reduïda, nens o gent gran, hi 

ha una petita zona per a desencotxament a la plaça Antoni Maura. Manifesta que, de fet, la 

proposta que volen promoure és que escolars i gent gran continuïn fent servir l’espai previst a la 

plaça Antoni Maura; que els vehicles autoritzats pel Districte de Ciutat Vella, fonamentalment 

els casaments, que només es realitzen divendres i dissabtes, hi puguin accedir mitjançant 

sol·licitud, i que els hotels utilitzin les zones habilitades de plaça Catalunya i del moll de la 

Fusta per fer l’encotxament. Afirma que, per tant, actualitzaran la senyalització, i que ja s’ha 

donat l’ordre, mitjançant la Gerència de Guàrdia Urbana, que s’actuï d’aquesta manera. 

Pel que fa als comentaris del Grup Municipal d’ERC respecte a les línies discrecionals, explica 

que estan estudiant un plantejament per a tota la ciutat, tot i que la diversitat d’administracions 

implicades en dificulta bastant la gestió. D’altra banda, manifesta que celebra que el Sr. 

Coronas s’hagi referit a la plaça Sant Miquel, que és un tema que ja estan treballant amb el 

Districte de Ciutat Vella en la mateixa línia. 

 

La Sra. LECHA afirma que la problemàtica que hi ha a la plaça Sant Miquel és responsabilitat 

de l’Administració, ja que pràcticament tots els vehicles que hi ha en aquest espai estan 

relacionats amb l’Ajuntament o la Generalitat. 

Explica que, pel que fa a la plaça Sant Jaume, una cosa és que hi passi un vehicle al matí per fer 

una descàrrega per als comerços del voltant i una altra cosa és que hi entrin els autocars, que 

tenen un senyal molt clar, a l’entrada de la plaça, que indica que no hi poden accedir.  

Diu al Sr. Mulleras que la cruïlla del carrer Jaume I amb la Via Laietana pot ser un punt 

perillós, però que és un punt on es pot circular i no hi ha cap senyal que impedeixi aturar-s’hi. 

Opina que, a diferència del que han dit alguns grups, la proposició és bastant simple i fàcil 

d’entendre. Recorda que a la plaça Antoni Maura ja hi havia una parada, però que durant el 

temps en què s’hi van fer obres es va permetre que els autocars turístics accedissin a la plaça 

Sant Jaume. Afirma que, ara que ja han acabat les obres, es pot tornar a utilitzar la plaça Antoni 

Maura per encotxar i desencotxar durant deu minuts. 

Manifesta que no sap si d’aquí a un mes hauran de presentar una altra proposició sobre la plaça 

Sant Miquel, i convida un altre grup a fer-ho per poder presentar proposicions amb més 

contingut polític. Explica que a vegades ha preguntat a la Guàrdia Urbana com era que es 

permetia que hi entressin autobusos, i que li han dit que era una ordre del comandament, que 

alhora rebia l’ordre de Mobilitat. Manifesta que espera que aquesta situació es pugui resoldre 

aviat. 
 

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot favorable 

del PSC, el Sr. Martí expressa l'abstenció de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de 

C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP 

i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

27.-  (M1519/5405) Instar al Govern municipal a que dediqui atenció i interès a la propera Inspecció 



 

Ref:  CCP 1/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  19/ 1/ 2017     13: 24 
55 

municipal de les obres, un cop el promotor hagi efectuar les modificacions exigides pels tècnics 

competents de l'Ajuntament, especialment a la ubicació dels sortidors i dipòsits subterranis, 

comprovant si guarden la distància reglamentària i si la nova configuració de l'espai de la 

parcel·la permet l'entrada i sortida dels vehicles subministradors de combustible sense efectuar 

maniobres, requisits indispensables per poder efectuar l'activitat. 

 

El Sr. MARTÍ assenyala que aquest prec tracta d’un tema molt candent i molt polèmic des de fa 

mesos al barri de Sarrià, al límit amb el barri de Pedralbes, i del qual han parlat a bastament al 

Consell de Districte. Explica que volen un pronunciament més clar del Govern municipal en 

relació amb la situació de les obres a la benzinera del carrer d’Eduardo Conde, que són unes 

obres que han demanat que s’inspeccionessin perquè semblava que el projecte d’obres no 

complia els requeriments de la llicència atorgada el mes d’agost pel Govern del Districte. 

Demana que el Govern municipal faci una comprovació a fons de les obres rectificades pel que 

fa tant als sortidors com als dipòsits subterranis d’aquesta benzinera perquè no hi hagi cap dubte 

sobre la seva legalitat, en benefici de la tranquil·litat de totes les persones, col·lectius i escoles 

de la zona, tenint en compte que la benzinera es troba al mig d’un camí escolar.  

 

La Sra. SANZ manifesta que accepten el prec, especialment perquè moltes de les inspeccions a 

què es refereix ja es duen a terme i perquè es farà tot el seguiment de les condicions de la 

llicència que es va atorgar. 

