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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 18 de maig de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de maig de 2016, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, sota la presidència de l’Im. Sr. 

Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Mercedes 

Vidal Lago, 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, Alfred Bosch i Pascual, Daniel Mòdol i 

Deltell, Xavier Mulleras Vinzia i Maria José Lecha González, assistits per l’assessor jurídic, Sr. 

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

 

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Aurora López Corduente i el Sr. Jordi Campillo 

Gámez.  

 

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual. 

 

 

S’obre la sessió a les 16.40 h. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part informativa 

 

a) Despatx d’ofici 

 

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (20160171)  

Del gerent municipal, de 15 d’abril de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient de contractació dels serveis d’assistència tècnica en la gestió dels treballs de 

manteniment, neteja i telecomandaments dels aparells elevadors, i els de subministrament, 

distribució i retirada de tanques en actes públics de la ciutat, així com el foment de l’ocupació 

de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2018, 

i per un import de 404.701,44 euros. 

 

2.-  (20160031)  

Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que adjudica a Ara Vinc, SL, el contracte de 

serveis de custòdia de documents administratius, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 

164.623,69 euros. 
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3.-  (20160050)  

Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que adjudica a Ing. y Serv. Eficienc. Energética, 

S.L., el contracte per als serveis d’assistència per a l’explotació dels sistemes de control 

centralitzat de l’enllumenat públic, la gestió energètica dels consums elèctrics de les 

instal·lacions i l’assessorament i seguiment de noves tecnologies, per als exercicis 2016-2017, i 

per un import de 126.929,00 euros. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 21 d’abril de 2016: 

 

4.-  (15PL16375) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1.a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’equipament existent al 

carrer Santa Rosa, 39 al 57, d’Esplugues de Llobregat i avinguda d’Esplugues, 27(I) de 

Barcelona, promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu; 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. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016: 

 

5.-  (04GU535) APROVAR definitivament el compte de liquidació definitiu del Projecte de 

Reparcel·lació del Polígon d’Actuació del subàmbit de l’illa P íntegra i de l’illa Q parcial, 

inclòs en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior per la remodelació de cinc illes al Turó 

de la Peira quantificat en 1.758.543,24 euros abans d’IVA, a l’empara de l’article 119 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i 

l’article 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, amb un saldo de tancament zero. SOL·LICITAR al Sr. Registrador de la Propietat 

la cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del compte de liquidació 

provisional del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació del subàmbit de l’illa P 

íntegra i de l’illa Q parcial, inclòs en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior per la 

remodelació de cinc illes al Turó de la Peira. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de 

la Província i en un dels diaris de major circulació de la província. NOTIFICAR-HO 

personalment a l’interessat. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

6.-  (04GU509) APROVAR definitivament el compte de liquidació definitiu Text Refós del 

Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 12 de la MPGM per la reordenació del 

Primer Cinturó entre l’avinguda Meridiana i el carrer Comtal de Barcelona, quantificat en 

63.683,52 euros, abans d’IVA, a l’empara de l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 162 del Decret 

305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, amb un saldo 

a favor dels propietaris per valor de 14.086,03 euros, abans d’IVA. SOL·LICITAR al Sr. 

Registrador de la Propietat la cancel·lació de l’afecció de les finques de resultat al saldo del 

compte de liquidació provisional del Text Refós del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat 

d’Actuació 12 de la MPGM per l’ordenació del Primer Cinturó entre l’avinguda Meridiana i el 

carrer Comtal de Barcelona. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en 

un dels diaris de major circulació de la província. NOTIFICAR-LO personalment als 

interessats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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Acord de la Comissió de Govern de 12 de maig de 2016: 

 

7.-  (16PL16394) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1.a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per la Masia del Futbol Club 

Barcelona, situada a l’avinguda Joan XXIII/Maternitat, 1-25, promogut per Futbol Club 

Barcelona; 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. 

 

b)  Mesures de govern 

 

1.-  «Omplim de vida els carrers: la implantació de les superilles a Barcelona» 

 

La Sra. SANZ assenyala que aquesta mesura, que va ser presentada públicament la setmana 

passada, dóna resposta a una necessitat de fa molts anys. 

Indica que el programa resumeix el que simbolitza l’essència d’ecologia urbana: centrar totes 

les polítiques en un sol objectiu, el de garantir que Barcelona esdevingui una ciutat per viure-hi. 

Afirma que els carrers necessiten ser redefinits com a espais públics, com a llocs habitables, 

com a espais comunitaris, com a territori d’extensió de les llars i com a espais que permetin i 

incentivin el joc, el verd, la història i la vida local dels barris. Subratlla que aquestes noves 

formes d’agrupació urbana permeten replantejar el rol dels carrers i potenciar la interacció i la 

cohesió social: els carrers s’omplen de vida (convivència veïnal i verd) gràcies a una acció 

decidida. 

Comenta que la mesura, igual que moltes altres, s’emmarca en la lluita contra la contaminació, 

que vol construir una ciutat amb menys fum i amb més transport públic col·lectiu. La mesura 

establirà les bases de l’inici d’aquesta transformació gràcies a un treball col·lectiu amb la 

ciutadania, treball indispensable per a una reconfiguració i un redisseny de l’espai públic. 

Subratlla que cal partir de la implicació social del veïnat, i per això es planteja una 

transformació àgil i senzilla que generi les mínimes molèsties, sense grans canvis físics, amb 

transformacions físiques flexibles, amb poc pressupost, en alguns casos reversibles, però també 

generant actuacions que puguin esdevenir més estructurants de l’espai públic. Primer, però, cal 

veure com funcionen i com utilitza la gent les superilles. 

Es proposa continuar la feina de definició d’espais que podrien esdevenir superilles, tot partint 

de la proposta d’implementació al districte de Sant Martí, que s’ha treballat i es treballa amb els 

veïns i veïnes, i a poc a poc anar estenent la proposta a nuclis antics i a altres zones a partir de la 

construcció amb els territoris. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix la presentació de la mesura de govern, referent a una iniciativa 

impulsada en el mandat anterior pel Govern de l’alcalde Trias amb l’objectiu d’aconseguir una 

ciutat més amable i espais més sostenibles. 

Puntualitza, però, que si bé el seu grup en comparteix el contingut general, el marc, la filosofia i 

els objectius, cal veure com s’implementaria, amb quin grau de participació, de consens i de 

compromís polític a l’hora de dedicar-hi pressupost. Entén que els aproximadament 10 milions 

inicials que recull la mesura és una xifra poc ambiciosa, i que en els tres anys de mandat 

restants caldria pressupostar més diners per intensificar la posada en marxa de les superilles 

programades. En demana, per tant, el pressupost global. 

Observa que a l’hora de dissenyar-ne l’execució també cal tenir en compte que ha de ser 

compatible amb el desplegament, sobretot, de les xarxes de transport públic, especialment amb 

la nova xarxa d’autobús. 
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En darrer lloc, pregunta si els processos participatius tindran les mateixes característiques que 

han tingut els que ha impulsat fins ara el Govern municipal o bé s’hi introduiran modificacions 

relacionades amb les peticions que tots els grups municipals de l’oposició han plantejat per fer-

los més eficaços i més plurals, i evitar, sobretot, que determinats grups en monopolitzin la 

gestió. 

 

El Sr. BLANCO agraeix l’explicació, però critica que l’informe no concreti cap mesura i es 

limiti a plantejar un model teòric d’una cosa ja existent. Subratlla que l’Ajuntament no ha de 

debatre sobre models teòrics i fer experiments, sinó prendre decisions realistes que donin 

resposta a les demandes ciutadanes, que entén que en aquest moment no inclouen les superilles. 

Coincideix que Barcelona ha de lluitar contra la contaminació, la congestió, la manca de zones 

verdes i el soroll, així com per l’eficiència energètica, però no que la solució per a tots els 

problemes sigui un model urbà basat en la diferenciació funcional dels vials, una xarxa bàsica, 

una xarxa local i uns eixos cívics per a vianants. Observa que als carrers de l’Eixample ja hi ha 

diferenciació funcional, concepte que en les darreres reformes ja s’aplica. 

D’altra banda, comenta que es dóna per fet que els propers anys hi haurà una reducció del 

trànsit del vehicle privat del 21%, però observa que és una reducció difícil d’assolir i que no 

esdevindrà només pel fet de constar en el Pla de mobilitat. 

Per acabar, subratlla que caldria emprar els recursos amb responsabilitat i dedicar-los a 

actuacions prioritàries per a la ciutadania (cobriment de les rondes, la línia 9 de metro, generar 

habitatge públic, etc.) en lloc de fer experiments i gastar 11 milions d’euros en actuacions que 

no estan definides. 

 

El Sr. CORONAS celebra que el Govern hagi decidit implantar el model de superilles, que el 

Grup d’ERC entén com la millor solució per recuperar l’espai públic per a la ciutadania, i 

recorda que la implantació de les superilles ja estava prevista en l’últim Pla de mobilitat, un pla 

al qual la Sra. Sanz no va donar suport (s’hi va abstenir), i que en el mandat 2003-2007, gràcies 

al regidor Ricard Martínez i al Sr. Salvador Rueda, de l’Agència d’Ecologia Urbana, el model 

es va implantar a Gràcia. 

Observa, però, que cinc superilles (les previstes per a aquest mandat) són molt poques si es 

defensa que les superilles són la solució, i si es té en compte l’objectiu d’haver tret 120.000 

cotxes de la ciutat per al 2020. 

Comenta que les superilles no han de ser urbanisme tàctic (a curt termini), sinó urbanisme 

estratègic (a mitjà i llarg termini). Indica que es podrien implementar les superilles a tot 

Barcelona per un cost molt baix, simplement canviant la senyalització: es podrien definir les 

vies bàsiques i les secundàries per crear així unes superilles que primer podrien ser funcionals i, 

més endavant, urbanitzar-se. 

Afirma que les superilles permetrien recuperar aproximadament 8.600.000 m² d’espai per al 

ciutadà, que ara mateix en té 2.350.000 enfront dels 13.150.000 destinats als desplaçaments, i 

permetrien també optimitzar la xarxa ortogonal d’autobusos mitjançant intercanviadors a les 

cruïlles i la disminució del temps de transbordament; crear una xarxa de carrils bici que 

s’estengués per tota la ciutat; crear espais de convivència; més verd urbà; fer una ciutat més 

sostenible i, sobretot, complir els compromisos adquirits per disminuir la contaminació traient 

els cotxes i guanyant espai per al ciutadà. 

Conclou que cal fer una aposta decidida per les superilles, tot estenent el model. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix la presentació de la mesura, però subratlla que cal una reflexió global 

respecte a la mobilitat de la ciutat. En aquest sentit, recorda que encara no s’ha presentat 

l’estudi detallat sobre la mobilitat a la ciutat, una eina fonamental per dissenyar, per decidir, per 

governar i per dir quin tipus de ciutat es vol. 
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Observa que l’urbanisme no és només mobilitat, i demana que es faci urbanisme, que es parli 

sobre el model de ciutat i sobre els espais urbans. 

A continuació, observa que la mesura és antiga (les superilles tenen més de cent anys d’història) 

i que hi ha hagut importants canvis en mobilitat, de manera que la reflexió és encertada però 

caldria actualitzar-la, igual que els discursos de l’Agència d’Ecologia Urbana. 

Comenta que la mesura hauria de ser més àmplia i no una prova pilot, i que, en tot cas, aquesta 

prova s’hauria de fer en zones on realment es pogués comprovar alguna cosa, no en zones que 

ja es pacifiquen per si soles sense necessitat de cap actuació. 

En darrer lloc, insisteix que el Govern ha de disposar de l’estudi de mobilitat i que les mesures 

no han de ser parcials sinó que hi ha d’haver un disseny general de la mobilitat de la ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix la presentació de la mesura, que vol millorar la qualitat de vida dels 

barris de Barcelona. Entén, però, que el projecte de superilles no ha de passar per davant de tot i 

que cal tenir en compte tots els efectes que podria tenir sobre la ciutat. En aquest sentit, demana 

al Govern, com ha demanat el seu grup reiteradament, que faciliti informes sobre l’impacte 

comercial i sobre la mobilitat que facilitin la valoració de la implantació de les superilles. 

D’altra banda, demana que es concreti quines actuacions inclou el pressupost 

d’aproximadament 11 milions d’euros de la mesura. 

 

La Sra. LECHA celebra que el document parli d’un canvi en l’habitabilitat, d’una mobilitat més 

sostenible, de l’oportunitat d’omplir la ciutat de natura i d’actuacions puntuals —lluny de les 

obres faraòniques que a vegades s’han fet a la ciutat—, amb les quals es poden aconseguir grans 

millores. 

Tanmateix, entén que hi ha aspectes que no estan resolts, com ara la valoració de l’impacte del 

trànsit motoritzat que s’expulsi de les superilles, què passarà amb aquest trànsit i quin circuit 

tindrà. 

Tampoc no s’explica com seran els processos participatius. Entén que s’han de millorar molt 

respecte dels processos realitzats fins ara. 

D’altra banda, subratlla que els projectes de les superilles haurien de preveure quins 

equipaments s’hi faran i quines unitats funcionals hi aniran. 

 

La Sra. SANZ agraeix totes les aportacions, que serviran per millorar encara molt més la 

mesura, i puntualitza que les superilles no només representen un canvi en la mobilitat a la 

ciutat, sinó també un canvi de model urbà, de planificació de l’espai públic fet des dels 

territoris, des dels barris. 

Explica que el Govern planteja tres nivells d’actuació: la bàsica, la tàctica i l’estructurant, per 

anar definint com dels processos de reapropiació de l’espai públic i del carrer dels veïns i veïnes 

es poden anar definint mesures i actuacions que reconfigurin el model i l’espai urbà de la ciutat 

a partir dels barris. Exposa que ara cadascuna de les zones on es desenvoluparan aquestes 

propostes ha de definir quins són els processos de participació, no des d’un despatx, sinó des 

del carrer, amb els veïns i veïnes. Es vol tenir en compte les bones experiències desenvolupades 

de manera natural pels veïns, com ara el cas de Germanetes, i trobar mecanismes que permetin 

desenvolupar-les en altres territoris. 

Diu al Sr. Mòdol que Sant Martí i l’Eixample no creu que siguin zones que es pacifiquin soles, 

però que s’aprofita la trama Cerdà per facilitar el desenvolupament dels diferents nivells. 

A continuació, exposa que en el mandat passat no es van dedicar recursos directament del Pla 

d’inversions municipals per desenvolupar les superilles, sinó que s’hi destinaven recursos del 

pla de manteniment. 

Per acabar, puntualitza que l’objectiu no és reduir el trànsit de determinats carrers, sinó que 

deixin d’entrar vehicles privats a la ciutat. 
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El Sr. MARTÍ comenta que no vol entrar en un debat sobre si és el nou model o no de 

planificació de l’espai urbà, i que entén que les superilles són una eina, un objectiu parcial de 

desplegament de la ciutat. 

Considera que cal tenir present la visió global de la ciutat amb projectes de ciutat, amb 

equipaments i infraestructures de ciutat que hi donen coherència, planificacions per a espais de 

districte i actuacions, planificacions i eines que actuen sobre la transformació en l’àmbit dels 

barris. 

Opina que és molt agosarat que el Govern afirmi que el nou model de ciutat es farà a partir de 

planificacions de superilles, però entén que més endavant hi haurà ocasió de comentar com es 

desplega el que avui ha avançat el Govern. 

 

El Sr. CORONAS comenta que, si bé les superilles no són una invenció del seu grup, aquest ja 

hi va apostar en el mandat 2003-2007, i va desplegar i tirar endavant la superilla de la Vila de 

Gràcia, que va tenir tant d’èxit que avui hauran d’aprovar un nou Pla d’usos perquè al barri va 

aflorar tota mena d’activitat. 

Afirma que el seu grup comparteix totalment la reflexió global sobre la mobilitat, i està 

convençut que les superilles són un dels eixos principals del nou model de ciutat cap al qual cal 

avançar. 

D’altra banda, afirma que el trànsit sempre s’adapta a les circumstàncies si es reforça el 

transport públic, i que les persones majoritàriament es traslladen amb el mitjà que els és més 

pràctic en la relació temps-cost. 

 

Es dóna per tractada. 

 

2.-  Regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de més de dues 

rodes. 

 

La Sra. VIDAL comenta que fa temps que la mobilitat tradicional (a peu, amb bicicleta, amb 

transport públic i amb vehicle privat) conviu cada cop més, a causa de la innovació tecnològica, 

amb ginys electrònics. La legislació, però, no avança tan ràpidament, i això provoca algunes 

incidències i disfuncions en la mobilitat i, sobretot, en la convivència entre aquests modes de 

transports i els veïns, especialment a les zones amb una alta pressió turística (Ciutat Vella és la 

zona que suporta més pressió d’aquest tipus de vehicles). 

Esmenta com a problemàtiques principals els conflictes amb els vianants, el fort impacte sobre 

l’espai públic, sobretot a les voreres amb més concentració, la publicitat no regulada, la 

dificultat per als agents de l’autoritat de controlar aquests artefactes, la cada cop més ràpida 

aparició de noves tipologies de vehicles, la dificultat de disposar d’un cens real dels vehicles 

que circulen per la ciutat, i una situació legal molt feble. 

Informa que l’Ajuntament ha començat a treballar per dotar d’una regulació que fomenti la 

mobilitat sostenible d’una manera eficient, segura i equitativa. Indica que per regular els criteris 

i la classificació d’aquests vehicles, així com els àmbits i les condicions de circulació i 

d’estacionament d’aquests vehicles a la via pública, cal traçar un full de ruta de ciutat, per la 

qual cosa s’ha fet una anàlisi de la situació normativa actual, la determinació dels locals de 

lloguer, les àrees de circulació d’aquests vehicles i una diagnosi de les característiques 

tècniques i dels riscos associats a aquests vehicles. 

Exposa que, d’acord amb els estudis realitzats, a Ciutat Vella és on s’han identificat els 

principals problemes de convivència, i s’ha recopilat informació de tots els tipus de ginys 

existents per determinar quin és l’espai de circulació més adequat per a cadascun (solowheels, 

patinets elèctrics o segways, cargo bikes, etc.) en funció de les seves característiques. L’ús 
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d’alguns d’aquests elements s’haurà de potenciar i el d’altres s’haurà de reduir, però cal regular-

los tots. 

Amb aquest objectiu, el full de ruta del Govern és: un procés participatiu i comunicatiu; una 

estratègia per afrontar aquest estiu, quan encara la regulació no estarà feta; la modificació de 

l’Ordenança de circulació de vehicles; l’elaboració de la proposta d’ordenació per a cadascuna 

de les tipologies de ginys, de les rutes per a la seva circulació; l’abordatge d’una definició del 

règim sancionador; l’elaboració d’un catàleg de vehicles que caldrà actualitzar amb els nous 

que apareguin; un sistema d’identificació dels vehicles de mobilitat personal i de més de dues 

rodes; la creació d’un registre, i la modificació de la normativa existent, tant per ordenar la 

circulació com per ordenar els locals que presten activitats relacionades amb aquests ginys. 

 

El Sr. BLASI comenta que la mesura de govern presentada es podria qualificar d’informe amb 

una anàlisi i una declaració d’intencions sobre un full de ruta, o de proposició de grup. 

Explicita que Barcelona és una ciutat molt densa, amb uns 6,5 milions de viatges (el 41% a peu, 

el 35,7% amb transport públic i el 23,1% amb transport privat, majoritàriament amb moto), i 

subratlla que les voreres han de ser un lloc segur per als vianants, i per això cal evitar que 

tinguin més usuaris i expulsar-ne els vehicles de mobilitat personal que superin els 5 km/hora i 

els que tinguin un volum que superi en més d’un 15-20% la corporalitat del pilot. 

Troba encertat el punt de partida (cal determinar les tipologies d’aquests vehicles, fer-ne un 

cens, regular-ne l’homologació, que tots hagin de tenir una assegurança i que no puguin circular 

en grup), però entén que encara queda molt camí per recórrer. En aquest camí, aconsella que, a 

més de la col·laboració dels grups municipals, es busqui l’experiència d’altres ciutats, dels 

tècnics, dels professionals i dels usuaris. Observa que de vegades no s’ha de pretendre ser un 

referent sinó aprendre dels altres. 

 

El Sr. ALONSO coincideix que la mesura de govern és una mera recopilació d’informació. 

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, entén que són alhora un problema (l’ús intensiu 

pot generar conflictes en l’espai públic en algunes zones) i una oportunitat: no contaminen, 

ocupen poc espai i són molt econòmics, de manera que la seva implantació en la mobilitat 

quotidiana ajudaria a reduir la contaminació a la ciutat. Per això, posa de manifest la disposició 

del seu grup per treballar per trobar la manera d’integrar aquests vehicles a la ciutat. 

 

El Sr. CORONAS comparteix la preocupació per la creixent presència de vehicles de mobilitat 

personal a motor a la ciutat, qüestió que planteja nous reptes, tant pel que fa a l’ocupació de la 

via pública i la seva ordenació com pel que fa al buit normatiu que actualment no preveu, o ho 

fa de manera molt vaga, com s’ha de regular la presència d’uns vehicles que, a més, poden ser 

de naturalesa molt diversa. 

Recorda que el setembre, el seu grup va plantejar en aquesta Comissió que el Govern regulés 

més estrictament la utilització d’aquests vehicles, i no es limités a fer-ne una classificació i 

especificar criteris de circulació o estacionament, sinó que, a més, inclogués campanyes 

informatives a usuaris i empreses, així com la identificació mitjançant una matrícula, si més no 

dels més voluminosos, amb l’objectiu de reduir la conflictivitat i garantir la convivència a 

l’espai públic. 

Coincideix que la mesura presentada és més un informe que una mesura, però valora 

positivament aquest informe, sobretot per l’exhaustiva classificació en funció de les 

característiques dels vehicles, que espera que permeti establir definitivament els àmbits i les 

condicions de circulació que ja s’apunten, així com acompanyar aquestes condicions amb plans 

d’usos que limitin el nombre d’empreses que ofereixen aquest tipus d’activitats amb finalitats 

d’oci. 
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En darrer lloc, indica que, atès que la regulació d’aquests vehicles sempre ha estat una prioritat 

per al seu grup, vetllarà perquè es compleixi el full de ruta previst i, si no, que s’escurcin al 

màxim els terminis per fer les modificacions de normatives urbanístiques pertinents i que no 

s’hagin de començar a aplicar en plena campanya turística del 2017, amb la dificultat pràctica 

que això comportaria. D’altra banda, recorda que caldrà un temps d’adaptació de la ciutadania i 

del mateix cos de la Guardia Urbana, i que actualment hi ha articles de l’Ordenança de 

circulació de vianants i vehicles i el seu règim sancionador que costen d’aplicar, entre altres 

motius perquè hi ha una moratòria en algun article clau de l’Ordenança amb relació a la 

circulació de bicicletes per manca d’aplicabilitat pràctica, fet que fa que aquesta sigui molt 

menys útil. 

 

El Sr. MÒDOL felicita el Govern per la bona feina realitzada, molt exhaustiva. 

Coincideix que la presència dels vehicles de mobilitat personal genera alguns problemes en les 

zones més denses de la ciutat i que se n’ha de regular l’ús, així com avançar-se a problemes 

futurs, però que alhora cal entendre les possibilitats que ofereix aquest tipus de mobilitat 

alternativa i potenciar-ne l’ús cívic i segur com a sistema de transport sostenible i no 

contaminant. 

Per acabar, observa que la mesura no només inclou competències de l’Ajuntament, de manera 

que aquest ha de treballar amb la DGT, amb el Ministeri d’Indústria i la resta d’administracions 

implicades per poder tirar endavant el projecte, que el Grup del PSC entén que és ambiciós i 

desitja que es pugui aplicar al més aviat possible i tingui èxit. 

 

El Sr. MULLERAS troba encertada la mesura de govern. Entén, però, que cal una regulació, ja 

que els problemes de convivència amb aquests vehicles de vegades són fruit de la manca de 

regulació. 

Coincideix que, atesa l’elevada concentració d’aquests vehicles en algunes zones, s’hi ha de 

posar ordre, així com fer una feina de classificació de vehicles que permeti establir criteris 

adients per a cadascun respecte a la circulació i a l’estacionament. 

Subratlla la bona feina que fan algunes de les empreses que treballen amb aquests vehicles, 

algunes de les quals participen en el Pacte per la mobilitat. Entén que caldria treballar amb elles 

per establir les mesures necessàries per garantir unes bones pràctiques amb aquests vehicles. 

Lamenta que de vegades, per culpa de la mala praxi d’alguns operadors i d’alguns usuaris, es 

criminalitzi tot el sector, i exposa la tasca social que duu a terme l’operador Trixi a Ciutat Vella, 

que ofereix transport gratuït per a gent gran amb problemes de mobilitat reduïda. 

En darrer lloc, indica que el febrer del 2015 el Grup del PP va intentar incorporar en la 

modificació de l’article 14 de l’Ordenança de circulació, a través d’al·legacions, la regulació 

d’aquests tipus de ginys, però el Govern anterior no va acceptar les al·legacions, i subratlla que 

noves realitats necessiten noves regulacions. 

 

La Sra. LECHA manifesta sorpresa pel fet que l’informe descriptiu no l’hagin elaborat els 

tècnics de l’Ajuntament sinó una agència d’advocats, Rodenas de Paladella, i en demana el cost. 