Explica que s’han realitzat diverses actuacions i inspeccions per part del Districte els mesos 

d’octubre i novembre, i el 22 i 23 de desembre, a més de tot un aixecament topogràfic, 

sol·licitat pel mateix Districte. Afirma que el resultat d’aquest aixecament va arribar al Districte 

el 28 de desembre i va originar l’obertura d’un expedient de disciplina amb dues infraccions 

concretes: d’una banda, el no ajustament a l’ocupació màxima permesa, i de l’altra, 

l’incompliment d’una fitxa específica dels serveis d’emergència. Manifesta que, per això, es va 

dictar una resolució de suspensió d’obres el mateix 28 de desembre i es va notificar aquesta 

suspensió l’endemà. Explica que el titular de l’activitat va presentar al registre un document 

d’al·legacions a la suspensió d’obres el dia 3 de gener, i que ara estan a l’espera de l’informe de 

Bombers per poder emetre la resposta a les al·legacions presentades per part del particular. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix l’acceptació del prec. Manifesta que el Grup Municipal de CiU, tant en 

l’àmbit de la ciutat com del districte, i ell mateix com a regidor president, estaran molt amatents 

que les coses es facin bé, tenint en compte l’alarma social que ha generat el projecte constructiu 

d’aquesta benzinera, que remarca que és una instal·lació amb les seves peculiaritats i els seus 

riscos. 

 

La Sra. SANZ assenyala que l’atorgament d’una llicència és un acte reglat, però que seran 

absolutament exigents respecte al compliment de la llei. 

 

Es dóna per tractat. 

 

28.-  (M1519/5406) Instar al Govern municipal a que paralitzi immediatament les licitacions i les 

feines relacionades amb el projecte del Tramvia, fins que hi hagi consens polític i social i 

s'hagin analitzat amb el màxim rigor possible, la factibilitat econòmica i social de l'operació, 

incloent-hi experts independents, tot aturant el procés per a la implantació d'una línia ferroviària 

per l'avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i Glòries. 

 

La Sra. VILA recorda que en la consulta popular que es va fer el maig del 2010 el 80% de la 

ciutadania va votar en contra de fer una reforma de la Diagonal i ubicar-hi un tramvia; que el 
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març del 2016 la majoria de les forces polítiques van consensuar no desenvolupar un projecte de 

tramvia sense un acord polític ampli i un consens tècnic generalitzat, i que a la tardor del 2016 

el Govern va presentar estudis tècnics i comparatius de valoració social amb l’advertiment que 

eren per avaluar quina era la millor solució de connectivitat i mobilitat a la Diagonal. Remarca 

que, malgrat això, s’han gastat més de 200.000 euros en consultors externs i milers d’hores en 

tècnics de diferents administracions col·laboradores; BIMSA i l’ATM ja han licitat estudis i 

projectes per quasi 3 milions d’euros, i recentment l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat la 

licitació dels projectes executius per al canvi de sentit i la consegüent reordenació de l’avinguda 

de Sarrià i el carrer Comte d’Urgell amb la intenció evident de preparar el terreny per implantar 

el tramvia per la Diagonal. Opina que, per tant, el Govern va fent passos per al 

desenvolupament d’aquest projecte, al marge del consens polític, del consens social i, fins i tot, 

del consens dels tècnics i tècniques de la ciutat. Afirma que és per aquest motiu que demanen 

que el Govern municipal retiri immediatament les licitacions i les feines relacionades amb el 

projecte del tramvia. 

 

La Sra. SANZ manifesta que són plenament conscients de l’interès que la majoria dels grups 

tenen en el projecte del tramvia per la Diagonal, i que agraeixen que hi hagi espais per poder-ne 

fer un seguiment. En relació amb això, convida el Grup Municipal de CiU a entrar en l’espai de 

treball que la majoria dels grups ha acceptat, on li poden explicar com es van desenvolupant els 

projectes i per què es fan. 

Explica que el Grup Municipal de CiU no deixa de dir-los que paralitzen projectes per qüestions 

ideològiques, quan estan realitzant estudis seriosos amb resultats rigorosos. Demana que puguin 

treballar tot això conjuntament, ja que està segura que trobarien molts punts en comú. 

D’altra banda, aclareix que el que es fa a l’avinguda de Sarrià i al carrer Comte d’Urgell són 

estudis previs de mobilitat necessaris per tal de conèixer l’abast d’un possible canvi de sentit de 

la circulació d’aquests carrers, i que això no està directament associat a la proposta del tramvia, 

sinó a la millora del trànsit en tot l’àmbit. Pel que fa a l’acord en el marc de l’ATM, remarca 

que va ser el Govern de la Generalitat el que va signar un acord institucional amb el Govern de 

l’Ajuntament per impulsar aquests estudis, tal com ja es va fer en el mandat anterior. 

 

La Sra. VILA afirma que la Sra. Sanz sap perfectament que no és competència de la Generalitat 

decidir quin és el traçat del tramvia, i que el que ha fet la Generalitat és autoritzar que 

l’Ajuntament pugui estudiar i avaluar l’autorització o no d’una estructura ferroviària.  

Recorda que l’alcaldessa Ada Colau és qui ha dit: «Sr. Trias, no hi haurà vies per la Diagonal 

sense consens polític.» Opina que, si l’alcaldessa diu això i després fa altres coses, els està 

enganyant.  