Comenta que l’informe inclou molts tipus de vehicles i vol regular un règim sancionador, 

mentre que hi ha companys que porten tricicles per acompanyar turistes que ja estan sent molt 

sancionats, tant per l’Autoritat Portuària com per la Guàrdia Urbana, per aparcar a Ciutat Vella. 

Subratlla que caldria tenir en compte la foto global de la problemàtica i veure qui en són les 

víctimes. 

El Grup de la CUP entén que la necessitat de regulació en aquest cas ve més per l’auge del 

turisme —que necessita un decreixement a la ciutat— i l’emprenedoria capitalista que per les 

necessitats dels veïns i veïnes. 
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Considera escandalós que es prevegi que aquests ginys circulin pels carrils bici, que ja són 

insuficients per a les necessitats dels veïns i les veïnes, alhora que es vol promoure l’ús de la 

bicicleta, i demana que s’hi reflexioni. Observa que grups de turistes amb aquests vehicles 

circularien pels carrils que els veïns i les veïnes utilitzen per anar a treballar amb bici, un 

vehicle no contaminant i alternatiu a un transport públic car i semiprivatitzat. 

D’altra banda, no entén que les cadires de diversitat funcional estiguin incloses en la mesura de 

govern, encara que no entrin en la regulació. 

 

La Sra. VIDAL agraeix les aportacions de tots els grups, que serveixen, com les aportacions de 

les entitats del Pacte per la mobilitat, per fer una diagnosi molt acurada i una bona regulació que 

s’adapti a les especificitats de cada zona. 

Indica que la declaració d’intencions recull intencions molt concretes en un full de ruta per 

arribar a una regulació que inclogui un règim sancionador, atès que es modificarà una 

ordenança i es facilitaran unes directrius clares a la Guàrdia Urbana sobre què es pot fer i què 

no es pot fer a la ciutat, i com es pot circular.  

Per acabar, comenta que no s’han trobat ciutats que ja tinguin una regulació sobre aquesta 

qüestió i de les quals, per tant, es pugui aprendre, de manera que Barcelona hi és pionera, però 

està duent a terme el procés paral·lelament a altres ciutats, com ara París. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

3.-  (M1519/3325) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de la 

convocatòria i la reunió de l’alcaldessa realitzada amb els veïns de les AV partidàries del 

cobriment complet de la ronda prèvia a la Comissió de Seguiment convocada en temps i forma 

per al dia 10 de maig a les 19.30 h a la Biblioteca de Penitents. 

 

El Sr. MÒDOL indica que aquest punt es tractarà conjuntament amb el punt 32, que és un prec 

del Grup del PP. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix la presència d’alguns veïns i veïnes dels barris afectats pel projecte, que 

ha esdevingut polèmic bàsicament per la resposta i la gestió del Govern municipal. 

Aclareix que la sol·licitud de compareixença no pretén tractar el projecte de cobriment parcial 

de diverses franges de la ronda de Dalt que afecta els barris del nord, sinó que el Govern 

expliqui quina gestió política n’ha fet i quina opinió té respecte als resultats de les 

convocatòries de les reunions que van tenir lloc el 10 de maig amb les entitats i els veïns 

afectats per donar compte de la posició del Govern respecte a la resposta que vol donar a les 

seves justificades reivindicacions històriques. 

Critica la gestió del Govern respecte a la participació, de la qual fa bandera. Entén que sempre 

que el Grup de BC es troba amb col·lectius de persones, veïns i entitats que no són de la seva 

estricta branca política, es produeix una situació d’enfrontament i de mala gestió. 

Concreta que vol saber com es van gestionar les convocatòries del 10 de maig, quina resposta es 

va donar als veïns, i per què creu el Govern que els veïns es van aixecar i se’n van anar (i van 

deixar l’alcaldessa parlant). Entén que l’actuació del Govern, en lloc de facilitar el procés, l’ha 

entorpit i ha generat un gran augment de la desconfiança de molts veïns en el context de la 

iniciativa que més vots populars ha tingut a través de Decidim Barcelona. 
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El Sr. MULLERAS presenta el prec corresponent al punt 32 de l’ordre del dia, motivat per la 

reunió del 10 de maig i per l’anunci del Govern que no faria el cobriment total de la ronda de 

Dalt, i que insta el Govern a garantir el projecte de la ronda de Dalt que asseguri el cobriment 

en tots els trams pendents i que, en cas negatiu, expliqui la seva proposta i les seves 

implicacions en el territori. 

 

La Sra. SANZ exposa que quan el seu grup va arribar al govern es va trobar uns encàrrecs fets, 

que s’havien començat a treballar amb els veïns i veïnes els darrers mesos, malgrat que la 

reivindicació veïnal, com s’ha dit, és històrica, igual que el dèficit de la ciutat amb aquests veïns 

i veïnes. El Govern es troba una proposta de licitació i continua tirant-la endavant. El mes de 

desembre convoca una comissió de treball i de seguiment de tota la feina feta, amb la novetat 

que incorpora altres actors, veïns i veïnes d’altres districtes: fins aleshores, el treball que s’havia 

fet, també gràcies al lideratge de bona part dels veïns d’Horta-Guinardó, havia estat 

estrictament en aquest àmbit i en aquest territori. 

Els veïns d’Horta-Guinardó reivindiquen mantenir la seva singularitat com un dels actors que 

ha reivindicat amb més intensitat la proposta de donar una solució a una problemàtica 

específica que pateixen determinats veïns. Arran d’aquesta singularitat, se sol·licita una reunió 

amb l’alcaldessa, i el 18 de gener la Sra. Colau es troba amb les associacions de veïns del 

districte d’Horta-Guinardó. En aquesta reunió, l’alcaldessa pren dos compromisos. El primer, 

desenvolupar, durant la redacció dels estudis que han d’esdevenir avantprojectes per després 

desenvolupar un futur projecte executiu, espais de treball conjunt dels equips professionals que 

hagin guanyat la licitació. El mes d’abril es fa una primera reunió politicotècnica amb qui està 

coordinant tots els treballs dels equips des de BIMSA i també des de la regidoria del Districte i 

ella mateixa. Hi ha una segona reunió en el marc de la segona convocatòria de la Comissió de 

Seguiment d’aquest mandat, en la qual prèviament es diu que hi haurà una trobada específica 

amb els veïns d’Horta-Guinardó amb l’assistència de l’alcaldessa. Finalment, hi ha una 

proposta que es va explicar en el marc de la Comissió de Seguiment de trobades durant els 

mesos de juny i juliol per acabar d’afinar totes les propostes que han d’esdevenir avantprojecte. 

El segon compromís és donar visibilitat a la proposta, a allò que reivindiquen els veïns i veïnes, 

com no s’havia fet mai. L’alcaldessa es va comprometre a donar suport a les reivindicacions i a 

plantejar el desenvolupament d’un projecte de cobriment de la ronda de Dalt, tot estudiant quina 

és la millor proposta per fer aquest cobriment al més aviat possible, tenint en compte, però, que 

és un tema complex tècnicament i econòmicament, així com pel fet que hi ha uns veïns que fa 

molts anys que esperen una solució. 

Afirma que tant el Govern com l’alcaldessa concretament entenen que els veïns i veïnes 

expressin que consideren injust que es vulguin plantejar altres propostes o modificar qüestions 

que estaven sobre la taula, però subratlla que l’objectiu és oferir una resposta realista que doni 

suport a les reivindicacions veïnals i que es desenvolupi de la manera més immediata possible. 

Agraeix la insistència i l’esperit prepositiu d’alguns grups municipals per aconseguir que en 

aquest mandat hi hagi una primera partida econòmica per desenvolupar una proposta, que es 

treballarà conjuntament amb els veïns i veïnes de tot aquest àmbit. Concreta que hi ha una 

partida de 15 milions d’euros que es poden destinar a començar un projecte important i molt 

esperat. 

Remarca que el Govern té l’obligació i la responsabilitat d’exposar el cost de les actuacions i 

explicar com es poden desenvolupar i què és possible i viable tècnicament i econòmicament. 

Amb aquesta responsabilitat, alhora que amb la voluntat de facilitar la màxima participació de 

veïns i veïnes, es vol decidir conjuntament per on es comença l’actuació però començar-la en 

aquest mandat. Observa que el mandat passat va haver-hi bones paraules i promeses, però no 

cap pressupost ni cap inversió concrets per desenvolupar. 
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Conclou que el Govern, que entén la resposta veïnal, duu a terme una gestió transparent que 

prioritza la participació i l’escolta activa, tot recollint els diferents punts de vista per intentar 

trobar la millor solució amb el màxim consens possible. 

 

El Sr. ALONSO manifesta sorpresa per l’exposició de la regidora. 

Recorda que el febrer del 2015 es presenta als veïns un estudi de viabilitat amb soterraments i 

cobriment de la ronda; el desembre del mateix any, ja amb BC al govern, es presenta un estudi 

de soterraments de la ronda, i el maig del 2016 desapareixen. Subratlla que és normal que els 

veïns s’emprenyin si se’ls ha explicat una cosa i, de cop i volta, es canvia. 

En segon lloc, assenyala que el Govern sempre parla dels processos participatius però quan no 

l’interessa, no en té en compte els resultats: en aquest cas, no tirarà endavant la proposta del 

PAM més valorada pels veïns. 

Observa que d’una proposta de 200 milions d’euros, el Govern només en gastarà 15, fet que 

demostra que no creu en aquesta proposta i que no la desenvoluparà. 

D’altra banda, diu que la reacció veïnal davant la intervenció de l’alcaldessa va ser lògica, 

tenint en compte que hi va anar a parlar obviant tota la problemàtica i pensant que només pel fet 

de ser-hi, tothom l’aplaudiria. 

Conclou que la gestió feta fins ara no ha estat encertada, que caldria buscar realment un consens 

entre tots i ampliar la partida de 15 milions per a la legislatura. Sí que coincideix que cal buscar 

prioritats, atès que són obres molt importants, de més d’una legislatura. 

 

El Sr. CORONAS comparteix les paraules del Sr. Alonso. Entén que els estudis presentats pel 

Govern són un retrocés, que no s’ha tingut gens en compte la participació ciutadana que tant es 

proclama, i que s’ha intentat enredar els veïns i veïnes. 

Qualifica de vergonyants les instruccions polítiques perquè BIMSA digués no a uns estudis als 

quals prèviament havia dit sí i les instruccions polítiques per adaptar els estudis al full de ruta 

particular del Govern. Subratlla que la ronda de Dalt no ha de donar resposta als desitjos de la 

Sra. Colau, sinó als de la ciutat i dels barris per on passa, i remarca que les necessitats ja estan 

debatudes i decidides per una taula prou àmplia, representativa i qualificada. Considera que no 

són ni els tècnics ni els polítics els qui han de tenir la prepotència de canviar-ho tot 

unilateralment, i que el somni del «sí que es pot» estava en l’altre projecte, mentre que en 

aquest només hi ha retallades embolicades amb un realisme paternalista i conservador. 

Observa que l’actuació a la ronda de Dalt és un projecte de ciutat, atès que hi ha equipaments de 

ciutat (educatius, sanitaris, esportius, lúdics...) connectats amb metro i als peus del parc natural 

de Collserola que conformen un eix cívic de ciutat de primer ordre, però la proposta del Govern 

no connecta longitudinalment els deu barris que l’envolten (com a mínim cal una vorera 

contínua de 9 metres per a vianants en forma de passeig), ni transversalment (barris a un costat i 

a un altre i un corredor verd de ciutat amb Collserola). 

Afirma que cal fer un projecte més avançat per tal de poder valorar raonadament els costos, ja 

que no és honest valorar-ho amb estudis previs, i que és impossible calcular totes les 

afectacions a tenir en compte en aquest estadi de considerar la viabilitat de cobrir 

immediatament els trams més viables (Teixonera, Sant Genís, la part alta d’Horta). 

Subratlla que cal tenir sempre present l’objectiu de fer que un sistema que actua com a frontera 

esdevingui un espai de trobada, relació i activitat, i fer una estimació dels beneficis per als deu 

barris directament afectats, i, sobretot, per a tota la ciutat: la potencialitat és enorme, ateses les 

magnífiques connexions de què disposa pel que fa a la mobilitat i a la diversitat i qualitat de 

l’oferta (el Laberint, el velòdrom, Collserola, miradors de ciutat, etc.), una oportunitat per posar 

en pràctica el reequilibri turístic de la cuitat. 

Posa en relleu que l’obra tindria nombrosos beneficis directes sobre el benestar de molta gent, i 

que segur que gràcies a la capacitat dels autors, redactors, supervisors i directors del projecte es 
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podria disposar d’un pla d’inversions a mitjà i llarg termini, i un cop fet el balanç cost-benefici 

entre tothom, veïns inclosos, elaborar un pla d’etapes per desenvolupar-lo equilibrant les 

potencialitats del territori amb les realitats financeres distribuïdes en el temps. 

Clou la intervenció dient que encara es pot redreçar la situació, però cal voluntat política i un 

compromís perquè el govern de torn no pugui canviar un projecte substancialment. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que el projecte de la ronda de Dalt, un projecte de ciutat, ha merescut el 

posicionament unànime de tot el Consistori en diverses ocasions i és un deute històric de la 

ciutat amb els veïns de la ronda. 

Posa de manifest la dinàmica en la qual s’ha entrat darrerament de projectes, propostes i 

contrapropostes, que poden fer endarrerir processos que, altrament, podrien ser molt més àgils. 

Recorda que el Grup del PSC va aconseguir que el Govern de Trias dediqués 4,5 milions 

d’euros a començar uns estudis respecte al cobriment de la ronda de Dalt. 

En darrer lloc, comenta que la partida de 15 milions d’euros podria haver estat més elevada, 

però demana que es posin en valor els punts d’acord entre la solució anterior i l’actual i es 

comenci a tirar endavant el projecte partint del consens perquè, si no, passarà el temps i no es 

farà res. 

 

El Sr. MULLERAS qualifica de vergonyosa la gestió que s’està fent de la crisi de la ronda de 

Dalt i el que es va fer a la reunió del 10 de maig, on es va convocar els veïns per dir-los que no 

es pensava fer el que fins ara se’ls havia dit que es faria (cobrir la ronda). Subratlla que ni 

aquesta reunió ni les consultes que fa el Govern es poden considerar participatives, ja que 

sempre que el resultat d’una consulta difereix de la idea del Govern, no es té gens en compte i 

s’actua d’acord únicament amb la idea inicial del Govern. En aquest cas, la proposta del PAM 

que més vots va rebre va ser el cobriment de la ronda de Dalt, però l’endemà el Govern va 

anunciar que no es faria. D’altra banda, la Sra. Colau i el Govern municipal tampoc no 

practiquen la transparència que tant proclamen: en una reunió amb veïns, no van deixar-hi 

entrar la premsa. 

Indica que s’ha passat d’un projecte de 400 milions d’euros a un projecte de 206 milions, dels 

quals només se’n projecten 15 per a aquest mandat, a proposta del PSC, una quantitat molt 

baixa, i afirma que la Sra. Colau i el Govern municipal no volen cobrir la ronda de Dalt, només 

fer-hi alguns pegats, i que han trencat el consens polític i veïnal tot presentant un projecte com 

un gran engany. 

Per acabar, subratlla que la Sra. Colau prefereix treure 200 milions d’euros de la ronda de Dalt i 

destinar-los al tramvia, tot desoint la realitat de Barcelona i una demanda veïnal que va néixer 

els anys noranta, i deixant de banda altres obres que millorarien el benestar dels barcelonins. 

 

La Sra. LECHA afirma que la ronda de Dalt és un dels nyaps que van deixar els Jocs Olímpics, 

i l’aposta va ser focalitzar les necessitats del transport privat fent autopistes dins la ciutat, 

venent promeses que en un futur es tornaria a solucionar. Observa que la ronda Litoral sí que es 

va cobrir perquè implicava turisme, la marca Barcelona, mentre que la ronda de Dalt va quedar 

com una barrera, una esquerda que va trencar la vida social del veïnat, que, tot i viure en barris 

de muntanya, pateixen alts graus de contaminació, cosa que posa en perill la seva salut. 

Comenta que ni el cobriment ni el no-cobriment de la ronda solucionaria tots els problemes que 

ocasiona, i que una de les actuacions necessàries seria la potenciació del transport públic i la 

reducció del transport privat. 

Considera, però, que cal donar resposta a una demanda veïnal que té més de vint-i-cinc anys —

recorda que els mateixos que van projectar la ronda són els que ara assessoren BC— i, per tant, 

per fases, cobrir la ronda. 
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En darrer lloc, coincideix que el Govern no ha qüestionat en absolut el pressupost per al 

tramvia, tot i no ser cap demanda veïnal com ho ha estat la ronda. 

 

La Sra. SANZ aclareix que hi havia uns estudis respecte al cobriment de la ronda de Dalt però 

no un projecte redactat, i que les propostes s’havien anat treballant a petició dels veïns amb 

l’exigència que el cobriment passés pel soterrament. 

Recorda que a finals del mandat anterior es va aprovar una declaració institucional amb el 

suport de tots els grups sobre el cobriment de la ronda i les alternatives al cobriment, i és aquest 

element el que el Govern actual incorpora en la proposta d’estudis que s’estava licitant. 

Subratlla que el Govern pretén millorar el projecte i planteja un punt de partida que no és 

menor, amb una proposta de fases de 200 milions d’euros. 

Nega que el Govern municipal pensi que no cal fer cap actuació a la ronda. Aclareix que el que 

vol és que les actuacions siguin sostenibles i possibles. En aquest sentit, afirma que és 

impossible comprometre’s a posar sobre la taula 400 milions d’euros per a un sol tram (Vall 

d’Hebron-Montbau), tal com es proposava. 

Puntualitza que la proposta de participació del PAM parla del cobriment d’un tram, i el Govern 

hi està d’acord, però no està d’acord —com ha manifestat sempre, de manera transparent— 

amb una proposta del cobriment que planteja la modificació de traçat i el soterrament. 

Assegura que els veïns són conscients i entenen que les obres no es podrien fer en un únic 

mandat, i exposa que el Govern proposa el cobriment del tram Montbau-Vall d’Hebron i la 

pacificació dels laterals, que cap proposta havia plantejat mai, així com la reducció del 25% del 

trànsit privat en el marc del tronc central de la ronda. 

A continuació, diu als grups que quan vegin les partides que el Govern planteja desenvolupar, 

per exemple, en el marc del PIM per al tramvia, entendran moltes coses. 

Per acabar, indica que el prec del PP es rebutja. 

 

El Sr. ALONSO observa que entre tots haurien de convertir el projecte en un projecte de ciutat i 

no en una qüestió partidista. 

Entén que cal aconseguir el consens amb els veïns, identificar les actuacions prioritàries i 

intentar incrementar la partida de 15 milions d’euros per a aquesta legislatura. 

D’altra banda, pensa que caldria elaborar un pla d’infraestructures que anés més enllà d’una 

legislatura i que permetés veure realment quines són les inversions que es volen fer d’una 

manera global. 

 

El Sr. MÒDOL demana que es mantinguin la comunicació i el consens amb els veïns, que 

tenien un compromís del Govern anterior sobre una solució en la qual s’havia de continuar 

avançant, i que es justifiqui qualsevol canvi en el rumb del projecte i de les decisions. 

És conscient de la dificultat tècnica i d’execució del projecte, però entén que l’única manera de 

desencallar-lo és posar-se en marxa, necessàriament amb consens. 

Per acabar, diu al Sr. Mulleras que les propostes del PSC són fruit de la valoració acurada de 

dades reals; en aquest cas, tot i que el seu grup també hauria volgut un import més alt, els 15 

milions, una xifra realista, són suficients per cobrir més de 200 metres lineals de la ronda de 

Dalt, una actuació inicial compatible tant amb la solució anterior com amb la que actualment 

planteja el Govern. 

 

El Sr. MULLERAS demana al Govern municipal que no jugui amb les paraules i que no jugui 

amb els veïns, i observa que 200 metres del total de 5 km que s’han de cobrir no és una gran 

extensió. 
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El Sr. MARTÍ diu que l’afirmació de la Sra. Sanz que el Govern anterior no havia fet res en 

aquest àmbit no és certa: hi havia uns estudis previs encarregats i pactats, i 2 milions d’euros 

pressupostats per al 2015. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/3330) Que comparegui la responsable del Govern municipal en matèria de mobilitat 

per tal d’informar sobre l’estratègia d’implantació del vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. VIDAL exposa que l’estratègia de mobilitat del Govern municipal inclou prioritzar els 

modes no motoritzats (anar a peu i amb bicicleta), promocionar el transport públic i donar 

prioritat als vehicles menys contaminants, sobretot als vehicles elèctrics. 

Explica que la tecnologia dels vehicles elèctrics purs o híbrids garanteix les emissions locals 

zero (hi ha emissions on es produeix l’energia, però aquesta podria ser renovable). 

Assenyala que aquesta política recull accions de governs anteriors, però amb l’accent en 

l’electromobilitat del vehicle privat, sobretot en flotes de vehicles per a serveis tècnics, 

prioritàriament els que donen servei a l’Ajuntament, ja que com a administració cal donar 

exemple. A més de donar exemple, i amb l’objectiu que la pràctica s’estengui, s’intentarà que 

les flotes privades cada cop incorporin més vehicles amb aquestes característiques, així com els 

vehicles per al repartiment de mercaderies, i es promouran la bici i la moto elèctriques i els 

taxis i autobusos. 

Informa que s’havia fet una prova de Bicing elèctric amb 300 bicicletes, i en el nou contracte 

del servei es vol apostar per l’extensió de la bicicleta elèctrica, amb un percentatge del 15-20% 

de la flota. 

Exposa que a finals del 2015 es va arribar a 360 punts de recàrrega (16 dels quals són de 

recàrrega ràpida, i s’espera que el 2017 en siguin 20), i que dels 208 punts de recàrrega en 

subsòl actuals es vol arribar a 500 durant aquest mandat. Indica que també es treballa amb 

l’Àrea Metropolitana per impulsar una xarxa que doni cobertura a tota l’àrea. 

Dintre de l’electrificació de la flota municipal (a finals del 2015 aproximadament el 40% de la 

flota municipal era elèctrica), Guàrdia Urbana prepara una compra de motos elèctriques per als 

districtes, i Bombers i Prevenció també incorporaran vehicles elèctrics. D’altra banda, la 

reducció dels vehicles oficials s’ha fet incorporant vehicles elèctrics, BSM farà una inversió 

d’un milió d’euros els propers tres anys per incorporar moto elèctrica en el seu servei, i BCASA 

i Neteja, que treballen en les noves contractes, també electrificaran la seva flota. En el cas de 

BCASA, es pretén arribar al 100% de flota elèctrica en tots els vehicles (del més petit al camió 

més gran) durant aquest mandat. 

Conclou que cal continuar avançant en totes aquestes actuacions. 

 

 El Sr. CORONAS agraeix l’explicació, però subratlla que perquè l’aposta pel vehicle elèctric 

sigui efectiva cal garantir una xarxa que faciliti les coses a l’usuari per tal de motivar-lo. 

Sobretot, és indispensable apostar pels punts de càrrega i pels punts de càrrega ràpida: un estudi 

fet per entitats del sector diu que només el 60% dels punts de càrrega funcionen correctament, 

mentre que el 20% funciona amb deficiències i l’altre 20% no funciona. Subratlla que caldria 

ampliar molt més la xarxa actual, que hauria de disposar de punts en tots els pàrquings 

municipals i, potser, també prop dels edificis municipals. Planteja la possibilitat d’oferir una 

línia d’ajuts per la instal·lació de projectes de punts de recàrrega o pàrquings en instal·lacions 

privades. 
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Considera que la implementació dels punts de recàrrega ha d’anar acompanyada d’una gestió 

integral de la nova i vella xarxa que hauria de permetre a l’usuari saber en temps real i a través 

d’una app si el punt de recàrrega és ple o quin temps d’espera hi ha: és il·lògic que un servei de 

taxi hagi de perdre més d’una hora de servei fent la recàrrega i esperant la dels companys 

mentre recarreguen, com succeeix actualment, cosa que provoca que no s’aposti per 

l’adquisició de taxis elèctrics. Es proposa la implementació de punts de recàrrega exclusius per 

a taxis o transports de mercaderies. 

Considera que s’hauria de dotar la ciutat d’una estratègia que permeti atreure inversions 

internacionals d’empreses que potenciïn la indústria de l’automòbil a la regió metropolitana de 

Barcelona, creant una sinergia entre consum i fabricació i consolidant la ciutat com un nou 

clúster de mobilitat sostenible a escala europea i mundial. 

Entén que la gestió de l’energia dels nous punts de recàrrega també podria anar vinculada a la 

posada en marxa de l’operador municipal d’energia que es vol tirar endavant. 

Comenta que, un cop comencés a generalitzar-se la presència del vehicle elèctric, la recàrrega 

no hauria de continuar sent gratuïta per a tots els usuaris. 

En darrer lloc, observa que per facilitar que el ciutadà aposti per la bicicleta elèctrica, el millor 

mitjà de transport si es valora el temps de desplaçament respecte al consum, cal oferir 

aparcaments segurs per a aquest vehicle. 

 

La Sra. VILA agraeix les explicacions de la regidora, però entén que la compareixença ha estat 

molt poc ambiciosa a l’hora de plantejar els reptes existents en l’aposta pel vehicle elèctric. 

D’altra banda, s’han facilitat poques dades, no s’ha parlat de pressupost i no s’aprofundeix en 

molts aspectes importants. 

Considera que l’aposta pel vehicle elèctric ha de ser una aposta conjunta de totes les forces 

municipals per avançar i fer que Barcelona sigui referent en aquest àmbit. Afirma que en 

l’anterior mandat ja es va impulsar aquesta àrea de treball, conjuntament amb l’Àrea 

Metropolitana, atès que és imprescindible abordar els problemes de contaminació i de mobilitat 

amb perspectiva metropolitana, i observa que no s’ha parlat gaire d’aquest plantejament. 

Coincideix que el transport públic és important, però entén que amb uns 900.000 vehicles 

circulant diàriament per la ciutat, cal treballar per transformar aquesta flota, i de la intervenció 

de la Sra. Vidal extreu que el vehicle elèctric no és una prioritat per al Govern. 

Observa que si bé és positiu que les flotes professionals siguin elèctriques, l’impacte d’aquests 

vehicles és molt relatiu sobre el total de vehicles de la ciutat, i que dels 12.500 taxis, actualment 

només n’hi ha 22 d’elèctrics. 

Per acabar, formula un seguit de preguntes al Govern: quins horitzons s’ha marcat per arribar a 

un parc 100% elèctric? Com pensa ampliar la xarxa de carregadors (actualment només pot 

donar servei a uns 500 cotxes diaris)? Quins incentius s’oferiran per promoure la compra de 

cotxes elèctrics i per garantir una infraestructura prou eficient per als desplaçaments? Quina 

feina s’ha fet amb entitats, amb empreses i clubs per promoure i conscienciar la ciutadania de la 

necessitat de comprar un cotxe elèctric? Es pensa promoure la recerca aplicada (en l’anterior 

mandat es va obrir una via de treball amb empreses per treballar conjuntament)? Quin 

pressupost es dedicarà a aquest àmbit? Com és que hi ha dos autobusos elèctrics aparcats a 

cotxeres de TMB per tirar endavant la línia D30 i completar la xarxa ortogonal i no estan 

circulant? 

 

El Sr. ALONSO considera que la compareixença no ha estat gaire aclaridora i no ha explicat 

l’estratègia del Govern: s’han fet declaracions d’intencions, però no s’han facilitat dades. 

Observa que si bé el vehicle elèctric té presència en les empreses de l’Administració, la 

implantació del vehicle elèctric privat continua sent marginal i no ha complert les expectatives, 
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a causa del preu d’aquests vehicles, de la seva autonomia i de les mancances dels punts de 

recàrrega. 

Per això, considera que cal repensar l’estratègia del vehicle elèctric. 

 

El Sr. MÒDOL observa que cal tenir en compte si hi ha aquesta demanda de vehicle elèctric per 

part de la ciutadania i que hi ha dificultats tecnològiques que n’alenteixen la implantació. 

Coincideix que la ciutat ha d’apostar pel vehicle elèctric i ser-ne pionera, sobretot pel que fa a 

la producció, la recerca i la inversió. 

Comenta que, segons té entès, a Barcelona Regional hi ha un departament específic sobre 

vehicle elèctric. 

Desconeix si hi ha manca de punts de càrrega, però entén que se n’ha de garantir l’estat de 

manteniment. 

D’altra banda, entén que, si bé cal continuar treballant-hi, s’ha avançat pel que fa a logística per 

a la implantació del vehicle elèctric (amb la plataforma LIVE), pel que fa al taxi elèctric i a 

l’autobús elèctric. 

Per acabar, subratlla la importància d’augmentar les campanyes de conscienciació que 

incentivin aquest tipus de mobilitat, així com de plantejar la implementació d’aquest sistema a 

escala d’àrea metropolitana. 

 

El Sr. MULLERAS posa de manifest la disposició del seu grup per col·laborar en qualsevol 

aposta per incrementar el vehicle elèctric, mitjà de transport que minimitza l’impacte ambiental 

i acústic i que les principals ciutats del món estan prioritzant. 

Coincideix que Barcelona hauria d’apostar per la indústria del vehicle elèctric, que crea molts 

llocs de treball i que pot reactivar el sector. 

Entén que la sol·licitud de compareixença buscava una implantació general del vehicle elèctric 

a la ciutat mitjançant un pla de desplegament, no només la implantació dins les empreses 

municipals. D’altra banda, observa que Barcelona és una ciutat de motos, de manera que 

s’hauria d’estudiar la manera d’implementar les motos elèctriques a la ciutat, la qual cosa 

contribuiria a disminuir la contaminació ambiental i acústica. 

Demana al Govern que elabori aquest pla i que aquest vagi acompanyat no només d’ajudes i 

d’incentius, sinó també, i sobretot, d’una infraestructura que faciliti la recàrrega dels vehicles. 

 

La Sra. LECHA troba positives les mesures a favor del vehicle elèctric, però observa que els 

vehicles elèctrics i els autobusos elèctrics són una entrega que s’ha fet que ve d’una compra, 

segons té entès, de l’anterior mandat, de manera que s’hauria d’incrementar molt més el 

transport públic elèctric. 

D’altra banda, coincideix que cal garantir el bon estat dels punts de càrrega, i que 360 són 

insuficients per a una ciutat com Barcelona, si s’hi vol promoure el vehicle elèctric. 

 

La Sra. VIDAL entén que sempre caldrà millorar, però que l’objectiu de Barcelona és prou 

ambiciós. 

Afirma que ha facilitat moltes dades, i hi afegeix que Barcelona és l’única ciutat que disposa 

d’una xarxa pública de recàrrega exclusiva per a motos i la ciutat europea amb més punts de 

recàrrega gratuïts. D’altra banda, hi ha un servei de moto sharing amb una empresa privada, i es 

col·labora molt en el marc del programa LIVE amb les empreses, amb sinergies entre consum i 

producció. Per exemple, la fàbrica de Nissan produeix el model NV200, homologat com a taxi. 

Repeteix que dels 208 punts de recàrrega en subsòl actuals (del total de 360), es vol arribar a 

500 durant aquest mandat, i informa que s’està plantejant un pressupost aproximat de mig milió 

d’euros l’any en punts de recàrrega per augmentar constantment la xarxa i fer-ne un bon 

manteniment. 
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En darrer lloc, subratlla que es vol reduir l’ús del vehicle privat, i que aquest sigui elèctric, per 

la qual cosa l’estratègia del vehicle elèctric és clau per a l’estratègia de mobilitat sostenible de 

Barcelona. 

 

La Sra. VILA comenta que ha formulat una pregunta que no ha estat contestada. 

 

La Sra. SANZ la convida a portar-la a la propera sessió. 

 

El Sr. CORONAS agraeix les dades facilitades, però considera que són insuficients. Observa 

que normalment el mercat va a remolc de la demanda, i no la demanda a remolc del mercat. 

Entén que si la ciutat és capaç d’incentivar el vehicle elèctric en totes les seves varietats, el 

mercat s’hi adaptarà i, a més, serà una oportunitat econòmica per a la ciutat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

5.-  (M1519/3334) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d’informar sobre el 

projecte del Nou Espai Barça que preveu la transformació de totes les instal·lacions esportives 

del Club, que inclou l’actual Camp Nou, el Palau Blaugrana i el Miniestadi, i sobre les reunions 

que ha mantingut el FC Barcelona amb l’Ajuntament de Barcelona en relació amb aquest 

projecte, els acords als quals han arribat, així com el calendari i la inversió previstos. 

Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 

El Sr. MULLERAS formula la sol·licitud de compareixença. 

 

La Sra. SANZ explicita que la resposta ja s’ha facilitat per escrit. 

A continuació, exposa que el Futbol Club Barcelona va decidir mantenir el desenvolupament de 

l’entorn del Camp Nou en el marc de la ciutat de Barcelona i, per tant, mantenir l’estadi i la 

presència del Club a la ciutat, concretament a les Corts, on ha estat històricament, cosa que el 

Govern valora positivament pel que suposa per a molts aficionats de la ciutat. 

L’Ajuntament ha mantingut diverses reunions sobre el projecte, que inclou el projecte de 

l’estadi, en què l’Ajuntament ha participat i ha estat membre del comitè que ha estat avaluant 

cadascuna de les propostes plantejades, i el projecte de transformació de l’entorn, que tindrà un 

gran impacte a la ciutat. 

Considera que el Govern municipal ha de fer qualsevol proposta de transformació compatible 

amb els equipaments de barri necessaris i amb els usos ciutadans i que, en aquest cas, cal 

establir una relació de l’estadi amb l’entorn perquè no esdevingui una barrera sinó que s’integri 

millor en la trama urbana de les Corts. 

Per acabar, comenta que, atès que la proposta d’ordenació dels entorns i la reforma de l’estadi 

requereix una modificació de PGM i, per tant, iniciativa pública i un desenvolupament en 

aquesta Comissió i un tràmit de llarg recorregut, el Govern sempre ha defensat que per tirar 

endavant la proposta cal un gran consens veïnal, social i polític. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que el Futbol Club Barcelona va anunciar uns projectes en els 

seus terrenys per als quals no tenen concedida l’edificabilitat que pretenen desenvolupar, i 

demana al Govern que informi sobre el contingut de les reunions mantingudes amb el Club, així 

com sobre les dades que conegui del projecte. 

Observa que, a banda de la modificació del PGM, el pla especial o el pla de millora urbana 

necessaris, cal tenir en compte els problemes de mobilitat que generarien les noves activitats 
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que es farien en el Nou Espai Barça. 

En darrer lloc, manifesta sorpresa pel fet que el Barça facilités les dates d’inici i finalització de 

les obres (maig del 2017 - febrer del 2021) per a un projecte que encara no han valorat i aprovat 

ni els veïns ni els grups municipals, i pregunta si el Govern ratifica aquestes dates. Entén que el 

Barça ha de complir la llei com qualsevol altra entitat i actuar d’acord amb els requeriments 

legals i els consensos polítics necessaris per tirar endavant aquest tipus de projectes. 

 

El Sr. MARTÍ celebra que s’hagi demanat aquesta compareixença, relacionada amb una 

transformació urbana molt important amb impacte econòmic, esportiu, mediàtic, social, polític, 

etc. Lamenta, però, la resposta de la tinenta d’alcalde, que no ha facilitat cap detall sobre els 

obstacles que eventualment pugui estar posant l’Ajuntament als projectes que hagi posat sobre 

la taula el Club amb els seus equips tècnics, tant interns com externs. 

Comenta que els responsables del Club i els seus equips d’arquitectes han parlat amb els 

diferents grups municipals i han presentat a veïns i entitats de la zona les seves propostes. El 

Govern, en canvi, no ha manifestat quina resposta vol donar al Club, ni quins problemes han 

detectat en la proposta i han traslladat a la directiva del Futbol Club Barcelona i als seus tècnics. 

Demana que s’informi sobre aquestes qüestions, i que s’expliciti si s’és conscient de la 

importància d’aquestes propostes i de la magnitud del seu impacte econòmic, urbanístic i 

polític. 

Per acabar, assenyala que la lentitud en l’acció del Govern podria estar provocada per una por 

escènica davant el fet d’haver de canalitzar determinades propostes, i demana al Grup de BC 

que es posi a treballar al més aviat possible per començar a tramitar un gran projecte que 

donaria oportunitats al barri, ja que integraria molt més les instal·lacions en el barri i faria 

guanyar perspectives de visitants, de projecció internacional i de rendiment econòmic (el Barça 

és el responsable de l’1,5% del PIB de la ciutat). 

 

El Sr. BLANCO considera que aquesta Comissió hauria de centrar-se en la part del projecte 

referida a la transformació de la ciutat. 

Recorda que fa uns anys les associacions de veïns de les Corts es van oposar radicalment a un 

projecte per al Miniestadi, atès que elevava molt l’aprofitament urbanístic amb la construcció 

de molts habitatges en una zona que té altres necessitats i en una ciutat densa i amb problemes 

de mobilitat. Entén que l’Ajuntament ha de vetllar per l’interès general de la ciutat. 

D’altra banda, assenyala que l’estadi sovint pateix l’impacte d’una multitud de 120.000 

persones que hi entren i en surten, cosa que té un elevat impacte sobre la mobilitat, la seguretat, 

el civisme i la convivència amb els veïns del barri. Considera que el Club s’hauria de 

comprometre a desenvolupar mesures que ajudin a pal·liar aquest impacte, i pregunta al Govern 

si se n’ha parlat. 

 

El Sr. CORONAS agraeix la voluntat de consens del Futbol Club Barcelona a l’hora de 

plantejar el Nou Espai Barça, voluntat que ha quedat palesa en les reunions que ha anat tenint 

amb els diversos grups polítics. 

Considera que el projecte no només és un projecte del Futbol Club Barcelona, sinó també un 

projecte metropolità, atès que el Miniestadi es trasllada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i un 

projecte de ciutat, atès que la creació del Nou Espai Barça amb el nou Camp Nou, el nou Palau 

Blaugrana i el Campus Barça tindran un gran impacte al barri de les Corts i en la mobilitat de la 

zona. 

El Grup d’ERC entén aquest nou espai com un repte però també com una gran oportunitat 

d’obrir els espais circumdants del Camp Nou, que s’incorporaran a la ciutat i passaran a ser per 

al gaudi dels veïns i veïnes. Aquesta operació hauria de permetre millorar la connexió cosint 

ambdós cantons de l’estadi, avui totalment desvinculats, cosa que també hauria de passar amb 
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el Camp Nou, que hauria d’esdevenir un node aglutinador d’activitats que el faci interaccionar 

amb l’entorn i amb els veïns, a diferència del que passa actualment. 

Recorda que fa uns mesos es va conèixer el projecte guanyador del Palau Blaugrana, fa unes 

setmanes, el del nou Camp Nou, i falta per conèixer el Campus Barça, menys mediàtic però 

igual d’important, ja que permetrà definir com s’obre a la ciutat l’Espai Barça. 

Remarca la necessitat que l’Ajuntament s’hi impliqui perquè la definició dels espais exteriors 

permeti una bona relació amb els entorns, i perquè els edificis de serveis, oficines, botiga, 

auditori i serveis complementaris tinguin l’escala i els usos necessaris per poder dialogar 

correctament amb el barri, cosa que permetrà una bona transició entre l’Espai Barça i la trama 

urbana del voltant. D’altra banda, caldrà estudiar com serà la mobilitat d’aquesta zona i el 

procés de les obres, que afectaran el dia a dia dels veïns i els desplaçaments de les vies 

circumdants, per minimitzar-ne al màxim les molèsties. 

Indica que el cost estimat del nou Palau és de 90 milions d’euros i el de l’estadi, de 360, i 

faltarà saber el cost de la resta de remodelació i els terminis previstos. 

En darrer lloc, comenta que en la modificació de PGM caldrà trobar l’equilibri entre els 

beneficis per a la ciutat i el que pretén el club, tot fent un esforç per arribar a acords. 

 

El Sr. MÒDOL celebra la gran oportunitat que representa el fet que un motor econòmic privat 

necessiti la complicitat de l’Ajuntament per poder transformar un espai en benefici de tots. 

Entén —n’espera la confirmació de la gerent d’Urbanisme— que la mateixa remodelació de 

l’estadi ja incorpora una modificació de planejament. 

Observa que el Futbol Club Barcelona no pot elaborar calendaris, ja que el calendari el marcarà 

la ciutat, que en tot moment ha de garantir que qualsevol intervenció que es faci tingui una 

reversió directa sobre l’espai públic i sobre qüestions com ara la permeabilitat, i que es puguin 

negociar amb el privat qüestions de mobilitat i d’altres tipus. 

Subratlla que l’Ajuntament ha d’intentar que l’espai que envolta l’estadi esdevingui un espai 

públic, i recorda que hi ha una llarga llista de projectes del Barça que mai no s’han arribat a 

consolidar. 

Insta el Govern i els equips tècnics de l’Ajuntament a liderar aquestes actuacions, ja que l’estadi 

és una peça fonamental, un motor econòmic del qual cal treure el màxim rèdit possible. 

Comenta que el Barça, a banda de l’operació de l’estadi, té en ment la implementació de nous 

usos, i fins i tot en la proposta guanyadora s’endevinen ocupacions de subsòl amb programa 

comercial, etc., que no sap fins a quin punt estan previstes en el plantejament o si seran objecte 

d’alguna modificació. 

Conclou que cal aprofitar l’oportunitat que es presenta. 

 

La Sra. LECHA posa de manifest que les associacions de veïns del territori (Sant Ramon, el 

Racó de les Corts, Camp Nou i les Corts Sud) coincideixen en el fet que el Barça no s’implica 

gaire en el barri, i entenen que parlar d’una ampliació i d’una renovació que comportaria més 

restauració per part del club i un centre comercial aniria lligat a la parada de la línia 9 que no 

s’ha portat a terme en aquella zona. 

A continuació, demana que es faciliti l’enquesta que es va fer als veïns del districte preguntant 

sobre aquest assumpte, que el seu grup ha demanat reiteradament sense èxit, i pregunta si el 

club està rebent aportacions de l’Ajuntament i si l’Ajuntament forma part del jurat de l’Espai 

Barça. 

 

La Sra. SANZ assegura que no hi ha cap problema per facilitar l’enquesta, que es va explicar en 

el marc de la Comissió de Seguiment que es va convocar amb els veïns i veïnes i que és pública 

atès que parla del que els veïns i veïnes creuen que cal abordar mitjançant una transformació 

d’aquesta mena. 
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Aclareix que és en el jurat per a la definició del nou estadi del Camp Nou on ha participat 

l’Ajuntament, concretament la gerent d’Urbanisme, com s’havia fet el mandat anterior. 

Coincideix que cal aprofitar l’oportunitat que es presenta i, sobretot, evitar cometre els mateixos 

errors que en propostes de transformació anteriors, i assegura que el Futbol Club Barcelona 

rebrà el mateix tracte que qualsevol altre particular o privat de la ciutat. 

També està d’acord que és una bona notícia que un particular vulgui endreçar un entorn i 

plantejar un projecte que abordi qüestions que són prioritàries per al territori, per a la ciutat i per 

a un àmbit, com ara qüestions d’equipaments, d’espai lliure o de mobilitat, així com la 

permeabilitat de l’estadi, que deixarà de ser la barrera que és actualment. 

Subratlla que des del primer moment el Govern ha fet èmfasi en la necessitat que el projecte es 

treballi des del territori. Per això, se celebren reunions obertes (de moment, se n’ha celebrat 

una) amb veïns i veïnes a les quals assisteix el Futbol Club Barcelona, que escolta i va 

traslladant les qüestions que s’hi plantegen. 

Considera que el procés serà llarg i que encara no es pot parlar de calendaris. Recorda, però, 

que els grups municipals ja han participat en alguna de les comissions de seguiment, que és on 

s’ofereix tota la informació. Explicita que en les reunions s’aborden qüestions relacionades amb 

la manera de treballar, els criteris, els equipaments, l’espai lliure, la mobilitat, el futur estadi i la 

resta de projectes. 

Clou la intervenció expressant el desig que aquesta important transformació s’esdevingui amb 

el màxim consens social, veïnal i polític. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

6.-  (20160334-35-36) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 

37.764,10 euros (IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les següents factures 

que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat reconegudes en 

l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de desembre de 2015, emesa per Juan 

Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q, i així regularitzar les despeses generades per la 

contractació d’anàlisi constructiu i aixecament de plànols de l’edifici municipal del carrer 

Paradís, 10, amb relació al contracte menor número 15003480, aprovat en data 10 de setembre 

de 2015, per un import d’11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de desembre de 

2015, emesa per l’empresa Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, i així regularitzar 

les despeses generades pel servei de disseny i construcció de 10 unitats de prototips models A1 

PE tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, de protectors d’escocells destinats a l’espai 

de les terrasses de la ciutat de Barcelona, amb relació al contracte menor número 15005082, 

aprovat en data 27 de novembre de 2015, per un import de 8.361,10 euros. La factura número 

10505979, de 30 de novembre de 2015, emesa per l’empresa J&A Garrigues SLP, NIF 

B81709081, i així regularitzar les despeses generades pels serveis de suport jurídic per a la 

licitació del contracte d’obra pública pel subministrament d’energia tèrmica a l’Hospital del 

Mar, amb relació al contracte menor número 15004502, aprovat en data 4 de novembre de 

2015, per un import de 18.150,00 euros. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 

l’obligació de la despesa per un import de 37.764,10 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 

pressupost i posicions pressupostàries indicades en aquest mateix document i a favor de les 

empreses que es detallen a continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per un import 

d’11.253,00 euros; Parques y Jardines Fábregas SA, NIF A58574526, per un import de 
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8.361,10 euros, i J&A Garrigues SLP, NIF B81709081, per un import de 18.150,00 euros. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. BLANCO expressa la reserva de vot del seu grup.  

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. LECHA expressa l’abstenció del seu grup. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, ERC i PSC, amb la reserva de vot 

de C’s i amb l’abstenció del PP i CUP. 

 

7.-  (14PL16212) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de 

consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions 

a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat 

amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta i dóna la paraula a la gerent. 

 

La Sra. LÓPEZ recorda que, com es va explicar als grups, el document, mitjançant la regulació 

d’aspectes tècnics (per exemple, la xemeneia de fums, la doble porta, el vestíbul d’accés, la 

situació en planta baixa amb accés independent i la superfície útil màxima de 200 m²) i de 

distàncies entre clubs i equipaments (150 m en el cas de centres històrics i 100 m en la resta de 

casos), vol garantir la convivència pacífica, el dret a l’associació i el dret a la salut. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia el vot contrari del seu grup, que entén que el Pla és una mala notícia per 

a la ciutat, per a la salut pública i per a la població més vulnerable (menors i joves). 

Explica que el Pla elaborat pel Govern de l’alcalde Trias volia establir criteris clarament 

restrictius de l’oferta de cànnabis a través d’aquests establiments: si l’aprovació inicial hagués 

esdevingut definitiva, de 140 establiments s’hauria passat a 10 o 12. Subratlla que la salut 

pública ha d’estar per sobre de la llibertat d’empresa i d’altres consideracions, i posa de 

manifest dos dels greus perills, confirmats per autoritats sanitàries i assistencials, associats al 

consum d’aquestes substàncies i també a l’increment de l’oferta dels establiments: fracàs 

escolar i quadres psicòtics. 

Entén que tampoc no convé aprovar el Pla per motius de prevenció, seguretat i convivència. 

Explica que hi ha establiments que en fan un mal ús o incompleixen flagrantment les condicions 

dels comunicats: hi ha venda a menors, venda a no-socis i venda de substàncies al voltant 

d’aquests establiments que no tenen res a veure amb el que es ven a dintre. 

Observa que la reducció de distàncies entre clubs, i entre clubs i altres equipaments, provocarà 

l’increment del nombre d’establiments cànnabics, i considera molt negatiu que n’hi pugui haver 
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fins a 140 a Barcelona. El Grup de CiU no vol que Barcelona sigui la ciutat europea dels clubs 

cànnabics i el pol d’atracció de tot Europa quant a negocis d’aquesta naturalesa. 

Recorda que el PSC en el mandat anterior va dir al Govern de CiU que aquest tema s’estava 

«desmadrant» i que no hi havia prou mesures per combatre i disminuir la proliferació d’aquests 

establiments, i demana als grups que mantinguin la coherència política davant la possible 

aprovació definitiva del Pla. 

Comenta que si bé en alguns casos pot haver-hi problemes d’indemnitzacions associats a la 

paràlisi o la limitació en l’obertura d’aquests establiments, una recent sentència del Tribunal 

Suprem autoritza l’autoritat municipal, en determinades circumstàncies, a revocar llicències 

d’aquest tipus d’entitats sense indemnitzacions. Comenta que convindria veure què fa 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la revocació de llicències en alguns 

d’aquests casos. 

Lamenta la manca de diàleg del Govern amb el Grup de CiU, que no ha estat informat del 

procés de transició del Pla aprovat inicialment al Pla que ara es porta a aprovació definitiva, 

totalment diferent de l’anterior. Subratlla que el seu grup n’hauria volgut parlar, ja que es tracta 

d’un assumpte que, sense voler fer tremendisme ni generar alarma social, és molt important. 

Conclou que el Grup de CiU farà un oposició dura i contundent contra aquest Pla, que entén 

que tracta un tema que preocupa enormement milers de barcelonins, mares i pares, que veuen 

amb estupor com l’Ajuntament provoca directament o indirectament l’increment del consum de 

substàncies nocives per a la salut dels joves i adolescents. 

 

El Sr. BLANCO observa que una cosa és prendre mesures per evitar la proliferació de locals en 

algunes zones i una altra de ben diferent, prohibir-los tots, que és el que semblava que pretenia 

el Govern de CiU, amb un document prohibicionista que obligava al tancament del 90% dels 

locals. Considera que això hauria generat una despesa insostenible per a l’Ajuntament i que, 

d’altra banda, una bona regulació no és la que prohibeix sinó la que estableix les condicions per 

desenvolupar una activitat correctament. Observa que, a més, cal establir mecanismes per 

assegurar que es compleixi la norma. 

Entén que cal protegir alhora la salut pública —tot i que no entén que es protegeixi mitjançant 

una norma urbanística—, la llibertat personal i la convivència: les regulacions a les ciutats han 

de servir perquè persones amb diferents gustos, costums i maneres de ser tinguin una bona 

convivència. 

Considera que el document actual és millor que l’anterior, ja que no prohibeix sinó que regula. 