Afirma que el Govern els diu que es fan estudis per avaluar, quan ja té decidit el projecte i el 

pensa implementar. A més, assenyala que se’ls parla de rigor, mentre que ells detecten que es 

fan estudis «a mida» per justificar una inversió que és descomunal i que tindrà un impacte sobre 

la mobilitat de la ciutat. Manifesta que només demanen que el Govern faci un exercici de 

democràcia i, davant de la minoria que té, escolti la resta de grups i intenti arribar a consensos, 

en comptes d’anar tirant endavant el projecte a costa de les butxaques dels barcelonins i 

barcelonines. 

 

La Sra. SANZ afirma que una cosa és treballar per estudiar el projecte i una altra cosa molt 

diferent començar a implementar-lo. Remarca que el Govern ha dit des del començament que 

cal consens polític per tirar endavant aquest projecte. En aquest sentit, torna a convidar el Grup 

Municipal de CiU a sumar-se al treball conjunt que s’està fent i a sortir d’un posicionament 

ideològic que opina que no té cap fonament tècnic i no té en compte les necessitats de la ciutat 

en clau de mobilitat sostenible. Manifesta que, per tant, rebutja el prec. 
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Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

29.-  (M1519/5398) Que el govern de la ciutat dissenyi i executi un pla de mesures específiques per 

millorar la velocitat dels carrils reservats al bus i al taxi. El pla hauria d'incloure com a mínim 

les mesures següents: - Millora en el traçat dels carrils bus i taxi. - Revisió i optimització de les 

seqüències i prioritats semafòriques. - Mesures de conscienciació i dissuassòries per tal que 

altres tipologies de vehicles no envaeixin el carril. - Optimització de la freqüència i tipologia 

d'autobusos en els trams i horaris més congestionats. 

 

El Sr. ALONSO explica que la funció dels carrils reservats al bus i al taxi és facilitar la 

mobilitat del transport públic, però que la realitat és que en determinats trams i horaris aquests 

carrils estan col·lapsats. Afirma que això els preocupa perquè significa un transport públic de 

baixa qualitat i més contaminació. Tot seguit formula el prec. 

 

La Sra. VIDAL manifesta que accepten el prec, atès que estan treballant en moltes línies per fer 

el que es demana. Explica que actualment la ciutat té 160 quilòmetres de carril bus-taxi, i que es 

pretén ampliar-los amb la implementació de la xarxa ortogonal. Assenyala que aquests carrils 

tenen com a objectiu prioritzar la circulació d’aquests vehicles, cosa que es complementa amb 

una regulació semafòrica específica. A més, indica que el manual de senyalització de 

l’Ajuntament de Barcelona estableix una amplada d’entre 3 i 3,75 metres per al carril bus. En 

relació amb això, diu al Grup Municipal de CiU que, si tant l’importés l’autobús, no hauria fet 

un carril bus tan estret a la Diagonal. 

Explica que es plantegen resoldre totes aquestes qüestions durant la implementació de la nova 

xarxa de bus, ja que el respecte d’aquests carrils per part de la resta de vehicles és fonamental 

per garantir-ne l’eficàcia. Afirma que, per aquest motiu, ja hi ha una vigilància per evitar la 

invasió d’aquest carril. En aquest sentit, remarca que durant el 2016 es van imposar més de 

7.300 sancions relacionades amb la invasió del carril bus-taxi, cosa que significa unes 20 

infraccions al dia.  

A més, destaca que, per tal de millorar les prestacions de la circulació dels vehicles de transport 

públic, s’ha augmentat el nombre de carrils bus en més de 30 quilòmetres en el marc del 

desenvolupament de la nova xarxa de bus, i que es continuarà amb aquest increment en la fase 5 

de desplegament d’aquesta xarxa. Explica que també es realitzen diferents actuacions de millora 

d’urbanització per facilitar girs, donar priorització semafòrica al bus i al taxi, i habilitar dobles 

parades de bus en aquelles parades on hi ha una elevada probabilitat de coincidència de més 

d’un autobús simultàniament. Subratlla, en relació amb el prec anterior, que això ja ha arribat al 

límit a la Diagonal i no ho poden forçar més. 

 

El Sr. ALONSO agraeix l’acceptació del prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

30.-  (M1519/5378) Que el Govern municipal emprengui les mesures necessàries per tal de reordenar 

i reduir el nombre de parades d'autobús i de busos estacionats a la ronda Universitat per tal de 

descongestionar l'avinguda, així com definir actuacions d'ampliació i millora de les voreres i de 

l'espai per a vianants eliminant, si s'escau, carrils existents per a la circulació de vehicles. 
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Es dóna per tractat conjuntament amb el punt núm. 22 de l’ordre del dia. 