Coincideix amb les al·legacions de les associacions, però, que és innecessari establir distàncies 

mínimes entre clubs, ja que les distàncies mínimes entre clubs i sòls qualificats com a 

equipament ja són prou restrictives i impossibiliten l’obertura de nous centres en determinades 

zones. 

Demana que abans del debat en el Ple es corregeixi un error greu del document: els cementiris 

municipals es qualifiquen d’equipament, de manera que s’estableix la distància mínima de 

100 metres entre aquests i un club cannàbic, cosa que no entén. 

Per acabar, manifesta la reserva de vot del seu grup, que creu que val la pena debatre en el 

Plenari qüestions importants relacionades amb la prevenció, la salut pública, la lluita contra les 

màfies i els usos fraudulents o encoberts d’alguns d’aquests establiments. 

 

El Sr. CORONAS entén que el Sr. Martí ha fet una descripció d’una situació pràcticament 

apocalíptica, i observa que els menors de divuit anys en cap cas no podran accedir a una 

associació cannàbica. 

Considera que el Pla actual és molt millor que l’aprovat inicialment, que davant d’un problema 

magnificat mediàticament a partir de les males pràctiques de determinades associacions, va 

voler prohibir-les pràcticament totes, amb la qual cosa es vulnerarien el dret a l’associacionisme 
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i el dret al consum propi, que estan establerts i regulats. 

Comenta que el seu grup, que se n’ha informat amb experts, és conscient tant dels elements 

positius com dels negatius. Entén que el consum de cànnabis pot tenir conseqüències negatives 

si no es controla adequadament o si el fan persones que no són adequades per fer-ho, però 

considera que, precisament, la regulació és prevenció. En aquest sentit, pensa que també serà 

molt important l’ordenança sobre les associacions cannàbiques que es desenvoluparà des de 

l’àmbit de la salut pública amb la participació de tothom. 

Indica que els manuals de bones pràctiques de les mateixes associacions cannàbiques ja 

proposen moltes mesures per a la bona praxi, com ara la carència de 15 dies per evitar que els 

turistes se’n puguin fer socis i al moment accedir a la substància. 

Comenta que en aquest àmbit cal un consens ampli i una regulació dels criteris de salut pública, 

així com fer referències al cultiu d’acord amb el marc jurídic corresponent i lluitar contra el 

mercat negre. Entén que l’associacionisme és una bona manera de tallar l’accés al mercat negre 

i d’evitar aquest mercat. 

En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup, que està satisfet amb el Pla. 

 

El Sr. MÒDOL observa que s’està tractant un tema de salut a la Comissió d’Urbanisme, i que 

qui va començar el tràmit per la via urbanística i en va fer l’aprovació inicial va ser el Govern 

del Sr. Trias, de CiU, poc abans de les eleccions. Lamenta que la part urbanística s’hagi 

anteposat a un debat que s’hauria d’haver celebrat d’una altra manera, i posa de manifest que 

repetidament s’utilitza la regulació urbanística per a qüestions que requereixen un important 

debat en altres àmbits (salut en aquest cas, turisme en d’altres). 

Coincideix, però, que el document actual és millor que l’anterior i conté regulacions pertinents, 

per la qual cosa hi vota favorablement. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que, si bé el consum propi i terapèutic de cànnabis està permès, el 

Govern municipal d’Ada Colau amb aquest Pla en fomenta el consum i el banalitza. 

Recorda que el Grup del PP volia que el Pla inicial fos molt més restrictiu, mentre que el Pla 

actual facilita encara més la proliferació d’establiments cannàbics: redueix la distància entre els 

clubs i els equipaments de 150 metres a 100 i aprova una amnistia general per als 112 

establiments ja existents sobre els quals hi havia una prohibició temporal. 

Afirma que aquest Pla generarà un efecte crida, també per al turisme cànnabic. Assegura que els 

turistes trobaran la manera d’accedir-hi malgrat les mesures que intentin evitar-ho. Lamenta que 

el Govern vulgui convertir Barcelona en cannabis friendly i situar la ciutat en les guies 

turístiques del cànnabis. Subratlla que el seu grup no comparteix aquest model, que aquesta no 

és la seva Barcelona. 

Per això, de cap manera pot donar suport a la proposta, ja que està radicalment en contra del 

Pla. 

 

La Sra. LECHA subratlla que el Pla de CiU, presentat poc abans de les eleccions per no haver 

de comprometre’s a res, volia impedir l’obertura d’espais de catalogació privada per al consum 

de cànnabis i prohibir l’associacionisme, mentre que el Pla de BC regula i busca la manera 

d’ajudar les federacions i els clubs a mantenir els seus espais, de la mateixa manera que el 

Parlament va regular que es poguessin obrir i va buscar solucions que evitessin la clausura de 

més d’un centenar de clubs que estaven funcionant. 

Entén que la diferenciació que s’ha fet entre zones per tal de marcar les distàncies dins la ciutat 

ha estat una manera de voler entendre les necessitats de les usuàries dels clubs entenent que, a 

més, cal evitar la massificació en zones urbanes de trames estretes, i evitar que es concentrin 

una quantitat desmesurada de clubs. 

Considera que les mesures preses faran que la convivència que fins ara hi ha hagut entre veïnes 
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de les escales on estan situats els clubs i els clubs es mantingui, i observa que el fet de marcar 

distàncies amb espais d’usuaris drogodependents, menors d’edat o espais de salut ja era una 

lògica dintre de les associacions cannàbiques. 

Comenta que dins un pla urbanístic la idea de regular de la millor manera possible la situació 

que persegueix i deixar fora d’ordenació i sense efectes no és la millor solució però, en aquest 

cas, és necessari deixar disconformes els ja existents. 

Indica que el compromís de compliment de la futura Ordenança de salut marcarà la manera de 

promoure mesures dins els clubs i posarà negre sobre blanc en tot allò que contribueixi a 

mesures de salut i prevenció de riscos davant del consum i, alhora, evitarà la proliferació de 

clubs il·legals i el turisme cannàbic. 

Per acabar, subratlla que cal tenir una regulació que garanteixi la millor convivència entre les 

veïnes i els clubs degudament legalitzats i reformats per adaptar-se a les mesures marcades al 

Pla urbanístic, i perseguir els clubs que promouen males pràctiques. 

 

La Sra. SANZ explica que el Govern actual va haver de donar continuïtat a un pla tenint en 

compte totes les afectacions que havia provocat la suspensió de llicències iniciada el 2014 i 

l’aprovació inicial del 6 de maig del 2015, i afirma que el Govern actual sempre ha treballat de 

manera molt coordinada amb l’Àrea de Salut Pública i la d’Urbanisme. 

Subratlla que la proposta que es presenta avui és fruit del debat, la participació i l’escolta fets 

amb entitats, federacions i associacions cannàbiques, així com amb els experts del Grup de 

Drogues del Consell de Benestar i els veïns i veïnes, col·lectius que estan d’acord amb la 

proposta. 

Diu al Sr. Martí que la mala notícia no és aquest Pla sinó que el Govern de CiU comencés per 

l’àmbit urbanístic i no pel desenvolupament d’una ordenança de salut pública. El Govern actual 

no ha tingut més opció que continuar la mala feina i la mala gestió del Govern anterior. 

Entén que no voler abordar el debat en l’àmbit pertinent sinó mitjançant l’urbanisme és 

hipocresia, i insisteix que si CiU volia solucionar un problema de salut pública, hauria d’haver 

començat per l’Ordenança de salut pública i no per un pla especial urbanístic, que no ha de 

jutjar o criminalitzar l’ús o l’autoconsum de cànnabis, legal i permès en majors d’edat i amb 

una sèrie de requisits. 

Critica, d’altra banda, que CiU no prengués cap decisió respecte d’aquesta qüestió en tot el 

mandat i esperés al 6 de maig del 2015, poc abans de les eleccions, per fer-ho, i observa que si 

no es vol fer electoralisme ni generar alarma social, s’ha d’escoltar tothom per tenir tota la 

informació. 

Diu al Sr. Martí, que ha parlat dels menors, que, com ha dit el Sr. Coronas, un menor no pot 

consumir perquè no està permès. Remarca que el Pla regula el que és legal, el que permeten el 

Codi penal i la regulació estatal amb relació a les drogues, i que si es té coneixement d’alguna 

il·legalitat en algun club, s’ha de notificar perquè es tanqui. 

Observa que, segons l’argumentació del Sr. Martí, també s’haurien de tancar tots els bars i 

restaurants com a prevenció perquè els menors no consumissin alcohol, i demana que s’abordi 

tot des de la mateixa perspectiva i amb la mateixa òptica en funció del que està permès 

legalment. 

Assegura que Barcelona no esdevindrà la ciutat europea del cànnabis, i subratlla que el Pla 

ofereix unes normes clares per a allò que és legal, i té en compte allò que ja existeix i hi afegeix 

normes referides als fums, als espais, etc., per garantir les condicions de l’activitat i la 

convivència amb veïns i veïnes, a qui en determinades zones s’han generat algunes molèsties. 

Subratlla també que qui no compleixi tots els requisits, evidentment no tindrà dret a la llicència. 

En darrer lloc, posa en valor la feina feta conjuntament amb entitats, professionals i grups 

municipals; celebra el consens assolit i agraeix els vots favorables —entén que l’abstenció del 

Grup de C’s és una abstenció positiva i espera que es tradueixi en un vot favorable en el 
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Plenari—, i afirma que qui no s’hi vol sumar és perquè aborda aquesta qüestió des d’una 

perspectiva hipòcrita. 

 

El Sr. MARTÍ demana respecte per les opinions diverses: entén que es pot discrepar, fins i tot 

amb duresa, però sense caure en els insults i en les mentides. Posa de manifest que la tinenta 

d’alcalde ha dit hipòcrites als membres de CiU, mentre que ell en cap moment no ha insultat el 

Govern, que també podria haver començat per fer l’ordenança de salut pública en lloc de 

continuar la via urbanística que tant critiquen. 

Indica que el seu grup va parlar amb tothom i es va coordinar amb l’Agència de Salut Pública 

des del primer moment, i observa que un instrument urbanístic també pot incorporar elements 

que ajudin a millorar la salut pública. 

Aclareix que, si bé l’aprovació inicial del Pla va tenir lloc el maig del 2015, feia molts mesos 

que es treballava el tema: la suspensió de llicències es va fer el juny del 2014. 

Insisteix que s’està frivolitzant un problema de salut gravíssim: els hospitals que proveeixen de 

serveis de psiquiatria i de salut mental el país atenen centenars de nois d’entre divuit i vint-i-dos 

anys amb problemes gravíssims derivats del consum de cànnabis. 

Insisteix que el Pla és una molt mala notícia per a la ciutat de Barcelona, i subratlla que els 

membres de BC seran els responsables de com puguin anar de malament les coses en el futur. 

Per acabar, diu que els membres de CiU no són hipòcrites, demagogs ni populistes, sinó 

persones que intenten fer les coses bé i que alcen la veu perquè creuen que tenen el dret i 

l’obligació de fer-ho. 

 

El Sr. CORONAS insisteix que l’associacionisme és un bon instrument per evitar els casos que 

comenta el regidor Martí, ja que les associacions compleixen funcions d’informació, de control, 

d’assessoria i de seguiment. Reconeix que algunes persones fan un consum excessiu d’aquestes 

substàncies, però subratlla que tancant associacions cannàbiques no es posaria fi a aquest 

problema. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, ERC, PSC i CUP, amb el 

posicionament contrari de CiU i PP i amb la reserva de vot de C’s. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

8.-  (14PL16275) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la Rambla de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, 

d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la 

Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada 

Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta i dóna la paraula a la regidora. 

 

La Sra. PIN exposa que la Rambla, un passeig emblemàtic de la ciutat, actualment rep 

100 milions de visitants l’any. La massificació de vianants i l’alta densitat en l’ocupació de 

l’espai públic han fet que la ciutadania hagi abandonat la Rambla, un espai on es concentra 

bona part de la història de Barcelona, dinàmiques de la burgesia barcelonina, un espai de 

visibilització de moviments socials, un lloc de reivindicacions polítiques i socials, un espai en 

què es concentra l’imaginari col·lectiu divers amb una importància cabdal de la presència 

femenina. Cal aconseguir que els veïns i les veïnes tornin a sentir-se atrets per un passeig que 
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els ha exclòs per la saturació de vianants i la uniformització en l’oferta comercial. 

Recorda que els estudis que han permès fer el Pla especial de la Rambla, una eina de 

transparència que mostra el consens existent sobre la necessitat d’intervenir-hi, van començar fa 

dos mandats, i en el mandat anterior es va redactar el Pla especial, que es va aprovar 

inicialment. 

Exposa que el Pla vol oxigenar la Rambla i que aquesta recuperi l’essència de rambla. Comenta 

que per recuperar i ordenar els espais cal valentia, i que per això una de les qüestions que canvia 

respecte a l’aprovació inicial és que es deixen definitivament fora d’ordenació les botigues de 

records ubicades a la via central de la Rambla, que s’entén que no responen a l’interès general. 

D’altra banda, el Pla marca actuacions per cosir els dos barris, que permetin la visualització 

entre la façana del Gòtic i la façana del Raval, i que la Rambla deixi de ser la cicatriu que és 

avui. A més, es possibilita que els enclavaments facilitin un millor flux de vianants, es facilita la 

mobilitat, i es permet posar en valor els edificis catalogats com a A, amb el seu entorn de 

protecció. 

Indica que el Pla és només una de les eines necessàries per recuperar la Rambla i que els 

barcelonins i les barcelonines tornin a sentir-la seva, i subratlla que caldrà la col·laboració de 

tots els agents implicats (equipaments culturals, forces polítiques, i agents socials, comercials i 

veïnals), a més del desenvolupament d’altres eines. 

En darrer lloc, remarca que el Pla especial de la Rambla no és d’un govern o d’un altre i que la 

necessitat de recuperar la Rambla no és patrimoni de ningú, sinó un deure de ciutat. 

 

El Sr. MARTÍ observa que el Govern municipal ha trigat onze mesos a portar el document a 

aprovació definitiva, quan és pràcticament igual que el document preparat per l’anterior 

Govern. Concreta que les úniques modificacions són la definició dels quioscos que es mantenen 

i l’explicitació de la impossibilitat de tornar a implementar els antics quioscos d’ocellaires. Atès 

que el document pràcticament no ha variat, el Grup de CiU hi votarà a favor. 

Exposa que per primer cop es va proposar una regulació específica per a la Rambla, que va tenir 

com a antecedent el Pla d’usos de Ciutat Vella de l’any 2013, i assenyala que l’objectiu del seu 

grup —que el Govern actual manté com a propi— era disposar d’un instrument de protecció i 

ordenació integral per preservar i posar en valor els trets d’identitat únics de la Rambla, així 

com un conjunt patrimonial immaterial de la ciutat i, en definitiva, recuperar la Rambla per als 

barcelonins. 

 

El Sr. BLANCO coincideix que el document ha estat molts mesos aparcat, i indica que el seu 

grup n’ha d’avaluar les modificacions introduïdes, encara que en siguin poques. 

Entén que les modificacions són positives atès que permeten guanyar espai en el passeig central 

dels vianants, tot i que no saben si les modificacions han estat consensuades amb totes les 

persones afectades. En qualsevol cas, troba encertat que s’afavoreixi l’ús ciutadà de l’avinguda. 

Observa que el document original plantejava tres solucions i se n’ha de concretar la definitiva, i 

manifesta l’opinió del seu grup que caldria salvaguardar les activitats que dignifiquen la 

Rambla (sobretot les dels professionals que fa dècades que hi treballen en els quioscos de 

premsa o de flors, els professionals de la restauració i els artistes) i, en canvi, eliminar-ne els 

usos que la degraden. Entén que per regular adequadament tots els usos cal dialogar amb totes 

les parts. 

Per acabar, anuncia la reserva de vot del seu grup, que abans del Ple avaluarà les darreres 

notícies rebudes sobre el Pla. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que no es pot endarrerir 

més l’aprovació del Pla, que considera alhora resultat d’una feina prèvia i principi a partir del 

qual cal continuar avançant en la recuperació de la Rambla per part dels ciutadans i ciutadanes 
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de Barcelona, sobretot dels veïns i veïnes de Ciutat Vella. 

Valora especialment que el Pla defineixi espais de pas lliures de terrasses i quioscos en els 

encreuaments, confrontant carrers i places a banda i banda, que intenti deixar l’espai central 

lliure col·locant els elements entre els escocells dels arbres, i que intenti ordenar les 

instal·lacions. 

Opina, però, que el Pla té molts aspectes millorables i es limita a aplicar algunes mesures «de 

maquillatge» i ordenació amb poca ambició i poques actuacions immediates. Observa, a més, 

que el Pla no soluciona el veritable problema de la Rambla (la sobresaturació d’activitat 

turística), parla de buscar espais d’estada per als ciutadans però no els identifica, i apunta tres 

possibles propostes d’urbanització però no en tria cap, de manera que no aporta gaire a la 

recuperació de la Rambla per part dels barcelonins i barcelonines. 

D’altra banda, considera que el tema de les distàncies de les terrasses i els quioscos dels edificis 

catalogats amb nivell A, que en són pocs, s’hauria de fer extensiu als de nivell B, i estudiar les 

visuals d’aquests edificis o entorns, ja que sovint no és qüestió de la distància sinó dels angles 

de visió. Entén que a l’hora de col·locar aquestes terrasses i quioscos també s’hauria de tenir en 

compte, com s’ha fet en les zones de creuament de carrers, la situació dels equipaments i dels 

edificis susceptibles de generar activitat cultural, i sobretot dels fluxos i els moviments de la 

gent que va d’un lloc a l’altre, ja que això permetria evitar obstacles en el recorregut. 

En darrer lloc, pregunta en quina situació quedarà la terrassa del Cafè de l’Òpera, comerç 

emblemàtic. 

 

El Sr. MÒDOL comenta que el PSC va tenir ocasió de treballar el Pla —que pot considerar-se 

el complement o el revers del que es coneixia com «el Pla Cor»— amb l’anterior Govern abans 

de l’aprovació inicial. Coincideix que el procés d’aprovació s’ha allargat, però celebra que hagi 

arribat l’aprovació definitiva d’un pla que el seu grup ha seguit de prop, i manifesta el seu vot 

favorable. 

Recorda que recentment el Govern va acceptar un prec del PSC per a la convocatòria d’un 

concurs que permetés avançar en la definició d’alguns aspectes que el Pla no pot incloure i 

necessiten una resolució en detall, i subratlla que, independentment de la fórmula que s’utilitzi, 

cal avançar en la transformació de la Rambla. 

Respecte a la informació rebuda a última hora, manifesta preocupació per la modificació que 

afecta els quioscos de premsa. Concreta que en la versió inicial s’autoritzaven els models de 

quioscos que justificadament fossin compatibles amb els objectius generals del servei de la 

Rambla sense que els nous models poguessin superar les mides dels existents. Considera que els 

quioscos de premsa formen part de la identitat de la Rambla i, per tant, són patrimoni de tots; la 

Rambla forma part de l’imaginari de la ciutat, no només dels turistes sinó també dels ciutadans 

de Barcelona, i hi ha determinades activitats que formen part d’aquest imaginari d’aquest 

paisatge i potser té tot el sentit del món mantenir-les o, si més no, establir unes condicions 

perquè no formin part del gruix d’activitats que no afavoreixin el bon ús i la mobilitat dels 

vianants, i el paisatge urbà d’aquest entorn. Entén que el Govern vetllarà perquè aquesta 

activitat i aquests elements del paisatge urbà puguin tenir cabuda en la nova Rambla. 

 

El Sr. MULLERAS considera que tothom comparteix la necessitat de recuperar la Rambla —

actualment envaïda pels turistes— per als barcelonins, però entén que el Pla no respon a aquest 

objectiu, per al qual caldrien altres mesures, com ara un pla de mobilitat per fer una rambla 

amable per als barcelonins i una millora de la convivència entre barcelonins, la gent que treballa 

a la Rambla, la gent que hi viu i els turistes. 

Entén que el Pla no afronta els veritables problemes existents a la Rambla, com ara les activitats 

econòmiques il·legals pel que fa a la venda de begudes, els llauners, els manters, la prostitució, 

la manca de seguretat o els problemes de convivència veïnal que es produeixen sobretot a la nit, 
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qüestions que cal resoldre per fer atractiva la Rambla perquè els barcelonins puguin gaudir-ne. 

El Pla tampoc no resol temes com el de les parades d’animals, els pintors o les terrasses. 

Per això, el Grup del PP hi votarà en contra. 

 

La Sra. LECHA afirma que el Pla endreça i pacifica la Rambla, i tècnicament parlant ho fa bé, i 

valora positivament l’ajustament a la regulació dels quioscos i la inclusió de les estacions de 

Bicing. Considera, però, que tot això s’hauria d’haver plantejat amb unes millores globals a tot 

el districte, amb un pla d’usos, ja que, altrament, s’està fent un pegat. 

D’altra banda, observa que la descongestió de la Rambla s’abocarà als barris del voltant, i que 

la millora del passeig en potenciarà l’atractiu turístic, de manera que encara atraurà més turistes. 

El Grup de la CUP entén que cal elaborar un pla general per tractar la invasió turística de la 

Rambla, que genera queixes dels veïns, i la poca viabilitat de poder viure a la Rambla. Per això, 

vota en contra de la proposta. 

 

La Sra. PIN agraeix algunes de les aportacions i, a continuació, respon a algunes de les 

qüestions plantejades. 

Repeteix que el Pla especial, tot i ser important, és només una de les eines que mostra les 

intencions de l’Administració a l’hora d’intervenir a la Rambla, però que caldrà desenvolupar-

ne d’altres. 

Explica que en l’aprovació definitiva passa de voluntària a obligatòria la reducció dels quioscos 

i la situació entre escocells dels quioscos de premsa, però això es farà un cop finalitzades les 

concessions, el 8 de setembre del 2030. Indica que, d’altra banda, com que es tracta de quioscos 

que han estat premis FAD, caldrà treballar conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes per 

veure com es pot mantenir l’estructura i el disseny. 

Diu al Sr. Coronas, que ha preguntat per la terrassa del Cafè de l’Òpera, que tota l’ordenació de 

terrasses dependrà de l’ordenació singular, i que el Pla especial diu on no podran ubicar-se 

terrasses. Comenta que la petita afectació en el cas de la terrassa del Cafè de l’Òpera per la seva 

proximitat a les escales del metro no significa que el Cafè es quedarà sense terrassa, sinó que 

dependrà de l’ordenació singular. 

Observa que els quioscos de premsa han de dedicar-se a l’activitat de vendre premsa i no tant a 

la de vendre souvenirs, i cal revisar quin percentatge es dedica a souvenirs i quin a premsa. 

Entén que hi ha consens general sobre la preservació dels quioscos de flors, que donen nom a la 

rambla de les Flors. 

Està d’acord que la millora d’un espai el fa més atractiu per als turistes i que això pot suposar 

un perill en zones massificades, però entén que no per això s’han de deixar de millorar espais, 

sinó que cal aplicar diferents eines per arribar a la millor solució. 

Coincideix també que cal un pla de mobilitat, i anuncia que durant aquest mandat s’elaborarà 

un pla de mobilitat del districte. Observa que per pensar en la mobilitat de la Rambla cal pensar 

també en la mobilitat de via Laietana i tenir present que la Rambla, de baixada, nodreix tota la 

part del Raval. 

Observa que la Rambla, tenint en compte que cada any rep més de 100 milions de visites, és un 

passeig força segur, i això és gràcies a la feina dels diferents cossos policials. Entén, per tant, 

que cal evitar fer alarmisme. 

Pel que fa al concurs internacional esmentat pel Sr. Mòdol, informa que hi ha el compromís del 

Govern que es convoqui com a màxim a la tardor per poder començar les obres durant aquest 

mandat. Indica que en aquestes obres es podran concretar molts dels detalls que s’han anat 

comentant. 

Clou la intervenció dient que a partir de l’esquelet normatiu cal trobar la manera d’intervenir a 

la Rambla per recuperar-la, atès que hi ha un mandat ciutadà per recuperar Ciutat Vella per als 

veïns i les veïnes. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, ERC i PSC, amb la reserva de vot 

de C’s i amb el posicionament contrari del PP i CUP.  

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

9.-  (14PL16242) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats al barri 

del Poble-sec al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 

què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat 

amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. LÓPEZ indica que l’objecte del Pla d’usos és regular la intensitat dels usos de pública 

concurrència i millorar la relació d’aquests usos entre ells i amb relació a l’espai públic. 

Explica que el Pla concreta diferents zonificacions en funció bàsicament de l’amplada de 

carrers: la zona 1 són els carrers de més de 20 metres; la zona 2, carrers d’entre 11 i 20 metres; 

les àrees on hi ha més densitat i concentració d’activitats i establiments reben un tractament 

molt específic, com també les considerades zones saturades (Blai, Blesa, Nou de la Rambla) i 

les àrees de concentració d’equipaments socials i culturals (com ara la plaça Margarida Xirgu). 

 

El Sr. MARTÍ anuncia el seu vot favorable a aquesta regulació, que va ser impulsada pel 

Govern de l’alcalde Trias i pel Govern de l’antic regidor del Districte de Sants-Montjuïc, i posa 

en valor el procés de participació veïnal, iniciat molt abans de l’aprovació inicial, que ha donat 

lloc a un consens social amplíssim de les principals entitats del Poble-sec, que hi han introduït 

millores tant en la primera fase de la participació, en l’aprovació inicial, com en la darrera fase 

prèvia a l’aprovació definitiva. 

Subratlla que el Poble-sec feia molts anys que necessitava una regulació dels establiments de 

pública concurrència per evitar o aturar la degradació del barri i per millorar-ne la convivència. 

Remarca que totes les persones que hi han treballat de valent, amb molta energia positiva, pel 

barri, mereixen aquesta aprovació definitiva d’aquest Pla d’usos que posarà ordre i seny en una 

tendència alcista en l’obertura d’establiments de tota mena que ha fet que la convivència hagi 

arribat a ser molt difícil en alguns casos. 

Comenta que el Govern de Trias va fer l’aprovació inicial del Pla en la part final de l’anterior 

mandat, malgrat que les fases finals d’un mandat municipal no són les millors per trobar 

consensos ni polítics ni socials, perquè va entendre que valia la pena ser arriscats, valents i 

ambiciosos i treballar amb la línia estratègica de mantenir l’equilibri entre la necessària activitat 

econòmica que ha de tenir la ciutat i la garantia del descans veïnal i la bona convivència, que no 

sempre és fàcil. 

Celebra que s’hagi continuat la feina del Govern anterior i que s’hi hagin introduït petites 

millores, no solament regulant els carrers i les places i les seves densitats, sinó també afegint la 

regulació de distàncies en alguns casos, la qual cosa evitarà l’excés d’oferta i de tensió. 

 

El Sr. BLANCO manifesta el vot favorable del seu grup, que valora molt positivament la feina 

dels tècnics municipals i que entén que el Pla té el vistiplau de la Coordinadora d’Entitats del 

Barri, a més del de dos grups ben diferents, que se n’atribueixen l’autoria. 
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El Sr. CORONAS observa que no s’han treballat de la mateixa manera el Pla d’usos del Poble-

sec i el de Gràcia: amb el de Gràcia hi ha hagut l’oportunitat de debatre, de negociar 

políticament i d’introduir-hi modificacions que no s’han considerat substancials; en el cas del 

Pla del Poble-sec, en canvi, coses molt similars que s’han plantejat sí que han estat considerades 

substancials i no s’han acceptat. 

A continuació, enumera alguns dels aspectes negatius del Pla: 

- L’exclusió de l’avinguda del Paral·lel és incomprensible: les activitats que es col·loquen a la 

vorera del Poble-sec tenen una gran repercussió en els carrers veïns, més que no pas en la 

vorera del davant. 

- La delimitació de les zones és poc creïble: per passar d’una zona d’alta densitat a una altra de 

més baixa només cal allunyar-se dues o tres parcel·les. Això fomentarà que les zones de més 

intensitat s’expandeixin. 

- No es fomenta el decreixement en les zones que ho necessiten. 

- No es regulen els locals de plats preparats (take away), que produeixen un gran impacte en la 

via pública. El Pla d’usos de Gràcia, en canvi, sí que els regula. 

- Es prohibeixen els bars musicals i les discoteques en algunes zones, però no es té en compte 

que els bars podran oferir música en directe sempre que compleixin unes condicions, de manera 

que tots poden acabar assimilant-se a bars musicals. 

- Hi ha zones on els bars i els bars musicals no es comptabilitzen conjuntament, cosa que pot 

provocar que es concentrin. 

- En les zones d’alta intensitat no es prohibeixen les botigues de conveniència, quan a les nits 

especialment acaben funcionant gairebé com a bars. 

- L’article 19, que parla de les distàncies d’usos protegits, estableix que les activitats musicals 

han d’estar a 100 metres dels usos protegits, però s’oblida d’especificar-los i, per tant, entra en 

contradicció amb l’Ordenança municipal d’activitats d’establiments de concurrència pública de 

Barcelona, que especifica que les activitats musicals, els locals d’exhibició sexual, sex shops i 

prostitució no poden estar a menys de 200 metres dels usos protegits i dels locals amb afluència 

de menors. 

D’altra banda, entén que el cens s’hauria d’haver fet abans del Pla per poder tenir una visió més 

clara de la situació, i que caldria haver implementat més recursos inspectors per tal de garantir 

el compliment del Pla. 

Per acabar, lamenta que no hagi tingut lloc la negociació final amb els grups municipals, i 

anuncia l’abstenció d’ERC. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que el Pla té un ampli suport 

al territori i que s’hi ha fet una bona feina, per exemple, a l’hora d’acostar-se a la realitat urbana 

de cada àmbit. Entén que la feina feta amb aquest Pla en aquest sentit hauria de servir com a 

referència per a la feina amb altres plans. 

Celebra que el Pla faci referència a les amplades de carrer, a la identificació de zones saturades 

i, sobretot, a àmbits i espais urbans. Subratlla que la identificació precisa d’espais i de 

singularitats urbanes dóna més fortalesa a la redacció del Pla. 

 

El Sr. MULLERAS posa de manifest que el document incorpora algunes modificacions 

respecte al que es va aprovar inicialment, com ara l’adaptació a la regulació dels albergs i les 

residències col·lectives del PEUAT o el nou paràmetre de distàncies entre locals de restauració 

i aliments amb degustació. 

Anuncia que el seu grup vol analitzar més detingudament el Pla, que inclou tant aspectes 

negatius (com ara, massa limitacions a les activitats) com positius, i per això hi farà una reserva 

de vot. 
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La Sra. LECHA indica que el Pla té mancances, com ara que no hi ha una quantificació de 

comerços ni dels tipus i no té en compte la preservació del comerç de proximitat davant de 

botigues que sobreviuen a força de no respectar els drets de les treballadores. Proliferen les 

botigues de conveniència i els supermercats davant les botigues de queviures de tota la vida. 

D’altra banda, assenyala que el Pla només conté un tipus d’ordenació d’establiments de pública 

concurrència, sense que en cap cas es pugui obrir una escletxa a l’alternativa de fer un barri per 

a tothom, on es pugui viure. 

Per això, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. SANZ agraeix les aportacions de tothom. 

A continuació, diu al Sr. Coronas que al districte de Sants també ha tingut lloc una bona 

negociació i un bon treball, amb molta feina amb els consellers i conselleres, i que cada territori 

té unes particularitats que fan que les actuacions requerides també siguin diferents. Per 

exemple, l’impacte dels establiments de menjar preparat no és el mateix a Gràcia que al Poble-

sec, on es va decidir no regular aquesta activitat després d’haver fet l’estudi i la diagnosi 

corresponents. 

Comenta que sempre s’ha incorporat la perspectiva i la veu dels veïns i veïnes, i subratlla que el 

fet d’haver incorporat totes les al·legacions presentades per l’Associació Alerta Poble-sec i per 

la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec en el text que es va realitzar en l’aprovació inicial 

permet tancar un document que doni cobertura a totes les necessitats que s’han expressat de 

manera immediata. 

En darrer lloc, agraeix els vots favorables i les abstencions, i espera la resolució de les reserves 

de vot en el Plenari. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s i PSC, amb l’abstenció d’ERC 

i CUP i amb la reserva de vot del PP.  

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

10.-  (15PL16374) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al 

carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. LÓPEZ explica que el Pla fa un ajust de la volumetria prevista en el document anterior, 

aprovat el 2015, que va preveure la cessió de tota la zona verda, que es començarà a urbanitzar 

properament. Es va veure que el sostre gairebé no era possible d’encabir en la volumetria 

prevista, i per això es proposa ajustar-la mitjançant una lleugera prolongació de l’edifici en la 

part més alta i un ajustament del sòcol. 

 

El Sr. MARTÍ expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot favorable del seu grup. 
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La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, ERC, PSC, PP i CUP i amb la 

reserva de vot de CiU. 

 

Districte de Gràcia 

 

11.-  (15PL16361) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la 

parcel·la situada a la travessera de Dalt, núm. 97-99, i modificació puntual del PEPPAHA del 

Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. LÓPEZ comenta que es tracta de la modificació d’un pla que es va aprovar el 2005 que 

ordenava la parcel·la on hi ha l’ermita de la Mare de Déu de la Salut. El pla aprovat preveia una 

edificació que se superposava per sobre de la capella i preveia el manteniment d’un petit pati 

davant de la travessera de Dalt, així com tapar les mitgeres que en aquest moment queden al 

descobert. 

La proposta actual preveu deixar exempta la capella i acumular l’edificabilitat tant en la façana 

de la ronda de Dalt com en la part de darrere del carrer Mare de Déu de la Salut, preveient un 

espai lliure que arriba fins a travessera de Dalt, per mantenir les visuals actuals cap a la capella. 

 

El Sr. MARTÍ expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. CORONAS expressa l’abstenció del seu grup. 

Exposa que el santuari de la Mare de Déu de la Salut, barreja d’estil neogòtic i neoclàssic, 

anava lligat a una casa, ja destruïda, i té un nivell de protecció C (bé d’interès urbanístic). 

Explica que, tot i valorar positivament que en la nova proposta la capella estigui deslligada de 

les edificacions existents i quedi com una peça exempta, i tot i conèixer l’edificabilitat permesa 

a la parcel·la i la bona voluntat de reconstruir el coronament del campanar de la capella, entén 

que les ordenacions que permeten edificis de vuit pisos separats per tres metres d’un edifici 

protegit són una agressió al patrimoni. 

D’altra banda, considera que no té gaire sentit reconstruir la façana de l’edifici veí que existia 

antigament —una altra qüestió seria per què es va permetre que s’enderroqués—, ja que seria 

fer un fals històric. 

Per acabar, observa que fa temps que en cada pla que afecta una parcel·la on hi ha un edifici 

patrimonial sorgeix un conflicte entre patrimoni i edificabilitat, de manera que caldria començar 

a revisar les lleis i ordenances necessàries. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot contrari del seu grup. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, PSC i PP, amb la reserva de vot de 
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CiU, amb l’abstenció d’ERC i amb el posicionament contrari de la CUP.  

 

12.-  (14PL16208) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats del 

Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada 

Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta i dóna la paraula al regidor de Gràcia. 

 

El Sr. BADIA comenta que les motivacions principals del Pla són la constatació d’una saturació 

quant als usos, que requeria buscar l’equilibri entre oci i convivència, i l’aparició de nous usos, 

que no estaven regulats. 

Exposa que el Pla tipifica tres zones de treball: zona saturada, zona verda, que no té el mateix 

nivell de saturació, i zona blava, on la regulació és més laxa. D’altra banda, les àrees que 

envolten les zones de places tenen tractaments específics. La metodologia permet fomentar la 

descongestió i atacar de forma diferenciada la realitat del districte, amb nivells de saturació 

diferenciats. 

Agraeix la feina feta per CiU en les primeres fases del Pla: un procés participatiu que va tenir 

molt bona acollida i un document ben treballat. El Govern actual n’ha fet l’últim pas: tancar el 

document, que incorpora diferents propostes del grup promotor, bàsicament acabar de 

consolidar la zona de saturació. 

Esmenta els tres ajustos principals introduïts en el document des de la presentació al districte 

(alguns, fruit de les converses amb les diferents formacions): la simplificació zonal (abans la 

complexitat de variables dificultava el seguiment, la inspecció i el compliment); el perfil dels 

marges (amb la introducció d’elements com Gal·la Placídia, que avui ja està sent un punt 

d’atracció que també podria ser una zona a protegir, i tota la reforma que vindrà del canvi a la 

travessera de Dalt, que serà una zona a incorporar dintre d’aquest àmbit de protecció i de 

garantia de convivència), i el vincle amb el PEUAT (el Pla ha de tenir en compte el PEUAT, i 

viceversa). 

Posa de manifest la dificultat d’assolir l’objectiu de reduir el nombre de llicències: en els 

darrers anys en el districte de Gràcia només s’ha tancat una llicència. Cal, doncs, interpretar 

com hauria de ser una distribució raonable, tot tenint en compte que en aquest pla urbanístic la 

majoria de llicències es troben disconformes, cosa que apunta que d’alguna manera s’està en un 

procés de reversió. 

Destaca que s’ha activat un treball de transparència i d’inspecció que es durà a terme des del 

Districte conjuntament amb l’Àrea d’Urbanisme per fer un seguiment de les llicències. 

En darrer lloc, comenta que el Pla permetrà que una sala de música en viu com l’Heliogàbal, 

històrica en el districte, comenci les obres i el setembre, per primer cop, hi hagi una cartellera 

reglada, amb les llicències en ordre, i es pugui gaudir de la música en viu a Gràcia, al districte i 

a tota la ciutat. 

 

El Sr. MARTÍ entén que les primeres fases del Pla es van desenvolupar correctament, amb 

col·laboració i mantenint els dos criteris bàsics amb els quals se’n va impulsar l’aprovació 

inicial (blindar les zones que es consideraven més saturades i oferir facilitats a les àrees que 

necessitaven activitat econòmica), però que en la fase final no hi ha hagut el diàleg que havia 

caracteritzat tota l’etapa anterior: el Govern del Districte i de la ciutat han intensificat la cerca 

d’acords amb determinats col·lectius en detriment del diàleg amb alguns grups polítics, com ara 
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CiU, que s’ha sentit poc atès. 

Per això, el Grup de CiU es reserva el vot, i espera recuperar part del diàleg abans del Plenari. 

 

El Sr. BLANCO felicita els tècnics per un pla molt ben treballat: respecta la legalitat vigent, 

detalla tots els usos, basa els raonaments en estudis i conclusions ben justificats, compatibilitza 

activitat econòmica i convivència, simplifica les zones per simplificar-ne la interpretació i el 

compliment, i és revisable (una comissió de seguiment el revisarà cada quatre anys, aspecte que 

troba molt positiu). 

Per tot això, el Grup de C’s considera que és un molt bon pla i hi vota a favor. 

 

El Sr. CORONAS agraeix al regidor Badia i al conseller tècnic del Districte de Gràcia la 

disponibilitat per parlar i acceptar aportacions finals al Pla. 

Indica que el Pla recull consideracions del seu grup, com ara la incorporació de la zona de la 

ronda del Mig i travessera de Dalt dins la zona específica de contenció de la Vila de Gràcia, per 

poder controlar les activitats en les portes d’entrada a la Vila, o la simplificació d’algunes 

zones, amb l’eliminació de la regulació específica del carrer Gran de Gràcia. 

Tanmateix, tot i que hi votarà favorablement, lamenta que algunes de les seves reivindicacions 

principals no hagin estat recollides. Per exemple, a la zona perimetral de Sarrià-Sant Gervasi 

s’aplica una regulació massa laxa, ja que permet la implementació de locals d’activitats 

musicals cada 50 metres, i de locals d’activitats de restauració sense cap mena de condicionant. 

Aquesta regulació es justifica dient que s’aplica la regulació de la vorera de Sarrià-Sant Gervasi 

per tal de no crear diferències entre una vorera i l’altra. Cal tenir en compte, però, que les 

activitats que es generen en un cantó de la via Augusta tenen incidència en els carrers 

perpendiculars que hi desemboquen i no en l’altra vorera, de manera que convindria aplicar-hi 

els criteris de la zona específica de contenció de la Vila de Gràcia, com s’ha fet amb la 

modificació que incorpora la plaça Gal·la Placídia, i tenint en compte que, segons el plànol de 

densitat d’establiments de pública concurrència, la via Augusta té la mateixa densitat que Gran 

de Gràcia. 

D’altra banda, la simplificació de la zonificació en alguns casos ha generat més permissivitat. 

Per exemple, abans no es permetien locals amb activitat musical en els passatges del Camp d’en 

Grassot i ara, en canvi, sí que estan permesos, encara que amb algun condicionant. 

Com a aspectes positius, destaca que a més dels albergs de joventut, s’ha inclòs l’epígraf de les 

residències col·lectives destinades a allotjament temporal, que es regulen segons les indicacions 

del PEUAT (només se’n permet un creixement contingut en el barri del Coll i a la part nord del 

barri de Vallcarca i Penitents), i l’aportació del cens, amb implementació de mecanismes de 

decreixement. Observa, però, que caldria haver augmentat —encara es pot fer— el nombre de 

recursos en inspectors del districte per facilitar el complement del Pla. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que el Pla incorpora algunes 

qüestions previstes pel PSC i fruit dels diàlegs amb diferents grups, i felicita tant l’actual 

Govern com l’anterior, en especial la regidora Fandos, per la feina feta. 

 

El Sr. MULLERAS subratlla que de vegades —ha passat amb aquest Pla d’usos i en altres 

àmbits— el Govern del Districte de Gràcia fa més cas a grups que no se sap a qui representen 

que no pas als grups municipals, representants de la ciutadania, que els ha triat 

democràticament. 

D’altra banda, entén que el Pla no equilibra els usos residencials, els usos comercials i els usos 

turístics, i que s’adapta al PEUAT, amb el qual el Grup del PP no està d’acord. 

Considera que el Pla limita la llibertat de comerç i dificulta l’activitat comercial: nombrosos 

emprenedors i autònoms no podran endegar un negoci a Gràcia, perquè s’hi limita molt 
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l’entrada d’activitat. 

Assenyala que els problemes a l’espai públic s’han de combatre, per exemple, fent complir 

l’Ordenança del civisme, no actuant sobre altres qüestions, com ara regulant locals o activitats 

que es desenvolupen dintre de les activitats privades, actuacions que no resoldran els problemes 

d’ordre públic. 

Conclou que el Pla no soluciona els problemes de Gràcia, i manifesta el vot contrari del seu 

grup. 

 

La Sra. LECHA anuncia el vot contrari de la CUP, que entén que el Pla no ha evolucionat gaire 

respecte a l’anterior, o és pitjor, i enumera tres disjuntives en les quals el Govern ha triat 

malament. 

En primer lloc, entre regulació i desregulació, ha triat desregulació: es conceben zones 

perimetrals poc regulades en pro de la lliure competència, i s’incorre en una contradicció, ja que 

les zones que limiten amb Sant Gervasi i l’Eixample queden molt poc regulades, mentre que la 

zona fronterera amb el Guinardó queda regulada, quan l’Eixample és una zona de molta densitat 

turística. 

En segon lloc, entre decreixement i contenció, ha triat contenció: no s’ofereixen mecanismes 

per a un decreixement real, que és el que necessiten moltes zones de Gràcia. 

En tercer lloc, entre Gràcia i Barcelona, ha triat Barcelona: la problemàtica s’enfoca des d’una 

òptica llunyana, i no s’incorporen qüestions com les botigues de records, les terrasses, les grans 

superfícies o els allotjaments turístics, amb l’excusa que es regularan a escala de ciutat. 

Considera que, independentment que calgui una regulació de ciutat i fins i tot metropolitana, no 

es poden obviar elements sense els quals no es pot incidir realment en el model socioeconòmic 

dels barris. Per exemple, la zonificació del districte pràcticament no amplia les zones de 

saturació. De saturació i contenció, cal ampliar la primera i endurir la segona. La fixació dels 

topalls de llicències que s’ha fet constata la realitat, però no serveix per canviar-la. I no 

s’aborda el tema des del territori descentralitzat, ni de manera autènticament global regulant tots 

els àmbits. 

Conclou que s’ha renunciat a optar per mecanismes per un canvi de model com el que 

representa, per exemple, la definició d’una àrea de tempteig i retracte, o l’adquisició municipal 

de llicències, que seria una de les mesures que podria aturar tota la voràgine que està vivint 

Gràcia. D’altra banda, es tendeix a simplificar les subzones de la zona de contenció, les 

corones, amb la qual cosa s’incrementa la restricció en algunes zones, però en d’altres hi ha una 

regulació més laxa, com a Camp d’en Grassot, que malgrat tenir entramat de l’Eixample, 

passarà a tenir criteris d’amplada de 10 metres a 5, de carrers propis de Gràcia Nova. També la 

zona del carrer Còrsega queda escassament regulada, malgrat trobar-se en un punt de gran flux 

de visitants i tenir una zona de saturació absoluta de pisos d’allotjaments turístics. 

 

El Sr. BADIA posa de manifest que s’ha introduït la Comissió de Seguiment del Pla arran de 

les converses mantingudes darrerament amb CiU, i afirma que el Pla, malgrat les modificacions 

fruit de les aportacions d’altres formacions, manté l’esperit del que va iniciar aquest grup. 

Aclareix que les propostes que s’han incorporat provenen del procés participatiu i del grup 

motor, dissenyat pel Grup de CiU, i nega que s’hagi fet més cas a unes entitats determinades. 

Manifesta sorpresa per aquesta afirmació del PP, que en l’últim Plenari del Districte va demanar 

—cosa que també li sembla sorprenent— que es fes cas als comerciants de Lesseps i es digués 

que era més curt accedir al parc Güell des de Lesseps que des de Vallcarca, petició davant la 

qual el Govern va dir que tenia la responsabilitat d’oferir la informació verídica i tècnicament 

demostrable i objectiva. 

No està d’acord que tots els conflictes d’espai públic es resolguin amb l’Ordenança de civisme; 

entén que la gestió d’una ciutat també es fa mitjançant plans urbanístics. 
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Diu a la CUP, amb qui el Govern ha parlat molt sobre el Pla, que aquest no pot regular 

souvenirs, terrasses o tempteig i retracte. Afirma que el Grup de BC sempre està obert a debatre 

totes les propostes, però observa que la resposta no pot ser sempre expropiar. Entén que cal dir 

quins volums econòmics es volen destinar a l’expropiació, on, quan i per què, i indica que quan 

es diu que no s’està d’acord amb la compra i venda de llicències, perquè hi ha especulació, quan 

es parla d’expropiació, depenent de quins moviments expropiatoris es facin, també s’aproparien 

més a aquesta tesi que no a una altra. 

Subratlla que el Govern ha estat molt sincer i rigorós amb què podia fer el Pla d’usos i quines 

eren les limitacions existents i, per acabar, agraeix els vots favorables i explicita que en el 

Plenari es coneixerà el vot de CiU. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, ERC i PSC, amb la reserva de vot 

de CiU i amb el posicionament contrari del PP i CUP. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

13.-  (15PL16371) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 09 Hortal, al barri del Carmel i entorns, 

promogut per Ducsa Barcelona, SL, amb les modificacions 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. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. LÓPEZ explica que el Pla regula un dels àmbits de transformació que preveia la 

modificació del Carmel, un sòl amb 13 metres de desnivell entre un carrer i l’altre. El Pla ha de 

definir quina part d’aquest sòl es destinarà a equipament i quina a edificabilitat privada. Indica 

que es tracta de menys de 1.500 m² de superfície (800 d’equipament i 100 i escaig de vial). 

Indica que el Pla regula la part d’edificabilitat privada, com s’ha d’ajustar amb la diferència 

topogràfica entre un carrer i l’altre; marca una volumetria on després es podrà desenvolupar el 

projecte. 

Amb relació al sòl d’equipament, comenta que com que no hi ha una previsió concreta d’ús 

d’equipament, en el moment en què es desenvolupi o que el Districte tingui un programa, es 

concretarà mitjançant un pla que definirà l’equipament i la volumetria. Assenyala que la idea 

bàsica dels volums és tapar mitgeres dels edificis del costat. 

 

El Sr. MARTÍ expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, ERC, PSC, PP i CUP i amb la 

reserva de vot de CiU.  
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14.-  (15PL16289) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als carrers de 

Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núm. 46-52; i del Vent, núm. 5-9B, promogut per Lassus 

Internacional, SL, amb les modificacions 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; 

DETERMINAR que, a l’empara de l’article 92.1.a del text refós de la Llei d’urbanisme, 

s’afegeix d’ofici la prescripció següent: «Els espais de sortida a la coberta des dels habitatges de 

la planta inferior tindran les dimensions i alçada estrictament necessàries per a la seva funció, i 

no podran constituir, en cap cas, espais habitables per als habitatges». 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. LÓPEZ indica que el Pla concreta l’edificabilitat d’una parcel·la que en part està 

ocupada per un edifici patrimonial que cal conservar, a l’entorn del qual gairebé s’han substituït 

totes les edificacions de la mateixa època. El Pla preveu el manteniment de la volumetria de 

l’edifici catalogat, i situa la diferència d’aprofitament (la resta de sostre) en la cantonada de 

Chapí amb Vent. Preveu, d’altra banda, una alçada de planta baixa més tres, que permetrà 

acabar o tapar les façanes, les mitgeres, dels edificis del costat, que són de planta baixa més 

quatre. 

 

El Sr. MARTÍ expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup.  

 

El Sr. CORONAS expressa el vot contrari del seu grup. 

Exposa que l’edifici del carrer Martí i Alsina és un casalot de planta baixa i pis del segle XIX 

declarat bé d’interès urbanístic (nivell C); la casa té un ampli jardí lligat a l’edifici i, segons la 

fitxa de Patrimoni, les intervencions han de mantenir l’edificació original i la tipologia, i es 

permet la reubicació de l’edificabilitat permesa dins de la mateixa parcel·la, des del carrer del 

Vent. 

Posa de manifest que, a part d’alguns dubtes, com si són necessàries les tres plantes 

d’aparcament o el que es busca és fer-ne negoci, allò que veritablement preocupa al seu grup és 

la destrucció del jardí d’aquesta parcel·la i de la del costat. Indica que una incongruència del 

PGM fa que la parcel·la estigui definida com a clau 13B (zona de densificació urbana 

semiintensiva) quan en realitat té les característiques de la trama del voltant (clau 12, nucli 

antic). Un cop més, hi ha un conflicte entre edificabilitat i patrimoni, i, en aquest cas, també 

amb el verd. 