 

31.-  (M1519/5379) Que el govern municipal emprengui les mesures necessàries per tal d'augmentar 

la freqüència dels autobusos que són utilitzats més intensivament pels grups turístics 

organitzats, amb l'objectiu d'evitar el col·lapse d'aquestes línies i les molèsties derivades als 

usuaris habituals. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que l’augment exponencial de l’activitat turística que ha viscut la 

ciutat ha suposat també l’increment del nombre de turistes que fan ús del transport públic per 

desplaçar-se dins i fora de la ciutat i, en conseqüència, que hi hagi més grups organitzats que 

utilitzen aquest sistema. Afirma que aquests grups sovint col·lapsen algunes línies de transport 

públic, com les línies d’autobús que connecten el centre amb el Park Güell, on han pogut 

comprovar els problemes que se’n deriven i el conflicte que a vegades creen amb la resta 

d’usuaris del transport públic. Explica que, en qüestió de segons, un autobús d’aquestes línies 

pot arribar al seu màxim de capacitat, deixant fora usuaris que han d’esperar-se fins al bus 

següent. Tot seguit formula el prec. 

 

La Sra. VIDAL assenyala que, atès que no es discrimina els usuaris del servei de bus de la ciutat 

de Barcelona per la seva procedència, això provoca certs problemes als busos regulars. Explica 

que, tot i així, estan estudiant alternatives per superar els problemes de saturació que es donen 

en algunes línies a causa de la utilització intensiva per part de grups turístics, sobretot a les 

línies 92 i 24, i que esperen treballar-ho també en el procés d’implementació de la nova xarxa 

de bus.  

D’altra banda, manifesta que no es pot afrontar la saturació turística de la ciutat només a partir 

de les seves conseqüències, sinó anant a l’arrel del problema, tal com s’intenta fer amb el 

PEUAT. Afirma que l’equip municipal treballa activament en aquesta línia, i també per pal·liar-

ne les conseqüències. En aquest sentit, assenyala que, complementàriament als canvis que es 

puguin realitzar, també seria desitjable disposar del 100% de la taxa turística per abordar aquest 

tipus de situacions, si bé de moment la Generalitat denega aquest finançament. 

Explica que, addicionalment, també seria molt desitjable un sistema tarifari que pogués 

discriminar entre usuaris recurrents i usuaris esporàdics, de manera que la tarifa que haguessin 

de pagar no fos tan diferent de la que ara s’ha de pagar, per exemple, al Bus Turístic, que és 

l’instrument que hi ha actualment per discriminar aquests usuaris. Opina que, si amb una 

tarifació més adequada els usuaris ocasionals es troben que han de pagar una tarifa més elevada, 

aniran directament conduïts a l’autobús turístic per una eina tarifària, i no pas per obligació. 

 

El Sr. CORONAS remarca que aquest problema ve de lluny i no pas de la massificació 

intensiva dels últims anys, i afirma que es tracta de posar-hi recursos o de buscar normes. En 

aquest sentit, opina que es pot discriminar de moltes maneres els usuaris, o que es pot reforçar 

una línia de bus concreta que genera un problema que no és puntual, sinó diari i que, per tant, 

afecta el dia a dia de la gent que ha d’agafar aquestes línies. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

32.-  (M1519/5389) Que el govern municipal doni les explicacions necessàries sobre la tramitació 

administrativa de l'expedient per a la concessió de la llicència d'activitat hotelera de la Torre 

Agbar, que se'ns permeti l'accés a l'expedient de forma immediata en 48 hores, així com que es 
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donin les explicacions sobre la tramitació dels projectes de concessió de llicència d'allotjament 

turístic que tenen el certificat d'aprofitament urbanístic i dels que es van paralitzar per la 

moratòria, però que ja havien iniciat la tramitació administrativa municipal. Sol·licitem disposar 

d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió. 

 

El Sr. MULLERAS formula el prec. 

 

La Sra. SANZ recorda que els grups municipals poden consultar l’expedient i analitzar tota la 

documentació que hi consta. Insta, per tant, el Grup Municipal del PP a demanar cita per fer la 

consulta. Manifesta que, d’altra banda, també detallaran per escrit tota la informació sobre la 

llicència d’obres sol·licitada, que es podrà contrastar amb l’expedient. 

En relació amb el trajecte de la tramitació, remarca que els informes tècnics van concloure que 

hi havia una sèrie de deficiències esmenables en el projecte presentat per part dels tècnics 

redactors, i que això es va comunicar el juny del 2016. Explica que el 29 de setembre els tècnics 

redactors van entregar un projecte modificat, que també es va estudiar, i es van recollir noves 

propostes de millora. Manifesta que, a partir d’aquí, el Departament d’Edificació va redactar un 

informe de proposta per tal de tramitar la possible concessió, però que l’endemà el titular va 

lliurar una proposta de desistiment de la llicència.  

 

El Sr. MULLERAS afirma que, per les declaracions que ha fet el Govern municipal, sembla  

que el que són males notícies per a Barcelona siguin bones notícies per a la Sra. Ada Colau i el 

Govern municipal. Opina que el fet que una cadena hotelera deixi d’estar interessada a fer un 

projecte hoteler a la torre Agbar, situada en un lloc que, segons el mateix Govern, no està 

saturat turísticament, és una mala notícia per a la ciutat. En relació amb això, afirma que sembla 

que el Govern prefereixi que hi hagi oficines de luxe en comptes d’un hotel a la torre Agbar, o 

que prioritzi els pisos de luxe als hotels, com ha succeït en el cas del Deutsche Bank i de la Casa 

Elizalde. Manifesta que, per això, demanen al Govern que canviï la seva manera de fer a 

Barcelona. 