Recorda que l’Ajuntament pot pagar per preservar les zones verdes existents, que cal recuperar 

zones verdes i que hi ha l’objectiu d’arribar a tenir un metre quadrat de verd per habitant, per la 

qual cosa insta a treballar en aquest sentit. 

Per acabar, remarca que caldria, en la línia del que ERC defensa reiteradament, elaborar un pla 

especial per preservar els verds dels nuclis històrics, que també són patrimoni i que són molt 

necessaris per al benestar dels veïns i veïnes. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot contrari del seu grup. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, C’s, PSC i PP, amb la reserva de vot de 

CiU i amb el posicionament contrari d’ERC i CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

15.-  (05-2014CD20318) 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 comunitària de la finca 

ubicada al carrer Madrazo 130 (que compta de planta baixa i sis alçades), de conformitat amb 

l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2014; CONCEDIR a la Sra. M. Angeles Coupet Molins la 

bonificació del 90% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada 

per l’admissió del comunicat diferit d’11 de juny de 2014 de les obres ubicades a la finca de 

carrer Madrazo 130 consistents en la instal·lació d’un ascensor en l’interior de l’edifici, tramitat 

a l’expedient 05-2014CD20318 (essent la quota total de l’ICIO de 2.412 euros, aplicant la 

bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 241,2 euros, la qual consta que va ser 

abonada per la interessada); atès que les obres emparades per l’esmentat comunicat 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 aquestes no s’integren en obres o 

construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra 

que resulti de la inspecció final de l’obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

16.-  (05-2015CD70038) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la tala de 

part de l’arbrat existent a la finca de l’avinguda J. V. Foix 116-220, deguda a l’afectació per 

grafiosi que pateix, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a 

Centro Asturiano de Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de l’impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit de 28 de 

gener de 2016 tramitat a l’expedient 05-2015CD70038 (essent la quota total de l’ICIO abonada 

la de 287,43 euros, aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és la de 

100,60 euros); atès que les obres emparades per l’esmentat comunicat s’ajusten a allò establert 

en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense 

ànim de lucre, la tala de l’arbrat es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i 

acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament 

esportiu-recreatiu; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

17.-  (05-2016CI06893) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de conservació o reparació menor de l’edifici catalogat ubicat al carrer Lleó XIII, 4, i de 
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conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a Anthouse, amb CIF 

B60263332, la bonificació del 35% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i 

obres generada per l’admissió del comunicat de 17 de febrer de 2016 tramitat a l’expedient 05-

2016CI06893, per a la realització de les obres ordinàries de conservació o reparació menor de 

l’edifici ubicat al carrer Lleó XIII, 4, consistents en el sanejament dels revestiments que es 

troben en mal estat a la planta baixa i a la planta soterrani de l’edifici, atès que s’ajusten a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es realitzen en un edifici 

urbanísticament protegit (nivell de protecció C, segons es desprèn de l’informe del Departament 

de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic obrant a l’esmentat expedient); essent la quota 

total de l’ICIO de 510.04 euros, aplicant la bonificació del 35% la quota resultant exigible és la 

de 331,53 euros, la qual consta que va ser abonada per la interessada; APLICAR el mateix tipus 

de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i DONAR-NE 

trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

PP i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

18.-  (07-2015CD39893) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la realització d’unes obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis 

catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, llevat de les obres de 

conservació o reparació menor; reforma interior en locals, entitats sense ús d’habitatge, sense 

afectar l’estructura de l’edifici; i obres de conservació o reparació menor dels edificis 

catalogats A B, ubicades al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, de conformitat amb 

l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la Fundació Privada Hospital Santa Creu i 

Sant Pau la bonificació del 65% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO) generada pel comunicat d’obres, presentat el 30 de juny de 2015, que suma la 

quantitat de 22.793,05 euros, essent la quota total de l’ICIO de 35.066,23 euros i aplicant la 

bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 12.273,18 euros (35% restant) 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 sense ànim de lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats 

d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social. 

APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final 

de la obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S’APROVA. 

 

19.-  (07-2008LM07312) DEIXAR sense efecte la bonificació concedida a Residencial Nou 

Hebron, SL per acord de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 13 de desembre de 

2012, d’un 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per construir un 

conjunt edificatori de 54 habitatges de protecció oficial, en règim d’ús de lloguer, de 25 anys, 

de règim general, situat al passeig Vall d’Hebron, núm. 120, atès que els habitatges de protecció 

oficial inicialment previstos finalment han estat executats per una altra societat, LNC de 

Inversiones, SA; DONAR-NE trasllat a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes 

procedents. 
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El Sr. MULLERAS sol·licita que es justifiqui aquesta denegació d’ICIO. 

 

La Sra. SANZ explica que es deu al canvi de l’empresa que havia d’executar els habitatges 

socials: es denega la subvenció de l’ICIO a la promotora que havia de fer inicialment els 

habitatges i s’atorga a la que els farà finalment. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/3335) 1. APROVAR inicialment la modificació del contingut de la disposició 

transitòria segona de l’Ordenança de terrasses, de manera que el seu redactat quedi de la manera 

següent: «Llicències vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança. Les llicències que en el 

moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança siguin susceptibles de renovació s’han 

d’adaptar a les condicions d’aquesta Ordenança en els terminis màxims següents: a) A partir de 

l’1 de gener del 2018 les condicions de distàncies previstes als articles 10 i 11, les condicions 

d’ubicació previstes a l’article 9 i el nombre de sanitaris i condicions d’accessibilitat de 

l’establiment d’acord amb l’article 29. b) A partir de l’1 de gener de 2021 en el cas de les 

terrasses situades en el Port de Barcelona i en el Port Olímpic, o en el moment en què entri en 

vigor el decret d’ordenació singular de l’espai corresponent. 2. SOTMETRE-LA a informació 

pública per un termini de trenta dies hàbils. 

 

El Sr. MULLERAS explicita que es tracta d’una proposició pertanyent a la part executiva atès 

que és una proposició normativa que va ser presentada pel seu grup. 

Exposa que a l’estiu del 2015 va sorgir el problema de l’aplicació de la normativa de terrasses, 

que afecta 2.500 terrasses de Barcelona, i subratlla que en onze mesos el Govern municipal no 

ha fet res per solucionar el problema, tot defugint la seva responsabilitat. Vol saber per què en 

gairebé un any el Govern no ha presentat una proposta d’ordenança de terrasses ni ha explicat 

quin és el seu model de terrasses per a Barcelona. 

Observa que del programa electoral de BC i de les seves propostes es desprèn que voldrien una 

ordenança molt més restrictiva, ja que està en contra de les terrasses, com està en contra de 

moltes activitats econòmiques, cosa que frena el progrés, l’activitat econòmica, els llocs de 

treball i les oportunitats a la ciutat. 

Recorda que en el Plenari extraordinari del 24 de juliol es va aprovar, a través d’una proposició 

d’acord, iniciar els tràmits per a la revisió de l’Ordenança de terrasses, i a la Comissió 

d’Urbanisme del 18 de novembre es va aprovar una proposició del PP on es demanava que es 

presentés una modificació dels articles 10 i 11 el mes següent. Davant la inacció del Govern 

municipal malgrat les propostes aprovades per la majoria dels grups polítics de l’Ajuntament, el 

Grup del PP al desembre va decidir «fer de govern des de l’oposició» i iniciar aquest tràmit de 

proposició normativa amb la intenció d’actuar sobre el veritable problema de l’aplicació de 

l’Ordenança: els articles 10 i 11 i les distàncies amb el mobiliari urbà. Subratlla que les accions 

del Govern municipal només són pegats que no solucionen els problemes de fons i que 

mantenen la incertesa jurídica i econòmica del sector de terrasses. 

Informa que la proposició ha rebut una esmena a la totalitat per part de la CUP que ha estat 

rebutjada, i clou la intervenció afirmant que l’aprovació de la proposició —que tindria caràcter 
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executiu i per a la qual s’obriria un període d’al·legacions públiques d’un mes— solucionaria el 

problema que afecta 2.500 terrasses de Barcelona i 14.000 llocs de treball, i es guanyarien dos 

anys per consensuar un nou règim de distàncies, de manera que millorarien la convivència i l’ús 

veïnal de l’espai públic. 

 

El Sr. BLASI observa que l’origen de l’Ordenança de terrasses i la conflictivitat que hi ha hagut 

ha estat una qüestió mediàtica i objecte de debat constant en aquesta Comissió. 

Comenta que en part comparteix l’àmplia exposició del Sr. Mulleras, però que no entrarà a 

valorar el contingut de la proposició normativa. Coincideix, però, a posar de manifest la 

iniciativa normativa dels grups municipals de l’oposició, que es contraposa amb la manca 

d’iniciativa, de lideratge i d’acció del Govern. 

Assenyala que si la proposició prospera, s’iniciarà un període d’exposició pública, de 

presentació d’esmenes i de possibles modificacions, i hi haurà la possibilitat de debatre, així 

com de comprovar si realment el Govern hi ha treballat —com ha reiterat— mitjançant grups de 

treball i reunions amb els gremis, les entitats, les institucions i el sector afectat. Si no prospera, 

a més de perdre l’oportunitat de debatre, es constatarà la complicitat de determinats grups 

municipals davant d’una qüestió que genera una paràlisi, un problema i un malestar. 

Conclou que el seu grup hi votarà favorablement i que espera que el Govern hi comenci a 

actuar. 

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup, que havia presentat propostes similars. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot contrari del seu grup, i recorda que el PP el gener va 

presentar una proposició de grup, que no va ser aprovada, per endarrerir fins a l’1 de gener 

del 2018 l’aplicació de l’article 10, referent a les distàncies mínimes als elements urbans i als 

edificis, i de l’article 11, referent a l’aplicació de l’Ordenança en voreres diferenciades de la 

calçada, qüestions que ja s’estan començant a aplicar. 

Observa que el caos entorn de la difícil planificació de l’aplicació de l’Ordenança va dur el 

Govern a aprovar en plenari extraordinari, el 24 de juliol, l’inici d’un procés de revisió i 

modificació de l’Ordenança. El Grup d’ERC troba lògic que es repensi la normativa tenint en 

compte les diferències entre districtes (dimensions, densitats d’ús de l’espai públic, etc.) i 

restriccions poc raonables que es podrien flexibilitzar, sempre vetllant per la convivència i 

l’equilibri entre l’activitat econòmica de les terrasses i l’ús de l’espai públic. 

Indica que si bé el març el seu grup va votar a favor de la modificació puntual de la disposició 

transitòria segona de l’Ordenança per ajornar fins a l’1 de gener del 2018 l’entrada en vigor de 

les condicions d’ubicació de les terrasses davant la façana (article 9), previstes inicialment per a 

l’1 de gener del 2016, i les condicions d’accessibilitat dels establiments i nombre de sanitaris 

(article 29), previstes per a l’1 de gener del 2017, no es pot fer un paral·lelisme amb els 

articles 10 i 11. D’altra banda, repeteix que les distàncies ja s’han començat a aplicar, i 

assenyala que, per raons de sostenibilitat de l’espai públic, caldria aplicar urgentment els 

articles 10 i 11 i, si escau, adaptar la normativa en funció de les peculiaritats de cada barri i/o de 

l’espai mitjançant ordenacions singulars. 

 

El Sr. MÒDOL posa de manifest l’objectiu àmpliament compartit de disposar d’una ordenança 

de terrasses nova al més aviat possible, i insta el Govern a avançar en la definició d’un tema que 

s’ha començat a enquistar. Observa, però, que els responsables de la situació actual no són els 

membres de l’actual equip de govern. 

A continuació, manifesta el vot contrari del seu grup, que té en compte els informes jurídics de 

l’Ajuntament que posen en qüestió el tràmit que s’està fent servir o la manera com s’està fent 

servir. 
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La Sra. LECHA expressa el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. SANZ diu al Sr. Mulleras que el Govern actual ha de resoldre un problema que és obra 

del Grup de CiU i del Grup del PP, concretament del Sr. Trias i del Sr. Fernández Díaz. 

Critica que la proposició del PP es limita a demanar una moratòria dels articles 10 i 11 en lloc 

de fer un articulat de com pensa que haurien de ser les distàncies que recullen aquests articles. 

Observa que s’està proposant el mateix que es va pactar el 2013 en el moment de fer 

l’Ordenança, quan es va dir que les distàncies no s’aplicarien durant el 2014, sinó a partir 

del 2015. Recorda, però, que el Govern actual, en arribar a l’Ajuntament, va veure que durant 

els primers sis mesos del 2015 tampoc no s’havia aplicat. Subratlla que la proposta del PP no 

soluciona res. 

Explica que el Govern des del primer moment ha treballat a peu de territori moltes de les 

aplicacions de l’Ordenança i ha estudiat la manera d’interpretar d’una forma diferent els 

articles 10 i 11, i portar-ho a Comissió de Govern per poder-ho flexibilitzar i equilibrar en els 

territoris, d’acord amb les particularitats de cada districte. Indica que s’ha impulsat la moratòria 

dels criteris (18 i 19) perquè no entressin en vigor, de la mateixa manera que havia passat 

anteriorment, i subratlla que en tot moment s’ha actuat d’acord amb el criteri de Serveis 

Jurídics. 

Exposa que el Govern ha impulsat diferents ordenacions singulars, ha impulsat les distàncies 

prèvies i s’ha trobat amb el gremi i amb molts dels afectats: hi ha treballat i espera poder 

presentar al més aviat possible una proposta de modificació de l’Ordenança que doni cobertura 

a totes les situacions i que deixi de representar nyaps i pegats. Observa que per redactar això i 

per fer-ho bé cal temps, i que durant el mandat anterior va haver-hi dos anys per redactar un text 

sobre el qual ara els mateixos que van participar en l’elaboració diuen que no serveix. 

Pel que fa a l’apartat b de la proposició, afirma que el que es planteja ja és així, atès que la 

concessió de les terrasses va vinculada a la concessió dels ports. 

En darrer lloc, explicita el vot contrari de BC. 

 

El Sr. MULLERAS subratlla que el seu grup és perseverant amb els problemes que afecten les 

persones de Barcelona, com ara aquest, que afecta 2.500 emprenedors i 14.000 llocs de treball, 

a diferència d’altres grups, que porten a l’Ajuntament de Barcelona temes que no tenen relació 

amb la ciutat, com ara el del Delta de l’Ebre. 

Observa que aquesta proposició demanava un acord de consens amb relació a les distàncies dels 

articles 10 i 11, i insisteix que el Govern en gairebé un any no ha fet res en relació amb les 

terrasses més que posar excuses i parlar del passat. 

Afirma que la no-aprovació d’aquesta proposició es deu al fet que el vot del PSC avui és 

radicalment diferent del seu vot del novembre i el desembre, fet que demostra que aquest grup 

no defensa les terrasses de Barcelona. 

Per acabar, cita el pare Manel: «Busco feina per a la gent que surt de la presó, al sector de 

l’hostaleria hem pogut col·locar moltes persones. És una font de treball molt important. Si no 

troben feina, acaben tornant a delinquir.» Les terrasses de Barcelona són una font de riquesa i 

de treball per a molta gent. Amb aquesta Ordenança i la seva aplicació aquest Govern municipal 

i els que li donen suport estan destruint llocs de treball. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, 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 contrari d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa el vot contrari del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i 

la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA. 
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V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal BC: 

 

21.-  (M1519/3329) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Instar el Parlament 

de Catalunya i el Govern de la Generalitat a determinar els sistemes d’abastament i sanejament 

d’aigua en alta com a béns comuns i com a servei que atén un dret humà essencial per a la vida, 

per tant com a estructures d’estat no objecte d’afany de lucre i, per tant, no privatitzables. 2.- 

Instar el Govern de la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat a retirar els seus 

recursos al TSJ contra les sentències del TSJC d’anul·lar la concessió de gestió a Acciona 

sobre ATL. 3.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori i 

Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que 

torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l’Agència 

Catalana de l’Aigua de manera transitòria. 4.- Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el 

Departament de Territori insti aquesta nova empresa pública a la creació d’un reglament que 

prevegi els espais necessaris de participació ciutadana que faciliti els mecanismes 

imprescindibles de transparència, control municipal i també de control ciutadà. 5.- Instar el 

Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori a revisar els criteris jurídics 

que han portat a la conclusió de no rescindir el contracte en funció de les irregularitats 

detectades per l’Oficina Antifrau de Catalunya. 6.- Instar el Govern de la Generalitat a fer 

públic el calendari de la recuperació de la gestió pública d’ATL. 7.- Comunicar per escrit aquest 

acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a ATL Concessionària de la Generalitat de 

Catalunya i a la Plataforma Aigua És Vida. 8.- Publicitar aquest acord als mitjans de 

comunicació de titularitat municipal. 

 

La Sra. HERRERO indica que la proposició, que té com a objectiu principal instar el Govern de 

la Generalitat a recuperar la gestió directa del sistema d’ATL, reprodueix una moció elaborada 

per la plataforma Aigua És Vida. 

Recorda que el 2012 el Govern de CiU va decidir privatitzar la gestió d’ATL i va iniciar un 

concurs per atorgar la concessió de la gestió de l’abastament en alta, que es va adjudicar a 

l’empresa Acciona. De seguida se’n van veure les conseqüències per a la ciutadania: un 

increment de les tarifes del servei als municipis que es van repercutir a les tarifes d’abastament 

en baixa. 

Exposa que, més enllà de l’error d’una decisió política que mercantilitzava l’abastament en alta 

de l’aigua a Catalunya, el procés administratiu d’adjudicació de la concessió va ser anul·lat per 

sentència judicial i investigat per l’Oficina Antifrau de Catalunya, que va concloure que el 

Govern havia d’anul·lar l’adjudicació per les nombroses irregularitats detectades. El Govern de 

la Generalitat no va reconèixer l’error comès i va recórrer les sentències. 

En darrer lloc, explicita que BC vol que s’anul·li aquest contracte no per tornar a iniciar el 

procés de concessió, sinó per tornar a crear una empresa pública que gestioni l’abastament en 

alta, com ho feia ATL, ja que considera que aquestes són les estructures d’estat que necessita la 

ciutadania de Catalunya per garantir l’interès públic i comú d’un dret i un bé bàsic com és 

l’aigua. 

 

La Sra. VILA considera que la presentació d’aquesta proposició (un instrument propi de 

l’oposició) per part de BC respon a interessos partidistes, ja que pretén utilitzar les institucions 

per donar veu als seus posicionaments ideològics (l’acord es publicitaria als mitjans de 

comunicació de titularitat municipal). 
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Entén que el tema que es planteja —i que presenta la comissionada i no un regidor o tinent 

d’alcalde— no és de competència municipal, i que el Govern, respecte al model de gestió de 

l’aigua, un recurs fonamental, hauria d’actuar amb responsabilitat i, per tant, promoure un debat 

asserenat, sense apriorismes ni dogmatismes, que inclogui tots els grups, i del qual es puguin 

derivar consensos com més amplis millor. Aquest debat s’hauria de centrar en com prestar un 

servei més eficient i de més qualitat que promogui l’estalvi d’aigua i tingui un cost menor per 

als usuaris. 

Conclou que, atès que el seu grup no vol sumar-se a posades en escena populistes, votarà en 

contra de la proposició. 

 

El Sr. ALONSO manifesta l’abstenció del seu grup, motivada pel fet que està d’acord que la 

concessió que es va fer a ATL va ser desencertada, tant des del punt de vista administratiu, com 

demostren les sentències, com per la privatització que es va fer, però, alhora, entén que aquest 

tema s’ha de tractar en el Parlament de Catalunya, que és qui en té les competències. Recorda 

que ja s’hi treballa en la modificació de la llei, amb informes jurídics per entendre les 

conseqüències d’aquestes sentències judicials. 

 

El Sr. CORONAS comparteix que el subministrament d’aigua, un recurs bàsic, ha de ser de 

gestió pública, però entén que abans de prendre cap determinació, cal esperar la resolució de 

l’expedient obert contra l’empresa Acciona i la sentència del Tribunal Suprem. 

Indica que, pel que fa a l’expedient obert per suposades irregularitats d’Acciona, arran de 

l’informe de l’Oficina Antifrau, el Govern està actuant amb diligència i està portant a terme la 

tramitació de l’expedient informatiu que determinarà quin és el grau d’incompliment per part de 

l’empresa; i pel que fa als processos judicials existents respecte a l’adjudicació de la concessió, 

un cop finalitzin i hi hagi les sentències corresponents, la Generalitat haurà de dur a terme les 

accions necessàries per recuperar la gestió pública d’Aigües Ter-Llobregat. Observa que 

l’anul·lació unilateral de la concessió en aquests moments podria comportar una indemnització 

d’uns 1.200 milions d’euros. 

Per acabar, subratlla que cal tenir en compte les conseqüències de prendre decisions a destemps, 

i anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que el contracte a què fa referència la proposició, que no ha 

beneficiat ni els interessos públics ni els ciutadans, i el procés administratiu del qual ja ha estat 

anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia, no s’hauria pogut plantejar sense la Llei òmnibus, 

aprovada per la Generalitat l’any 2011. 

Manifesta sorpresa per la referència que alguns grups fan als estaments de l’Estat espanyol, i 

recorda que hi ha un informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya que demana la rescissió del 

contracte d’Acciona per haver inflat unes factures en 13,3 milions d’euros, però que el conseller 

Rull va explicar que es limitarien a posar una sanció. Entén que aquest deu ser un tema sensible 

per a Junts pel Sí i que això justifica la posició d’algun dels grups. 

Considera que aquests arguments validen la petició de la plataforma Aigua És Vida, i comenta 

que diferents ajuntaments de governs socialistes han aprovat mocions similars. Per això, donarà 

suport a la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que Aigua És Vida també va denunciar davant dels tribunals 

membres del Consell Metropolità per la concessió metropolitana del Cicle Integral de l’Aigua. 

Coincideix que la proposició fa referència a una competència del Parlament, que és on s’hauria 

de presentar la proposició, o bé a l’Àrea Metropolitana, però no a l’Ajuntament, que no té 

capacitat legal per dur a terme les actuacions plantejades. 

Considera que BC, més que presentar proposicions reals, efectives i factibles, vol aparèixer en 
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fotos i fer-se publicitat. 

Subratlla que un servei no és bo o dolent pel fet de ser gestionat de manera pública o privada, 

sinó que s’ha de treballar perquè es gestioni de la millor manera possible independentment de 

qui ho faci, i si la titularitat és pública, amb més responsabilitat, atès que hi ha en joc els diners 

dels ciutadans. 

Observa que la gestió pública de l’ACA i d’ATL —per part de consellers d’ICV, sòcia 

fundadora de la BC d’Ada Colau— va deixar unes pèrdues de 2.230 milions d’euros. 

Per això, el seu grup votarà en contra de la proposició. 

 

La Sra. LECHA coincideix que la proposició busca més la foto que una altra cosa, però entén 

que també pot ser una crida a la coresponsabilitat de l’Àrea Metropolitana per remunicipalitzar 

l’aigua i posar fi a les concessions que la privatitzen. 

Recorda que ATL es va crear el 1990 i s’encarregava de subministrar l’aigua als dipòsits de 

capçalera de gairebé 5 milions d’habitants de Catalunya. Fins al 2012 fou una empresa pública 

que s’encarregava de la gestió d’aigua en alta, de la captació d’aigua a la font, de la seva 

potabilització fins als dipòsits municipals, a partir dels quals s’inicia el subministrament (gestió 

en baixa, de competència municipal). Per tant, l’empresa ATL assumia una responsabilitat 

ecològica, ja que gestionava l’extracció de l’aigua, cosa que afecta els ecosistemes, i social, ja 

que permetia l’accés a l’aigua a 5 milions de persones. L’any 2010 va ser considerada la segona 

millor empresa pública del món. Paradoxalment, dos anys després, amb la recent arribada de 

CiU al Govern, s’iniciava el procés de privatització a través d’una simple disposició addicional 

a la Llei òmnibus, una privatització que només buscava eixugar el dèficit de la Generalitat a 

canvi d’hipotecar l’aigua de la població per cinquanta anys. La Generalitat va decidir vendre’s 

l’empresa amb l’excusa del deute, tot i no estar al programa electoral de cap partit polític. 

Finalment, el deute el va assumir la Generalitat, i potser s’hauria pogut solucionar amb la 

pujada del preu de la factura del 70% que va precedir la privatització d’ATL per tal de fer la 

licitació més sucosa. L’operació de mercantilització de l’aigua portava un cànon concessional a 

la Generalitat de 1.000 milions d’euros, 298 milions a pagar durant la signatura del contracte. 

Aquest cànon s’haurà d’afegir a la factura de l’aigua de més de 1.600 milions de costos 

financers, 1.668 milions de beneficis per a Acciona, comptabilitzats al contracte, i entre 700 

i 900 milions d’euros d’impostos de societats que no es pagarien com a empresa pública. Això 

significa uns 5.000 milions d’euros que s’afegiran a la factura de l’aigua. Per tant, es va 

permetre que s’enfonsés una empresa exemplar per vendre-la a multinacionals de l’aigua per 

eixugar el deute de la Generalitat, que els ciutadans pagaran amb escreix durant cinquanta anys. 

Observa que hi ha tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·len el 

concurs de concessió per incompliment del plec de licitacions, i que la Generalitat hi ha 

presentat un recurs. D’altra banda, hi ha un informe de l’Oficina Antifrau que demana anul·lar 

la concessió per inflar factures per valor de 13 milions d’euros. 