Explica que ja saben que poden demanar l’accés a l’expedient per escrit i ja ho fan fet, però que 

fan aquest prec perquè volen l’accés a l’expedient de manera immediata, i perquè, segons les 

declaracions del Govern, sembla que aquest hagi posat totes les traves possibles a la concessió 

de la llicència en lloc de procedir d’una manera objectiva. En aquest sentit, recorda que el 

mateix Sr. Montaner, regidor de Sant Martí, va dir que la tramitació d’aquesta llicència havia 

tingut dificultats i que per això el promotor del projecte s’ho havia repensat, donant a entendre 

que el Govern havia posat entrebancs a l’obtenció de la llicència. Pregunta a la tinent d’alcalde 

si ratifica les paraules del Sr. Montaner. 

 

La Sra. SANZ manifesta que per a ella és una bona notícia que hi hagi projectes de 

diversificació econòmica a la ciutat. Explica que quan a la torre Agbar hi havia oficines això  

suposava 700 llocs de treball, mentre que la proposta per fer-hi un hotel en representava 300. 

Afirma que, per tant, els sembla una bona notícia que la possibilitat que hi hagi oficines 

impliqui més llocs de treball. A més, explica que el que no els agrada són les «aberracions 

urbanístiques fetes a mida», com la que el Grup Municipal del PP va intentar negociar amb el 

Govern anterior per al Deutsche Bank.  

Manifesta que el Govern ni posa traves ni dóna facilitats per obtenir llicències, sinó que fa 

complir la llei i exerceix el lideratge públic en cadascun dels projectes. Conclou que no accepta 

el prec, i reitera que el Sr. Mulleras té tota la informació de l’expedient a la seva disposició. 

 

Es dóna per tractat. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

33.-  (M1519/5399) Quants expedients administratius, s'han tramitat o s'estan tramitant, a la ciutat de 

Barcelona, en els dos últims anys, i en quants d'ells s'ha procedit al tancament cautelar? Indicant 

en la resposta el desglossament per districtes. 

 

El Sr. ALONSO afirma que el soroll és una font de conflictes constant a causa d’activitats 

diverses (oci nocturn, activitats lúdiques, locals, etc.) i que, davant d’aquestes situacions, cal 

una actuació de l’Ajuntament equilibrada que garanteixi el descans dels veïns, en el marc 

d’unes normes i d’un procediment que vetllin alhora per la seguretat jurídica de totes les 

persones implicades. Explica que presenten aquest prec perquè volen tenir un mapa sobre el que 

succeeix actualment a la ciutat en aquest sentit. Tot seguit presenta el prec. 

 

El Sr. XIMENO afirma que comparteixen plenament la preocupació pel soroll. Explica que 

treballen en moltes línies pel que fa a aquest tema i que una d’important, que es posarà en 

marxa aquest any, és la renovació del mapa de soroll. Destaca que aquest instrument els 

permetrà no només identificar els espais, sinó també determinar mesures i fer un seguiment dels 

expedients. 

Informa que, en els dos últims anys, s’han obert 698 expedients de soroll, dels quals 70 han 

acabat en precinte i els altres amb actuacions. Assenyala que l’Eixample és el districte amb més 

expedients oberts, amb 167, que han comportat 27 precintes. Explica que a Ciutat Vella s’han 

fet 60 actuacions i 13 precintes; a Sants-Montjuïc, 47 actuacions i 3 precintes; a les Corts, 45 

actuacions i cap precinte; a Sarrià-Sant Gervasi, 90 actuacions i 4 precintes; a Gràcia, 50 

actuacions i 7 precintes; a Horta-Guinardó, 30 actuacions i 1 precinte; a Nou Barris, 58 

actuacions i 5 precintes; a Sant Andreu, 68 actuacions i 7 precintes; i a Sant Martí, 83 

actuacions i 3 precintes.  

Assenyala que lliuraran aquesta informació per escrit, així com la relativa a totes les altres 

actuacions de reducció i control del soroll, i a les campanyes que s’han fet. Destaca que hi ha 

350 mesures anuals d’inspecció, a banda dels expedients oberts. Afirma que es fa una gestió 

telemàtica dels limitadors, de manera que hi ha control sobre 414 activitats i se n’hi van 

incorporant entre 75 i 100 cada any, amb 1.437 informes de projectes de condicionament acústic 

en els dos últims anys. Conclou que es fa una tasca intensa en aquest àmbit i que pensen que el 

mapa de soroll que està en procés d’elaboració és un instrument important. 

 

El Sr. ALONSO agraeix la informació, i manifesta que cal treballar per avançar en aquest tema 

perquè és una font contínua de frustracions i de conflictes. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

34.-  (M1519/5390) Quin és l'estat d'execució de la MPGM al carrer de Joan Sada i el seu entorn, al 

Districte de Sants-Montjuïc, que es va aprovar l'any 2010 i quina és la inversió i calendarització 

prevista? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta 

comissió. 

 

El Sr. MULLERAS formula la pregunta. Manifesta que aquest és un dels planejaments encallats 

de la ciutat i que creuen que el Govern municipal hauria de donar-hi un impuls per guanyar 
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zones verdes, equipaments i habitatge protegit. Afirma que cal posar aquest planejament a 

l’agenda de prioritats per millorar l’espai públic i evitar zones degradades.  