Per totes les explicacions exposades, el seu grup hi vota a favor. 

 

La Sra. HERRERO manifesta sorpresa per algunes intervencions, i no entén que algunes 

formacions vulguin situar el debat en una esfera exclusivament tècnica, com si la qüestió fos si 

la millor manera de prestar un servei és mitjançant gestió directa o indirecta. 

Subratlla que la gestió d’un bé bàsic com l’aigua afecta la ciutadania de Barcelona, que ha 

hagut de suportar, entre altres coses, per un sobrecost de les tarifes, implementat justament 

abans de fer la concessió per aplanar el camí a la privatització. 

Observa que és normal voler difondre una moció d’Aigua És Vida, que ha estat aprovada per 

diferents ajuntaments, i recorda que la decisió de privatitzar ATL es va prendre sense consultar 

els ajuntaments, quan havien estat aquests els que havien aportat bona part del patrimoni 

d’ATL. 
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En darrer lloc, diu al Sr. Coronas que sembla que hagi parlat més com a membre de Junts pel Sí 

que del Grup Municipal d’ERC, i que els seus arguments recorden molt els que va fer servir el 

conseller Rull quan va anunciar que no es rescindiria el contracte sinó que simplement es 

posaria una multa de 4 milions d’euros (una quarta part de les factures emeses de més, per valor 

de 13 milions). 

 

La Sra. VILA observa que Aigua És Vida és una associació que fa la seva feina, respectable, 

però que sorprèn que sigui la comissionada d’Ecologia de l’Ajuntament qui presenti aquesta 

proposició. Indica que el Govern reiteradament agafa documents o demandes d’entitats i els 

presenta tal qual, sense adaptar-los. Subratlla que aquesta no és la manera de fer, i que si el 

Govern vol abordar un debat que és prou important, ha d’utilitzar els instruments rigorosos i 

seriosos. En aquest cas, hauria de portar el debat on s’hi pugui aprofundir i aportar els diferents 

punts de vista. 

 

El Sr. CORONAS subratlla que parla com a membre d’ERC, com a representant i membre 

electe de l’Ajuntament de Barcelona que compleix la funció de servir els votants de Barcelona 

que van votar per ERC i defensar els interessos de tota la ciutadania. 

Aclareix que el que no vol el seu grup és que perquè algú vol fer un gest polític, la Generalitat 

hagi de pagar una indemnització de 1.200 milions d’euros, diners que s’han de dedicar a altres 

coses. Observa que si les sentències es confirmen, no hi haurà els costos que s’han esmentat, i 

demana paciència i que es respectin els processos, així com que ningú no vulgui donar lliçons 

de moralitat i que tothom es limiti a servir la ciutadania. 

 

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila expressa el vot contrari de CiU, el 

Sr. Alonso expressa l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas expressa l’abstenció d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP i 

la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

22.-  (M1519/3326) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal a realitzar al llarg de 2016 els projectes de reurbanització del carrer Balmes entre 

plaça Molina i plaça Kennedy incorporant les corresponents partides al pressupost de l’any 

2017, per tal de que les obres finalitzin al llarg del present mandat. 

 

El Sr. MARTÍ enuncia la proposició i subratlla que Balmes és un carrer importantíssim de la 

ciutat amb problemàtiques que afecten molta gent (trànsit dens, contaminació, soroll, manca 

d’accessibilitat en alguns espais, etc.). 

Recorda que en l’anterior mandat es va fer una remodelació del tram central del carrer molt ben 

valorada en termes generals i que ha deixat aquesta part central com calia des de feia molts 

anys. Ara, es demana continuar aquesta remodelació en els trams nord. 

Coneix la previsió incorporada a la modificació de crèdit recent de 130.000 euros per 

encarregar els projectes necessaris per desenvolupar el tram de plaça Molina a plaça Joaquim 

Folguera, però entén que caldria ser més ambiciosos i preveure, d’aquí al final del mandat, la 

incorporació també del projecte de remodelació fins a la plaça Kennedy. 

D’altra banda, posa de manifest la discriminació inversora que pateixen alguns barris de 

Barcelona per part de l’Ajuntament, com ara els de Sarrià-Sant Gervasi, i subratlla que aquest 

districte mereix la mateixa mitjana d’inversió que la resta. 

 

El Sr. ALONSO manifesta el vot favorable del seu grup, que està a favor de qualsevol millora 



 

Ref:  CCP 5/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  20/ 5/ 2016     10: 19 
47 

de l’espai públic, és conscient de les reclamacions veïnals i d’entitats, i comparteix els 

arguments exposats. 

D’altra banda, proposa que s’estudiï també l’avinguda Príncep d’Astúries (objecte del punt 25 

de l’ordre del dia), ja que potser es podria fer una reestructuració de la mobilitat a la zona i, en 

lloc que hi hagi carrers de dos sentits, fer-los d’un sentit i organitzar una mica millor la 

mobilitat. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que al programa electoral portava 

aquesta reforma, que afecta Sant Gervasi-la Bonanova, Sant Gervasi-Galvany, i el Putxet i el 

Farró, i que milloraria la mobilitat circulatòria i dels vianants. 

Observa que el tram del carrer a què fa referència la proposició suposa una frontera que separa 

ambdós costats del carrer, de manera que calen, a més de les ampliacions de voreres, operacions 

de cosit per connectar dues trames actualment molt desvinculades. 

Indica que cal un pla integral que tingui en compte tota la longitud de Balmes, i les operacions 

que es facin a l’avinguda Príncep d’Astúries, per tal d’aportar-hi coherència. D’altra banda, cal 

tenir especial cura amb l’encontre i encreuament amb la ronda del Mig, i intentar donar solució 

a la plaça Kennedy perquè esdevingui un espai més amable i funcional per als veïns. Cal també 

estudiar si en ampliar les voreres del carrer Balmes es pot introduir verd en el carrer i si aquest 

pot connectar amb el que hi ha als voltants, com ara el parc de la Tamarita i el de Monterols. 

Per acabar, cal tenir en compte les connexions amb els equipaments del voltant, com ara el 

mercat del Putxet i les entrades a les parades dels Ferrocarrils, per tal que tot quedi integrat en 

un sol espai i que aquest no es fragmenti. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta l’opinió del seu grup que és lògic continuar treballant en qualsevol 

obra que estigui parcialment en remodelació. Entén, però, que no és funció dels grups de 

l’oposició executar ni dotar de partides pressupostàries. Subratlla que està a favor que es 

continuï el projecte i que es tinguin en compte les aportacions de C’s i d’ERC, però que no els 

correspon determinar la inversió ni el calendari, motiu pel qual s’hi abstindrà. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta el vot favorable del seu grup, que sempre ha defensat aquesta 

reforma com a necessària per millorar la qualitat de vida dels veïns i dels comerciants de la 

zona i per dinamitzar aquesta part del carrer. Recorda que el Grup del PP ja incloïa aquesta 

reforma en l’acord d’inversions de l’any 2013, però el Govern municipal no la va desenvolupar. 

 

La Sra. LECHA entén que l’actuació s’hauria de fer en dos trams separats, ja que la situació és 

diferent de plaça Molina a ronda General Mitre, que requereix una actuació urgent, ja que 

diversos elements deixen un espai molt reduït a les voreres, fet que posa en perill els vianants 

quan van amb cadira de rodes o porten un cotxet, etc., i de ronda General Mitre a plaça 

Kennedy, amb voreres més amples i que requereix una actuació molt més parcial. Indica que 

són dos trams absolutament insuficients i que està en contra de començar el 2017 el tram de 

General Mitre fins a plaça Kennedy —hi votaria a favor si fos fins a General Mitre—, motius 

pels quals s’hi abstindrà, ja que considera que s’hauria de fer en dos trams separats i no per 

al 2017. 

 

La Sra. SANZ indica que el Govern pot compartir la motivació de la necessitat de plantejar 

projectes de transformació de molts carrers de la ciutat, però entén que seria absurd que en cada 

comissió els grups plantegessin propostes de reurbanització de nous carrers, i que el que caldria 

és una reflexió i un debat globals sobre la ciutat i la definició del Pla d’actuació municipal. 

Explicita que aquesta proposició vol continuar una reforma iniciada el mandat anterior, i 

manifesta l’abstenció del seu grup, que no es pot comprometre a desenvolupar tots els projectes 
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que es vagin presentant a la Comissió, tot i que comparteix la necessitat d’actuar en aquest 

àmbit. 

 

El Sr. MARTÍ agraeix el suport dels grups i subratlla que, tot i que entén que és una qüestió de 

prioritats, la majoria coincideix en la necessitat de dignificar aquest espai, de manera que entén 

que tard o d’hora el Govern haurà de tirar endavant aquest compromís en benefici dels veïns. 

 

La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el Sr. 

Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, 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.-  (M1519/3320) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que es constitueixi un 

àmbit d’actuació urbanística que inclogui la totalitat de l’avinguda de Roma junt amb les illes 

de cases circumdants, per tal d’estudiar, conjuntament amb empreses, comerciants i entitats 

presents a la zona, mesures efectives que promoguin la realització de les obres pendents i la 

dinamització comercial i ciutadana de l’avinguda de Roma. 

 

El Sr. ALONSO enuncia la proposició, referida a una avinguda en la qual s’han fet reformes 

però no han aconseguit que esdevingués un punt de trobada i de passeig per als ciutadans ni 

promoure la zona des d’un punt de vista comercial i donar-hi vida; ha esdevingut bàsicament 

una avinguda de trànsit de vehicles. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta l’abstenció del seu grup, que comparteix l’objectiu de millorar i 

dignificar l’avinguda de Roma d’acord amb els criteris exposats, però entén que l’eina 

proposada no és l’adient. Comenta que un pla d’usos tindria una capacitat d’influència mínima 

en la transformació de l’espai, i que seria més adient una eina sectorial de potenciació del 

comerç i, en qualsevol cas, la incorporació en el PAD i en el PAM dels equipaments que 

calgués impulsar des de la iniciativa municipal. 

 

El Sr. CORONAS exposa que actualment hi ha enllestides dues fases de la reforma de 

l’avinguda de Roma (de Casanova a Urgell i d’Urgell a Viladomat) i en manca la tercera (de 

Viladomat a l’estació de Sants), aturada des de fa aproximadament deu anys. Segons té entès, el 

Govern municipal vol incloure al PAM la reforma des de Calàbria fins a l’estació de Sants, 

d’uns 700 metres de llargada. Comenta que estava previst eixamplar les voreres laterals i crear 

una rambla central amb espai per als veïns, continuant les dues reformes ja fetes en els altres 

trams, però que el Govern planteja obrir un procés participatiu amb els veïns. 

Indica que, segons les últimes notícies, la reforma està aturada pels conflictes amb Adif, i 

observa que cal tenir en compte diverses qüestions. La reforma d’aquest tram va lligada a les 

obres del tren d’alta velocitat. Esmenta l’estació de Sants, la plaça dels Països Catalans i 

l’estació dels autobusos, projecte de modificació de l’estació de Sants de l’època del PSC, que 

preveia un hotel de quatre plantes més i la urbanització de l’entorn; i la recuperació de la presó 

Model, qüestió que ERC insisteix que es desencalli i hi ha una partida pressupostària enguany 

per poder facilitar que això sigui així. Indica que això permetria estudiar connectar-la amb una 

via per a vianants amb l’avinguda de Roma i Josep Tarradellas mitjançant el carrer de 

Nicaragua; connectar el verd que es projecti a l’avinguda amb el parc de l’Espanya Industrial; la 

façana, els entorns i l’ús a què es destini l’edifici Estel, la façana sobretot, perquè és un element 

molt important. Recorda que aquest edifici és una mena de búnquer molt gran a l’avinguda de 
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Roma, i que l’actuació que es faci a la façana incidirà molt en el que es faci a l’avinguda de 

Roma, i també les superilles de l’Esquerra de l’Eixample. 

Afirma que està a favor que s’acabi la remodelació de l’avinguda de Roma, unes obres molt 

reclamades pels veïns i veïnes que fa temps que estan aturades, però no entén que s’hi inclogui 

tota l’avinguda, quan els veïns estan contents amb les reformes dels trams anteriors: no cal refer 

coses que ja funcionen. 

També coincideix que es facin campanyes de dinamització amb veïns i comerciants perquè 

l’avinguda esdevingui un eix cívic i dinamitzador del barri i de la ciutat, però no entén per què 

la proposició demana crear un àmbit d’actuació urbanística. Planteja la possibilitat que es 

vulgui fer per amagar les responsabilitats d’Adif o perquè hi pugui haver alguna interpretació 

que es pugui fer per més endavant fer alguna operació urbanística en algunes pastilles de 

l’avinguda, com per exemple a l’edifici Estel. 

Atesos els dubtes, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

El Sr. MÒDOL felicita C’s per una proposta molt ben plantejada. 

Posa de manifest que el grup proposant especifica les tasques pendents de realitzar i els 

possibles agents que caldria implicar per assolir els objectius en un projecte d’arquitectura 

urbana, on tan important és el que passa en el pla de terra com el que passa en els edificis, 

especialment a les plantes baixes. 

Comenta que respecte a la reurbanització de l’avinguda Roma pendent d’execució hi ha un 

projecte executiu disponible als calaixos de l’Ajuntament. 

Indica que l’eix té un punt singular que durant els darrers anys va ser objecte de polèmica: 

l’edifici Estel, una magnífica construcció de Francesc Mitjans que en finalitzar l’activitat que hi 

feia Telefónica va ser espoliada pel vandalisme. L’activació d’aquest punt, els usos en planta 

baixa i l’efecte sobre l’espai públic són fonamentals per dinamitzar aquesta avinguda. 

Considera que l’avinguda de Roma és en si mateixa una unitat de paisatge urbà, que té projecte 

propi, on la conjugació d’intervencions en l’arquitectura de l’avinguda, algunes parts del 

patrimoni arquitectònic i en el seu espai públic poden rellançar i dinamitzar aquesta zona. 

Entén, però, que cal tenir en compte el que ha costat aconseguir recursos per fer algunes coses 

que el Grup del PSC considera prioritàries, per la qual cosa s’hi abstindrà. 

 

El Sr. MULLERAS entén que la proposició de C’s planteja la reforma del tram que va de 

Viladomat a l’estació de Sants, no pas tornar a reformar la part ja reformada, i afirma que 

aquesta tercera fase, que disposa de projecte executiu, es pot executar al marge de la situació 

d’Adif. 

Manifesta el vot favorable del seu grup, que considera que cal finalitzar al més aviat possible 

les obres que van quedar incompletes per aconseguir que, des del punt de vista comercial i 

veïnal, l’avinguda sigui un element d’unió i no de frontera. 

D’altra banda, subratlla que cal posar fi a les polítiques paralitzadores del Govern de la 

Sra. Colau i arreglar l’edifici Estel, actualment en runes i amb aspecte fantasmagòric, duent-hi a 

terme la millor actuació per a l’interès públic. 

 

La Sra. LECHA assenyala que la proposició no parla d’un tram de l’avinguda sinó de 

l’avinguda sencera («que inclogui la totalitat de l’avinguda de Roma»), i que no esmenta els 

veïns («per estudiar, amb empreses, comerciants i entitats presents»). Qualifica el text 

d’ambigu, i comenta que no queda clar quin model es defensa, però que cal tenir en compte que 

hi haurà un supercomplex de pisos de luxe al costat. 

A continuació, expressa l’abstenció del seu grup, que a través de la gent del barri, gent 

combativa que lluita pel barri, coneix les obres ja desenvolupades. 
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La Sra. SANZ manifesta l’opinió del Govern que, tot i compartir la necessitat d’abordar els 

projectes de transformació i reurbanització de moltes vies —n’hi ha moltes que requereixen 

intervencions—, cal un plantejament de ciutat que identifiqui quines són les vies on cal 

desenvolupar la transformació durant aquest mandat. Per això, el seu vot ha de ser l’abstenció. 

 

El Sr. ALONSO manifesta sorpresa per les reaccions que ha provocat la proposició, que 

únicament volia posar a l’agenda urbanística de la ciutat un arranjament pendent, si bé el seu 

grup també voldria, com la resta, que es pogués reformar alhora tota la zona (plaça dels Països 

Catalans, la Model, etc.). 

D’altra banda, comenta que caldria comprovar si existeixen instruments urbanístics més adients, 

així com si el projecte executiu continua sent vàlid. 

 

La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa l’abstenció de CiU, 

el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa l’abstenció d’ERC, 

el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP 

i la Sra. Lecha expressa l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

24.-  (M1519/3331) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern de la 

ciutat que es comprometi a millorar la seguretat entorn de la convivència entre vianants, 

ciclistes i conductors de vehicles de motor mitjançant la millora de la senyalització i el 

desplegament de campanyes de conscienciació i pedagogia ciutadana en relació amb la 

normativa vigent, per tal que la generalització d’un mitjà de transport saludable i sostenible com 

és el de la bicicleta es dugui a terme d’una manera ordenada, tot garantint la bona convivència 

entre vianants, ciclistes i vehicles de motor a la via pública, fins al desplegament total i definitiu 

de l’Ordenança de la circulació de vianants i vehicles en relació amb aquest ús. 

 

El Sr. CORONAS celebra la generalització de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 

sostenible i saludable a Barcelona: molts desplaçaments que fins ara es feien en vehicle de 

motor es fan ara en bicicleta, mitjà que ha anat guanyant adeptes fins arribar als més de 

136.000 desplaçaments diaris, prop de l’1,7% del total. 

Coincideix amb el Govern, però, que la ciutat encara no està del tot preparada per a aquest 

canvi i que cal plantejar mesures que contribueixin a pal·liar els freqüents conflictes entre 

vianants, ciclistes i vehicles de motor i per tal que la bicicleta respecti i sigui respectada. Per 

assolir aquest objectiu, serà clau el desplegament de més carrils bici, que ja s’està duent a 

terme, i la implantació de les superilles, que pacificaran el trànsit i faran viable la circulació de 

ciclistes per la calçada. 

D’altra banda, caldrà desplegar totalment l’aplicació de l’Ordenança de circulació de vianants i 

vehicles amb relació a la bicicleta, que estableix com ha de ser el comportament de vianants, 

ciclistes i vehicles de motor en els diferents espais de la via pública i quines normes han de 

seguir els usuaris. 

En darrer lloc, considera claus les campanyes informatives de conscienciació i pedagogia, així 

com l’adequació de l’educació i la formació amb relació a la bicicleta i la seguretat viària. Les 

campanyes (en xarxes socials, televisió, etc.) haurien d’anar acompanyades d’una millora de la 

senyalització dels carrils bici, especialment els de doble sentit de circulació. 

 

El Sr. BLASI puntualitza que si bé la ciutat no està preparada per a la generalització de la 

bicicleta, tampoc no ho està la majoria dels veïns i les veïnes i la gent que visita la ciutat. 
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Indica que, malgrat el baix percentatge que representen els desplaçaments amb bicicleta, aquest 

mitjà de transport té una capacitat de mobilització importantíssima. 

Considera que les voreres haurien de reservar-se gairebé exclusivament per al vianant i que, 

d’altra banda, cal formar tant les persones que són usuàries de la bici com les que no en 

educació vial (cal reforçar i complementar la feina de la Guàrdia Urbana a les escoles), què 

representa anar amb bicicleta, quines mesures de seguretat cal prendre tant quan vas amb bici 

com quan hi cocircules, etc. 

Per acabar, subratlla que en l’ordre de preferència, primer se situarien els vianants, i anuncia el 

vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. ALONSO manifesta el vot favorable del seu grup, que està d’acord amb tota mesura que 

millori la convivència entre vianants, ciclistes —subratlla el valor de la bicicleta com a 

transport sostenible, saludable i no contaminant— i conductors. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que valora especialment les campanyes 

de civisme i la millora de la senyalització. 

Comenta que darrerament són massa freqüents les notícies d’accidents a la via pública, i 

observa que cal actuar-hi per la via del civisme i, per tant, educar la gent i conscienciar-la de la 

necessitat de compartir amb ordre i de respectar l’ús de l’espai públic, que, si no es controla, es 

col·lapsarà per l’ús intensiu que se’n fa. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició ha estat 

molt ben defensada pel Sr. Coronas, amb dades importants i d’interès. 

Coincideix que cal cercar una bona convivència entre els cada vegada més diversos mitjans de 

transport a través d’una regulació adequada i apel·lant al civisme i a la responsabilitat de totes 

les persones que comparteixen l’espai públic, ja es desplacin a peu, amb bici, amb cotxe, amb 

moto, amb un vehicle de mobilitat personal o amb qualsevol altre. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup, que celebra que es defensi la 

convivència i un transport saludable. Entén, però, que la proposició és bastant oportunista i 

enganyosa. 

Exposa que el 2015, només 1 persona va ser atropellada a la via pública per bicicleta, també 1 

va ser atropellada per taxi, 25 per turismes, 18 per motocicletes, 7 per furgonetes, 2 per 

ciclomotors i 6 per autobús. Subratlla que a Barcelona, els vehicles amb motor són agressius 

contra les persones pel que fa al soroll i a la contaminació, i per la invasió de les voreres. 

Subratlla que no és gens adient parlar d’un problema de convivència amb un vehicle que és 

l’alternativa a una problemàtica de salut, que és ecològic i barat, i que el problema que té és que 

Barcelona no li ofereix tots els camins per poder circular. Observa que els mitjans de 

comunicació contribueixen a estendre la percepció que hi ha un problema amb la bicicleta arran 

de dues desgràcies que hi ha hagut, de dues persones que travessaven en vermell. 

Indica que per garantir una convivència perfecta cal oferir drets abans que deures i mitigar el 

risc per als vianants i les persones que van amb bicicleta permetent que els vianants circulin 

lliurement per la vorera, sense interferències, sobretot de les de motor, que són les que fan més 

mal, i que les bicicletes tinguin carrils bici a tota la ciutat. 

 

La Sra. VIDAL manifesta el vot favorable del Govern, que celebra la unanimitat generada per 

una proposició que troba molt pertinent, igual que les apreciacions dels diferents grups. 

Assenyala que les campanyes publicitàries i pedagògiques per treballar els problemes de 

convivència són un tema central en la mesura de govern que es va presentar sobre l’estratègia 

de la bicicleta. Comenta que la campanya —se’n mostrarà part del material als grups— no es 
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dirigeix únicament als ciclistes, ja que els problemes de convivència no s’han de focalitzar en la 

bicicleta, l’ús de la qual s’ha d’integrar i normalitzar. 

Exposa que s’estan prenent nombroses mesures, com ara incrementar la xarxa de carrils bici i 

facilitar eines tant als que van en bicicleta com als que no perquè coneguin l’Ordenança i, per 

tant, sàpiguen com s’han de comportar en cada cas en relació amb la bicicleta. També cal 

aconseguir que els ciclistes se sentin segurs a la calçada, ja que cal reservar les voreres per als 

vianants per reequilibrar l’ús de l’espai públic. 

En darrer lloc, indica que el Govern ha augmentat els aparcaments i ha redactat un manual de 

senyalització específic per als carrils bici, que inclou com han de ser els carrils bidireccionals. 

 

El Sr. CORONAS agraeix el suport —malgrat les puntualitzacions— de tots els grups, que 

demostra que es tracta d’un tema important —com ho són tots els relacionats amb la mobilitat, 

per qüestions de contaminació, convivència a l’espai públic o seguretat vial— sobre el qual hi 

ha consens, cosa que celebra. 

Afirma que per a ERC, quan es parla de convivència, primer van els vianants, després els 

ciclistes i finalment, els vehicles a motor, i que davant l’increment d’elements a l’espai públic, 

la ciutadania s’ha d’adaptar als canvis. Amb aquest objectiu, i per tal d’evitar que es produeixin 

fets que indiquen que hi ha un problema, cal llançar campanyes de comunicació i 

conscienciació sobre el respecte a les normes, als espais i a tots els usuaris. 

Per acabar, diu al Govern que els llibrets com el que ha fet sobre aquesta qüestió estan bé, però 

que cal dur a terme campanyes efectives que arribin a la majoria de la gent mitjançant una 

comunicació clara, directa i senzilla. 

 

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, el Sr. Blasi 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. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

25.-  (M1519/3339) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal 

iniciï les actuacions necessàries per tal de remodelar l’avinguda Príncep d’Astúries, amb 

l’objectiu de millorar-ne la qualitat ambiental, fer-la més amable i més segura per als veïns, així 

com més adequada per a les activitats econòmiques. 

 

El Sr. MÒDOL saluda els membres de la Plataforma de Veïns i Comerciants per la Pacificació 

de l’Avinguda Príncep d’Astúries, promotors d’aquesta proposició que el PSC es limita a 

vehicular. 

Indica que els problemes que pateix l’avinguda des de fa anys (soroll, contaminació, 

accidentalitat ocasionada per la velocitat dels vehicles, etc.) estan majoritàriament vinculats al 

seu caràcter de via bàsica rodada i a les seves característiques de traçat i secció, i perjudiquen 

tant els veïns com l’activitat comercial. 

Exposa que la via té cinc carrils de circulació en una secció de 20 metres, voreres estretes 

d’escassament 2,50 metres, sovint amb contenidors a la vorera. Això és un obstacle també per a 

la dinamització econòmica del carrer. 

El seu grup proposa que s’iniciï un procés de participació, d’acord amb els veïns, que reculli 

totes les inquietuds relacionades amb el projecte i un acord sobre la intervenció quan hi hagi 

recursos econòmics en aquesta via, amb relació a la plaça Lesseps, però que doni resposta a la 

seva condició de frontera entre dos districtes. 