 

La Sra. SANZ assenyala que ara donaran als grups la informació per escrit sobre la situació 

d’aquest planejament. Explica que es tracta de deu habitatges respecte als quals calia 

desenvolupar una reparcel·lació i que es va acordar fer-la per sistema de compensació. 

Assenyala que en aquest sistema no hi ha lideratge públic, sinó que la junta de reparcel·lació és 

la que acaba determinant i tirant endavant tot el procés. Afirma que, per tant, els ritmes no els 

marca l’Administració, sinó els privats que formen part de la junta, i que l’Ajuntament fa una 

tasca d’acompanyament. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la informació, i demana al Govern que faci els esforços i posi els 

recursos necessaris per desbloquejar l’execució d’aquest planejament, de manera que una zona 

tan important per al districte de Sants-Montjuïc sigui una prioritat per a l’Ajuntament i no quedi 

en un segon pla, com fins ara. 
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

35.-  (M1519/5332) Sol·licitem conèixer els motius pels quals la Direcció de TMB, i si es pensen 

depurar responsabilitats, continua incomplint sistemàticament les resolucions de la GAIP que 

portarien transparència a les condicions de l'equip directiu d'aquesta empresa pública? 
 

La Sra. LECHA explica que el 5 d’agost del 2015, a la primera reunió del Consell 

d’Administració de TMB, el representant del Grup Municipal de la CUP va demanar la 

publicació de les condicions laborals i salarials de 571 persones fora de conveni, informació que 

es va tornar a demanar el 8 de setembre, així com el 20 de febrer per part del personal en 

conflicte tant de bus com de metro. Afirma que, a més, el 26 de febrer es va fer una pregunta 

oral a l’Ajuntament, i l’1 de març es va reiterar la demanda d’aquesta informació. Assenyala 

que, en aquest context de reiterades demandes d’informació, el diari Catalunya Plural va 

demanar també aquestes dades i encara no les ha rebut.  

Afirma que, més de set mesos després de la sol·licitud inicial d’accés a aquestes dades i cinc 

mesos després que hagi exhaurit el termini màxim establert per la resolució de la Comissió de 

Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la direcció de TMB continua sense lliurar la 

informació. D’altra banda, recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va imposar 

mesures cautelaríssimes contra la resolució que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública va dictaminar el 7 de juliol, que obligava l’empresa a lliurar les diferents 

informacions públiques. Explica que el Tribunal Superior de Justícia va paralitzar l’entrega de 

les dades reclamades el febrer passat en una petició oficial i que, a dia d’avui, tot i que les 

mesures cautelaríssimes van quedar sense efecte, encara no s’ha rebut la informació. Manifesta 

que, per tant, volen conèixer els motius pels quals la direcció ha incomplert sistemàticament 

aquestes resolucions, i si es pensen depurar responsabilitats. 

 

La Sra. VIDAL explica que TMB sempre ha volgut entregar la documentació demanada, i que 

és el Tribunal Superior de Justícia el que actualment està paralitzant el procés i no pas 

l’empresa. Remarca que, de fet, TMB ja ha publicat el màxim d’informació que requereix la llei 

de transparència, que afecta els càrrecs directius i no pas la resta de tècnics i càrrecs intermedis 

de l’empresa. Assenyala que, davant de peticions addicionals, s’han de tenir en compte diversos 

aspectes: l’abast de la documentació demanada, que és molt gran i afecta diversos anys; la 
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necessitat, per llei de transparència, de fer audiència prèvia amb informació de més de 800 

persones que han treballat o treballen a l’empresa en els darrers deu anys; i, sobretot, el fet que 

més de 150 persones d’aquests tècnics i directius intermedis han interposat un recurs contenciós 

administratiu contra la resolució segons la qual han d’entregar la informació. Afirma que, a 

causa d’aquest recurs, l’empresa ha hagut d’aturar dos cops el procediment. Assenyala que la 

primera vegada es va aturar per les mesures cautelaríssimes que es van decretar i que es van 

aixecar després. Explica que a TMB se’ls va notificar l’aixecament d’aquestes mesures a finals 

de desembre i que, en virtut d’això, van citar el reclamant el 5 de gener, però que en aquest 

període el Tribunal Superior de Justícia va admetre a tràmit el recurs interposat arran de la 

resolució de les mesures cautelars, ja que n’hi ha de cautelars i de cautelaríssimes. 

Remarca que tot això té a veure amb el fet que la llei de transparència no té reglament, de 

manera que la seva aplicació en un cas tan concret com aquest, que afecta un gran nombre de 

persones, és objecte d’una interpretació que ni tan sols els jutges tenen gaire clara. Manifesta 

que el que correspon fer a TMB en una situació jurídicament tan complexa és posar-se al servei 

de la judicatura i de la llei de transparència, i complir amb tot el que determini el jutge. 

 

La Sra. LECHA afirma que la informació que tenien és que el recurs no estava admès.  

 

La Sra. VIDAL aclareix que l’últim recurs és d’aquesta mateixa setmana. 

 

Es dóna per tractada. 

 

36.-  (M1519/5392) Havent estat realitzat en 15 anys, un estudi d'impacte mediambiental, una 

eliminació d'un equipament esportiu i un projecte executiu modificat i no finalitzat, provocant a 

dia d'avui terraplens, terrenys nus, arbrats abandonats i terrenys amb perill d'erosionar-se, ens 

preguntem quins són els projectes concrets de remodelació de les feixes, per conèixer si 

s'ajustarà als plans anteriors de renaturalització. 

 

La Sra. LECHA recorda que al començament de la dècada del 2000, i com a prolongació de la 

línia 4 de la Trinitat Nova, es va iniciar la construcció de la línia 11 de metro, i que el 2003 se’n 

va inaugurar la finalització entre la Trinitat Nova i l’estació de Can Cuiàs. Explica que la 

construcció de l’estació Casa de l’Aigua, així com el túnel subterrani que creuava Collserola, es 

van realitzar sota les premisses d’un estudi d’impacte mediambiental, dirigit, encarregat i 

projectat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern de la Generalitat. 

Remarca que, a causa d’aquella intervenció, el barri de Trinitat Nova es va quedar sense camp 

municipal de futbol i, al seu torn, també va perdre part del col·lector que connectava amb el 

pont dels Tres Ulls. Afirma que des del 2000 fins al 2015 la zona va quedar molt desolada i no 

s’hi va fer cap acció de millora. Assenyala que, al gener del 2015, es va iniciar a la zona un 

projecte d’implantació de feixes agrícoles i senderes practicables. Explica que no s’ha finalitzat 

el projecte executiu i que avui queda una única feixa abandonada i sense cures adequades a 

l’arbrat. D’altra banda, afirma que hi ha unes terrasses nues, senderes no finalitzades i una de 

les feixes paralitzada. Afegeix que la zona és adjacent a unes instal·lacions d’Aigües Ter-

Llobregat.  

Manifesta que plantegen la pregunta, tenint en compte que Collserola és parc natural des del 

2010, que les obres dutes a terme fins ara a la zona no mostren cap resultat òptim des del punt 

de vista de la conservació del medi ambient i que la recuperació de les feixes forma part del 

projecte del Pla de barris. Tot seguit formula la pregunta, i assenyala que la informació que se’ls 

dóna del Pla de barris és molt poc concreta. 
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El Sr. XIMENO manifesta que s’ha fet un procés en el marc del Pla de barris amb els veïns i 

veïnes del barri de la Trinitat Nova, i s’han replantejat els objectius que ja s’havien establert 

abans, tenint com a eixos bàsics la connectivitat amb el parc de Collserola, la zona agrícola i 

l’estructura de les feixes, la instal·lació de l’espai esportiu i la restitució patrimonial del pont 

dels Tres Ulls. Explica que s’ha contractat un equip redactor de l’avantprojecte perquè vagi 

treballant en aquest procés amb les persones que participen en el Pla de barris, de manera que 

l’avantprojecte i el procés de participació es faran en paral·lel. Afirma que preveuen que a 

l’abril del 2017 es presenti l’avantprojecte treballat amb els veïns i les veïnes i la preparació de 

la documentació per al concurs de metodologia posterior; que al setembre del 2017 es faci la 

contractació del nou projecte executiu; que entre el març i l’abril del 2018 es lliuri el projecte 

executiu, i que al maig del 2018 es faci la licitació i l’inici d’obres.  

Conclou que s’ha obert un altre procés, ja que cap dels projectes executius que hi havia ha 

agradat a les persones que han participat en el procés del Pla de barris.  

 

La Sra. LECHA pregunta si s’està parlant de tot el Pla de barris de la Trinitat Nova o de les 

feixes en concret. 

 

El Sr. XIMENO indica que de les feixes. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

37.-  (M1519/5407) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de febrer de 2016, amb el contingut 

següent: "La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el govern municipal a 

presentar un estudi sobre la creació del Consell Assessor d’Urbanisme de Barcelona en un 

termini de dos mesos com un òrgan de caràcter voluntari i complementari a l’organització 

municipal. Amb facultats informatives, consultives i deliberatives per a millorar els processos 

de participació en matèria urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació per 

tal d’assolir el consens necessari per les propostes de planejament". 

 

El Sr. MARTÍ subratlla que el mes que ve farà un any que esperen el compliment d’aquesta 

proposició, i demana que es doni ja resposta al compromís que va assumir el Govern en relació 

amb la constitució del Consell Assessor d’Urbanisme de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ explica que hi estan treballant però que no és un procés senzill, ja que han de 

desenvolupar el Consell Assessor d’Urbanisme amb determinació i amb participació. Manifesta 

que li sap greu no poder presentar ja una informació concreta, però que ho intentarà fer al més 

aviat possible. Afirma que estan d’acord en la creació d’aquest òrgan i que es comprometen a 

fer-ho en aquest mandat.  

Explica que s’ha complicat la manera de determinar les entitats i els experts que formaran part 

d’aquest organisme, però que estan intentant acabar de treballar una proposta per presentar-la a 

tots els grups. Demana una mica més de marge de temps, que es treballi aquesta proposta 

conjuntament i que s’entengui que aquests processos són lents. Destaca que es tracta d’un 

projecte que, si es fa bé, quedarà per sempre a la ciutat. 
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El Sr. MARTÍ afirma que el seu grup també ha governat i sap el que costen les coses. Explica, 

però, que el sobta que la Sra. Sanz digui que es complirà la proposició en aquest mandat, quan 

estan parlant de presentar un estudi sobre la constitució d’aquest consell, i ofereix l’ajuda del 

seu grup per fer-ho. 

 

La Sra. SANZ manifesta que, si treballen plegats, segurament podran agilitzar-ho. Aclareix que 

quan ha parlat de complir l’acord en aquest mandat es referia a tenir el consell en actiu, i no pas 

a l’estudi. Explica que l’estudi implica moltes parts (Participació, Serveis jurídics, etc.) i que 

volen que sigui concret i no només un estudi general.  

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

38.-  (M1519/5400) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i el 

estat d'execució de la proposta M1519/3110, aprovada en la sessió de 20 d'abril de 2016 amb el 

contingut següent: "La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal que, en el termini de tres mesos, elabori i posi en marxa una campanya de divulgació 

i conscienciació sobre la conveniència de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 

enfront de tercers per a circular en bicicleta". 

 

El Sr. BLANCO presenta el seguiment del prec, que recorda que es va acceptar fa nou mesos. 

 

La Sra. VIDAL explica que volien concretar aquesta campanya durant el 2016, però que, 

malgrat la importància que creuen que té, no han pogut fer-ho perquè ja s’havia llançat la 

campanya de la bici per a aquest any i no hi havia la possibilitat d’incorporar-hi aquesta qüestió. 

Afirma que, ara que llançaran les següents fases de la campanya durant el 2017, ja s’hi 

incorporarà aquesta petició i la treballaran des del Pacte per la mobilitat amb les associacions 

empresarials i les entitats ciclistes. 

 

El Sr. BLANCO manifesta que lamenta que no s’hagi pogut per fins ara, i que agrairan que se’ls 

mantingui informats de la planificació d’aquesta campanya. 

 

La Sra. VIDAL afirma que així ho faran.  

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

39.-  (M1519/5391) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec M1519/2317, acceptat en la sessió de 20 de gener de 2016, amb el 

contingut següent: "Instar el govern municipal a tramitar l’aprovació inicial del planejament 

urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella per consolidar el teixit industrial en 

aquella zona de la ciutat, en el període de 6 mesos". 

 

El Sr. MULLERAS remarca que demà passat farà un any que es va acceptar aquest prec. 

Explica que consideren que fa molt de temps que la reindustrialització de la part nord de la 

ciutat està pendent, i que el Govern municipal ha de fer aquest planejament al més aviat 

possible per poder consolidar el teixit industrial i reindustrialitzar aquesta part de la ciutat. 
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La Sra. SANZ recorda que, quan van acceptar el prec, va dir que els terminis que des de 

l’oposició poden semblar raonables no són tan fàcils de complir quan els tècnics i tècniques fan 

moltes coses alhora. Manifesta que esperen que, amb el reforç de recursos humans que han fet, 

ara l’Ajuntament tindrà més personal per poder aprofundir i accelerar molts d’aquests 

processos. 

Afirma que l’objectiu del Govern és aprovar aquesta modificació del PGM el 2017. Explica que 

ara s’està acabant d’analitzar un document específic elaborat pels serveis tècnics per 

transformar-lo en un avanç del pla, en el qual es proposa conservar el teixit existent per 

consolidar el sòl industrial i la indústria, posant en valor la tipologia d’indústria urbana, a més 

de remodelar uns carrers integrant-hi arbrat i millorant-ne l’accessibilitat.  

D’altra banda, assenyala que no s’ha de veure la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella com 

un espai aïllat del polígon de Montsolís, que està a tocar i té molt a veure amb el front Besòs. 

Explica que, en aquest sentit, estan treballant amb l’Ajuntament de Sant Adrià, a través del 

Consorci del Besòs, per acabar de poder combinar aquestes fases i tenir projectes en aquesta 

matèria el 2017.  

Diu al Sr. Mulleras que, si vol, li poden facilitar l’estudi inicial per poder-lo analitzar 

conjuntament. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que agrairia que els poguessin facilitar aquest estudi. 

Assenyala que a Barcelona hi ha dues zones pendents de reindustrialització i sobre les quals hi 

ha un consens bastant majoritari entre els grups municipals de l’Ajuntament: la Verneda 

Industrial i la Marina del Prat Vermell. Explica que en el cas de la Verneda Industrial ja fa molt 

de temps que esperen que es pugui fer aquesta reindustrialització amb una indústria que sigui 

neta i que ajudi a la convivència i al desenvolupament de la zona. Demana que es faci al més 

aviat possible perquè és una zona que ho necessita. 

 

La Sra. SANZ manifesta que intentaran fer-ho amb la màxima celeritat possible, ja que són els 

primers interessats a preservar i a activar aquest sòl industrial, tenint en compte les oportunitats 

que pot generar, la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs i la pèrdua recent d’un altre 

sòl destinat a usos industrials a l’àmbit de La Maquinista. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 22.16 h. 

 