Indica que la proposició vol posar sobre la taula la necessitat de pensar sobre aquest espai en 
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clau ciutadana, d’espai públic, de pacificació del trànsit i de paisatge urbà (segurament hi ha les 

façanes més fosques de la ciutat per la presència de l’alta intensitat i densitat de vehicles que hi 

passen cada dia). 

 

El Sr. MARTÍ dóna la benvinguda, en nom del Grup de CiU, a tots els veïns i promotors 

d’aquesta iniciativa, amb els quals s’ha reunit les últimes setmanes, i manifesta el vot favorable 

del seu grup, que preferia, però, la proposició sense transaccionar. 

Recorda que en el darrer Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es va aprovar una 

proposició de CiU per instar el Govern del Districte a convocar una reunió amb tots els grups 

polítics i veïns i entitats del Farró i de Gràcia per començar el procés participatiu en l’àmbit de 

Sarrià-Sant Gervasi, un dels dos districtes afectats. Subratlla que cal deixar enrere 

immediatament l’espera d’uns veïns davant d’una injustícia de dècades d’inacció municipal, i 

dignificar un espai que, com tota la ciutat, mereix aquesta dignificació. 

Per acabar, indica que CiU vetllarà, tant als districtes com a la ciutat, perquè el procés 

participatiu no s’eternitzi i que es comencin a assolir acords i a aprovar avantprojectes. 

 

El Sr. ALONSO manifesta el vot favorable del seu grup, que només veu elements positius en el 

fet d’intervenir en l’avinguda per fer-la més habitable (mitjançant l’ampliació de les voreres, la 

il·luminació, la millora de l’asfalt i de la mobilitat, la reducció del soroll, etc.) i dinamitzar 

l’activitat econòmica, el comerç i l’ús per part dels ciutadans. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que coincideix, però, que el redactat 

inicial era millor. Tanmateix, entén que el que importa és donar resposta a una reivindicació 

veïnal justa de la Plataforma de Veïns i Comerciants per la Pacificació de l’Avinguda Príncep 

d’Astúries (mesures d’insonorització i pacificació del trànsit, etc.), amb qui el seu grup s’ha 

reunit recentment. 

Subratlla que durant més de seixanta anys no s’ha fet cap actuació important a l’avinguda, i 

considera que caldria aconseguir tenir un projecte abans d’acabar aquest mandat i, fins i tot, fer 

en aquest període alguna actuació de millora de la seguretat vial i la mobilitat en general. 

Fa un incís per comentar que hi ha també la reivindicació per canviar el nom del carrer i, a 

continuació, subratlla que si bé no es poden resoldre tots els problemes de cop, és important 

començar-hi a treballar de seguida per intentar tenir un projecte a punt —i, també, algunes 

actuacions fetes— abans d’acabar el mandat. 

 

El Sr. MULLERAS dóna la benvinguda en nom del Grup del PP, que donarà suport a la 

proposició, als veïns i comerciants de Príncep d’Astúries, i els agraeix l’esforç d’haver-se 

quedat fins que s’ha arribat a aquest punt de l’ordre del dia. 

Subratlla que fa dècades que els veïns esperen una reforma i una pacificació d’una avinguda 

que sovint s’utilitza més com a via ràpida de cotxes que com a passeig o carrer per al gaudi dels 

veïns i dels comerciants. 

Considera que les demandes veïnals (ampliació de voreres, nou arbrat, bancs, millor 

enllumenat, etc.) millorarien el benestar dels veïns i dels comerciants i donarien més seguretat a 

tothom. Per això, el seu grup espera que les reformes es duguin a terme al més aviat possible, i 

vetllarà perquè sigui així. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot favorable del seu grup, que comparteix els arguments 

exposats. 

Observa que l’avinguda ha d’anar en sintonia amb el carrer Gran de Gràcia i, a continuació, 

posa èmfasi en la reivindicació veïnal que demana el canvi de nom d’«avinguda Príncep 

d’Astúries» per «riera de Cassoles», nom amb què es coneixia antigament. Afirma que la 
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proposta apareix en el PAM, té molt de consens, queda lliure de controvèrsies polítiques i 

religioses, i no ret homenatge a cap personalitat. 

 

La Sra. SANZ dóna la benvinguda als veïns i veïnes presents, i els agraeix que hagin esperat 

fins a aquest moment. Així mateix, agraeix al PSC la voluntat de transacció. 

Explica que si bé davant les proposicions de CiU i de C’s, que plantejaven dos reurbanitzacions 

específiques amb unes partides pressupostàries i uns calendaris concrets, ha dit que calia un 

debat de ciutat per identificar-ne totes les necessitats i establir-hi prioritats, en aquest cas el que 

es demana (començar a treballar en un procés participatiu que permeti que en aquest mandat 

s’elabori un projecte amb uns calendaris, uns criteris i uns objectius comuns i, potser, dur a 

terme algunes actuacions) és absolutament factible, per la qual cosa el Govern donarà suport a 

la proposició. 

En darrer lloc, comenta que tant la reurbanització de l’avinguda com el canvi de nom es troben 

en el PAM que va presentar el Govern, i assegura que s’hi començarà a treballar de seguida. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix el suport de tots els grups i afirma que el PSC vetllarà pel compliment 

de la proposició. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, 

el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del 

PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal iniciï el 

procés participatiu per tal de definir els criteris per remodelar l’avinguda Príncep d’Astúries, 

amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat ambiental, fer-la més amable i més segura per als 

veïns, així com més adequada per a les activitats econòmiques. 

 

b)  Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

26.-  (M1519/3299) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Donar suport 

públicament a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als actes que s’organitzin al 

municipi per difondre la seva tasca. 2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient el rebuig de l’Ajuntament de Barcelona al Pla hidrològic de la demarcació 

hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel Govern espanyol. 3. Ratificar la necessitat de cabals 

ecològics suficients per a les zones humides dels nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre, 

que evitin el seu deteriorament i els permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 

4. Ratificar que, com marca la Directiva marc de l’aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot 

estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos usuaris. 

5. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre (c/ Enric d’Ossó, 23, Tortosa, 43500) i al Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient. 

 

La Sra. LECHA explicita que la proposició vol donar suport a la Plataforma en Defensa de 

l’Ebre en la lluita contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 

A continuació, explica com s’ha arribat a la situació actual: 

- El 8 de gener, el Consell de Ministres del Govern d’Espanya aprova aquest Pla hidrològic, els 

errors del qual cal revisar. Amb un govern en funcions, però, sembla que es tira endavant. 
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- Terres de l’Ebre, ja el 2007, aprova una proposta de cabals ecològics que permet continuar la 

vida a totes les zones humides, i referent als rius de la conca de l’Ebre i del territori català. 

- La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori, amb un bagatge en la lluita 

per la defensa de l’Ebre, denuncia totes aquestes operacions, la manca de cabals ecològics i 

l’apropiació d’aigua del riu. 

- La Plataforma inicia una campanya contra el Pla hidrològic a l’Estat espanyol amb una 

denúncia al Tribunal Suprem; a Europa amb una queixa a la Comissió de Medi Ambient perquè 

obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol, i al carrer amb nombroses mobilitzacions 

des del 7 de febrer i que continuaran el 5 de juny amb una manifestació massiva. 

Per acabar, enuncia la proposició, el text de la qual ha estat aprovat en molts llocs del territori 

català, com ara Vilafranca del Penedès, Sant Cugat, el Vendrell, Ulldecona o Deltebre. 

 

La Sra. VILA manifesta l’abstenció del seu grup, que està d’acord amb el fons de la proposició, 

però que no ha tingut temps de treballar unes esmenes que considera importants. 

 

El Sr. ALONSO manifesta l’abstenció del seu grup, que comparteix absolutament algunes 

qüestions de la proposició (respecte als cabals ecològics, la qualitat de l’aigua, el bon estat 

ecològic dels rius, l’equilibri natural, la convicció que l’aigua és un patrimoni públic), però 

entén que quan es parla del riu cal tenir en compte el riu complet i no fer debats territorials. 

D’altra banda, entén que el Pla hidrològic, si bé conté elements que el seu grup modificaria, té 

elements positius i ha estat aprovat en les confederacions hidrològiques, on estan representades 

totes les administracions, entitats, usuaris i regants que afecta el riu. 

 

El Sr. CORONAS manifesta el vot favorable del seu grup, que, un cop més, dóna suport a la 

Plataforma en Defensa de l’Ebre en la lluita contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, com 

ha fet participant en la mobilització que va organitzar la Plataforma a Amposta el 7 de febrer, 

presentant mocions a diversos municipis, o mitjançant la proposició no de llei debatuda al 

Congrés dels Diputats que exigia la retirada del Pla hidrològic, a la qual PP i C’s no van donar 

suport (el PSOE s’hi va abstenir). 

Subratlla que el Pla atempta contra l’equilibri ambiental de la zona, ja que no respecta els cabals 

ecològics mínims i entra en conflicte amb zones de la xarxa Natura 2000. El Pla posa en 

evidència la gestió centralitzada dels recursos hídrics que duu a terme l’Estat espanyol, que 

incompleix de manera reiterada les directrius que fixa la Unió Europea en aspectes com la 

Directiva marc de l’aigua pel que fa, entre altres coses, a la definició dels cabals ambientals, els 

plans de regadiu o la política d’embassaments. 

Puntualitza que qui en presenta una visió territorial esbiaixada és l’Estat espanyol, ja que 

planteja un pla hidrològic que obvia una part molt important del riu Ebre, la desembocadura, i 

tot el que representa per a les Terres de l’Ebre, una font de riquesa natural i econòmica, a la 

qual no es pot renunciar en benefici d’una altra zona perquè algú s’hi entesti (el PP fa molts 

anys que ho busca). 

En darrer lloc, subratlla que es tracta d’un projecte antidemocràtic, impulsat per un govern en 

funcions i aprovat a través d’un decret, sense voluntat de diàleg ni de consens amb el territori, 

amb l’objectiu de generar divisió social, aprofundir en el conflicte d’interessos, i agitar 

l’enfrontament entre regants i ambientalistes. Afirma que el Pla vol reservar legalment el 

màxim d’aigua possible a la part inicial del riu i deixar el tram final amb cabals exigus i una 

qualitat de l’aigua insuficient, de manera que posa en perill el futur social, econòmic i ambiental 

de les Terres de l’Ebre, cosa que no es pot permetre. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup, que comparteix absolutament els 

arguments exposats pel grup proposant i que entén que el Pla no garanteix els cabals ecològics 
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suficients i, per tant, incompleix les normatives europees. 

A continuació, recorda que el Grup del PSC de l’Ebre, pocs dies després que el Consell de 

Ministres aprovés el Pla, va presentar al Parlament una proposta de resolució que manifestava el 

rebuig al Pla, donava suport a les iniciatives i mobilitzacions en contra, i instava el Govern de la 

Generalitat a convocar la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per liderar una 

resposta unitària; demanava a la Comissió Europea que vetllés per l’adequació i el compliment 

del Pla hidrològic de les directives europees; exigia el compliment de tots els projectes i 

inversions proposats per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, relatius a la 

millora ambiental i econòmica vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs, i exigia el 

compliment dels acords de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, especialment 

pel que fa als cabals ecològics. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta el vot contrari del seu grup. 

 

La Sra. HERRERO informa que intervé en aquest punt de l’ordre del dia com a representant del 

Grup Municipal de BC i no com a comissionada. 

 

La Sra. VILA pregunta si un comissionat pot intervenir com a representant d’un grup 

municipal, cosa que podria generar confusió. Entén que el Govern pot delegar la paraula en 

qualsevol altra persona, amb limitacions, però que quan es parla en nom d’un grup, han de 

parlar els càrrecs electes. Demana que s’aclareixi aquest punt. 

 

La Sra. CASTAÑER respon que els comissionats poden intervenir, però l’emissió del vot, 

l’assumpció de la responsabilitat de la posició del Govern, és del regidor. 

 

La Sra. VILA pregunta si un grup municipal pot deixar intervenir, per exemple, un tècnic que 

l’assessora. 

 

La Sra. SANZ recorda que també en el mandat passat un comissionat contestava els precs i les 

preguntes. 

 

La Sra. VILA insisteix que allò que voldria saber és si un comissionat, una persona no electa, 

pot respondre en nom d’un grup municipal. 

 

La Sra. CASTAÑER respon que entén que la comissionada intervé com a grup del Govern, com 

a Govern, però que el posicionament l’ha de fer formalment un regidor. Afirma que la 

intervenció, com en altres moments i en altres mandats, la poden fer els comissionats. 

 

La Sra. VILA torna a preguntar si un tècnic de qualsevol grup municipal por intervenir per 

delegació del grup. 

 

La Sra. CASTAÑER indica que no es tracta d’un tècnic. 

 

La Sra. VILA insisteix a preguntar si una persona que assisteixi un dia a la sessió pot prendre la 

paraula en nom del Govern municipal. 

 

El Sr. MULLERAS proposa tractar aquesta qüestió a la Junta de Portaveus. 

 

La Sra. HERRERO reprèn la seva intervenció. 

Expressa el vot favorable de BC, que entén que el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
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significaria la mort del delta de l’Ebre i del seu ecosistema natural. 

Considera que encara és possible evitar que s’executi el Pla i que, per tant, els interessos 

urbanístics en altres conques s’anteposin als impactes ecològics sobre el delta. Per això, el Grup 

de BC donarà suport a la Plataforma en totes les iniciatives que dugui a terme en aquest sentit: 

el recurs al Tribunal Suprem, la queixa davant la Comissió Europea i les mobilitzacions socials 

convocades, com ara la del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Barcelona, que 

s’espera que sigui encara més multitudinària que la del 7 de febrer a Amposta. Indica que BC 

col·labora amb la Plataforma en totes les peticions que fa perquè aquesta manifestació sigui 

possible logísticament. 

 

La Sra. LECHA celebra que s’aprovi la proposició i subratlla la gran importància que tenen les 

zones humides d’arreu del Principat. Observa que els sistemes naturals no són patrimoni de 

l’Estat espanyol, sinó del planeta Terra, i recorda que les zones humides formen part d’una gran 

ruta d’ocells migratoris que vénen del nord d’Europa i se’n van cap a l’Àfrica. 

A continuació, esmenta algunes de les nombroses organitzacions (Jóvens de les Terres de 

l’Ebre, la Plataforma, Enginyeria sense Fronteres, ERC, la FAVB, Arran, Aigua És Vida, 

Associació Naturalista de Girona, Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, la CUP) que 

donen suport a la manifestació que se celebrarà a Barcelona per salvar les conques i les 

desembocadures. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila expressa l’abstenció de CiU, 

el Sr. Alonso expressa l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, 

el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP 

i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

27.-  (M1519/3327) Instar el Govern municipal que prengui les mesures necessàries en el transcurs 

dels propers 6 mesos per reduir en un 25% el frau en el transport públic, desenvolupant mesures 

tant de tipus coercitives com pedagògiques. Per potenciar aquestes mesures és imprescindible 

que el Govern municipal denunciï públicament el frau en el transport públic de manera clara i 

unívoca. 

 

La Sra. VILA formula el prec, motivat per unes declaracions de l’alcaldessa en què justificava 

que les persones utilitzessin el transport públic sense validar els tiquets, i per la constatació d’un 

augment del frau a TMB, que té un impacte econòmic d’11 milions d’euros anuals en aquesta 

empresa pública, i que genera problemes de convivència entre les persones que paguen i, en 

molts casos, fan un esforç, i les que no, que de vegades per passar sense validar un títol 

s’arramben a una persona que sí que el valida i hi ha confrontacions. 

 

La Sra. VIDAL assegura que el frau en el transport públic preocupa el Govern, motiu pel qual 

treballa amb els operadors i l’ATM implementant mesures tant dissuasives com, sobretot, 

pedagògiques per disminuir encara més el frau, que, tot i tenir unes xifres absolutes elevades 

atès l’elevat nombre de viatgers, té un dels índexs més baixos de les empreses de transport 

públic d’Europa. Explicita que el prec s’accepta. 

 

La Sra. VILA agraeix l’acceptació del prec, que ha estat transaccionat, i espera que el Govern 

expliqui com es desenvoluparà el conjunt d’iniciatives. 
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 Es dóna per tractat amb el redactat següent: Instar el Govern municipal que prengui les 

mesures necessàries en el transcurs dels propers 12 mesos per reduir en un 15% el frau en el 

transport públic, desenvolupant mesures tant de tipus coercitives com pedagògiques. Per 

potenciar aquestes mesures és imprescindible que el Govern municipal denunciï públicament 

el frau en el transport públic de manera clara i unívoca. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

28.-  (M1518/3321) Que el Govern municipal impulsi una aplicació flexible de l’Ordenança de 

terrasses, tal com reclamen sindicats i patronal, per tal que el Zurich pugui mantenir 

íntegrament la seva activitat a la via pública com ho ha estat fent fins ara, i no s’hagi de veure 

greument afectada per una disminució dràstica del nombre de taules. 

 

El Sr. ALONSO formula el prec, referent al Cafè Zurich, un establiment emblemàtic que 

existeix des de fa més d’un segle i que és punt de trobada per a visitants i barcelonins i element 

de referència de la ciutat que forma part de la seva història. Observa que amb l’aplicació de 

l’Ordenança de terrasses se’n retirarien 70 taules i es posarien en perill 32 llocs de treball, per 

això es demana que es busqui una fórmula, mitjançant una ordenació singular o un altre 

mecanisme, per salvaguardar aquesta terrassa. 

 

La Sra. SANZ exposa que s’ha iniciat un procés de participació ciutadana en paral·lel a la 

redacció de l’ordenació singular de la plaça Catalunya, del qual ha tingut lloc la primera sessió, 

en què es va presentar el marc normatiu, l’anàlisi de la situació i les singularitats de 

l’emplaçament. Els serveis tècnics estudien i comptabilitzen els requeriments de l’espai públic 

(accessibilitat universal, condicionants d’accés, modificació d’algun element de mobiliari urbà, 

etc.) amb el manteniment del major nombre de terrasses possible en aquell entorn, on no hi ha 

veïns i, per tant, hi ha menys molèsties que en altres espais. 

Indica que es preveu presentar una primera proposta d’ordenació per a la seva discussió en la 

segona sessió de participació, i hi haurà una tercera sessió de treball abans de presentar-la a la 

Comissió Tècnica de Terrasses, per elevar-la a aprovació inicial, quan passen per la Comissió 

de Govern i, a més, hi ha un període d’exposició al públic de 30 dies. 

Observa que l’ordenació singular d’alguns emplaçaments de la ciutat fa que s’hagin d’adaptar a 

una interpretació diferent de la normativa, però que en aquest cas hi ha un conflicte perquè hi ha 

la terrassa enganxada a la façana, cosa que vulnera les normatives d’accessibilitat universal, ja 

que les persones amb discapacitat visual no hi poden passar. Demana a tothom responsabilitat 

en aquest aspecte. 

Comenta que davant l’elaboració de la proposta de l’Ordenança de terrasses en el mandat 

anterior, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i diferents col·lectius van impulsar 

moltes al·legacions, ja que, tal com està establert mèdicament, han de tenir un espai de 

referència i, en aquest cas, és la façana, la paret. Afirma que aquest és el màxim conflicte que hi 

pot haver a l’hora de reordenar aquest àmbit. 

Per acabar, indica que el prec es rebutja en espera del treball que es desenvolupi en el marc de 

les sessions participatives. 

 

El Sr. ALONSO lamenta que es rebutgi el prec. Subratlla que el Grup de C’s dóna suport a les 

reivindicacions de les persones amb diversitat funcional, però no sap si aquest argument és més 

una excusa que un raonament tècnic. Insisteix que la terrassa fa un segle i mig que hi és. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

29.-  (M1519/3332) Que es convoqui una sessió extraordinària del Grup de Treball sobre el Model 

de Futur del Zoo de Barcelona per tal d’abordar els aspectes més immediats que afecten la 

gestió del Parc i el futur d’algunes de les seves espècies. 

 

El Sr. CORONAS exposa que fa uns mesos es va constituir el Grup de Treball sobre el Model 

de Futur del Zoo, un espai molt reivindicat que pretén definir com ha de ser el zoo dels propers 

anys, a partir de reunir al voltant d’una mateixa taula tots els agents implicats (partits, 

associacions, experts i representants de la Direcció i dels treballadors del zoo) per desenvolupar 

un procés que es preveu que finalitzi entre finals d’enguany i principis del 2017. 

Indica que ja en la primera reunió del grup de treball, un òrgan clau atès el seu elevat grau de 

representació, es va constatar la necessitat de no deixar de banda aspectes immediats que 

afecten la gestió del zoo i el futur d’algunes de les seves espècies, com ara el futur del delfinari 

i els quatre dofins que continuaran habitant al parc, o la instal·lació de la sabana. 

En darrer lloc, formula el prec, tot entenent que el grup de treball no té caràcter executiu, però 

que seria interessant per als responsables polítics i per a la Direcció del Zoo escoltar l’opinió 

dels experts i de les entitats abans de prendre decisions o actuar sobre determinats aspectes. 

 

La Sra. HERRERO explicita que l’objectiu del grup de treball és definir de manera conjunta i 

consensuada el model de futur del zoo. 

Considera que, atès que hi ha decisions que es poden prendre actualment que poden condicionar 

el futur, val la pena abordar-les en el marc d’aquest grup de treball. Pensa que no seria adequat, 

en canvi, barrejar aspectes de gestió quotidiana amb l’objectiu del grup de treball, ja que la 

gestió quotidiana no està directament relacionada amb el benestar animal pròpiament dit, amb 

la competència que es té o amb l’objectiu de la Comissió. 

Informa que es va prendre la decisió d’aturar el projecte de construcció d’un nou delfinari 

perquè s’entenia que portar a terme aquest projecte sí que buidava de contingut el grup de 

treball i condicionava totalment la decisió que es podia prendre respecte al futur. 

Indica que el prec s’accepta, perquè qüestions com la solució per a la situació dels dofins s’han 

de tractar en aquest grup de treball, que no ha de tractar, com ha dit, temes de gestió quotidiana 

—moltes entitats tenen aquesta inquietud—, sinó temes o decisions que es puguin prendre en el 

present i que condicionen el futur. 

Per acabar, comenta que la convocatòria no es podrà fer de manera immediata, atès que cal 

esperar a acabar l’estudi comparat d’alternatives, però es convocarà tan aviat com sigui 

possible. 

 

El Sr. CORONAS subratlla que el tema del benestar dels dofins i de quin ha de ser el futur del 

delfinari —actualment, una banyera que alberga quatre dofins, cosa que no es pot permetre— 

no és un tema de quotidianitat, sinó de decisió estratègica, que ha de garantir el benestar dels 

animals, i que si el Grup d’ERC ha volgut emmarcar el debat dins del grup de treball ha estat 

per respecte a tota la feina que s’hi fa i per l’àmplia visió que té gràcies a la representació de 

treballadors, Direcció, Govern, partits i entitats. No entén que es digui que aquest no és l’espai 

adient per debatre aquesta qüestió. 

 

La Sra. HERRERO es disculpa per no haver-se explicat bé. Aclareix que justament volia dir el 

que acaba de dir el Sr. Coronas. Subratlla que comparteix plenament que cal fer el debat, i per 

això es va prendre la decisió de no tirar endavant el projecte i s’ha acceptat el prec. D’altra 

banda, repeteix que altres aspectes de gestió quotidiana no són objecte d’aquesta Comissió. 
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El Sr. CORONAS remarca que ell no ha plantejat cap aspecte de gestió quotidiana, sinó dos 

temes concrets, que són urgents i que són estratègics, i per això no entén que es digui que 

aquest no és l’espai on s’ha de debatre aquest tema. 

 

La Sra. SANZ diu que sí que l’és. 

 

El Sr. MÒDOL convida el grup proposant i el Govern a aclarir aquest aspecte després de la 

sessió. 

 

Es dóna per tractat. 

 

 Del Grup Municipal PSC: 

 

30.-  (M1519/3340) Que el Govern municipal iniciï en els propers mesos la gestió urbanística del 

polígon d’actuació urbanística definit a la MPGM a l’illa delimitada pels carrers del Danubi, del 

Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i la travessera de les Corts i entorns. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que el 15 de novembre del 2010 es va aprovar definitivament la 

modificació del Pla general metropolità a què fa referència el prec, per a un sector amb una 

estructura urbana tradicional de cases de cos i una peça industrial catalogada. Exposa que el Pla 

va desafectar la major part de les cases i va proposar una agenda i un itinerari de gestió 

urbanística; concretament, defineix un polígon d’actuació urbanística a partir del qual es poden 

obtenir els sòls per a zones verdes, equipaments i la parcel·la on s’ha de construir l’edifici per 

als reallotjaments. 

A continuació, formula el prec. 

 

La Sra. SANZ observa que hi ha dos àmbits d’actuació: d’una banda, el de pensar com 

s’endreça l’entorn on hi ha les afectacions específiques, les desafectacions, i el reallotjament de 

les mateixes afectacions; i, d’altra banda, una actuació més complexa que també depèn d’altres 

treballs a escala de ciutat, i des d’una perspectiva de la valoració de l’immoble que hi ha en 

aquell entorn. 

A continuació, indica que el prec s’accepta, tot entenent que es parla específicament d’aquest 

àmbit i que «els propers mesos» pot ser en el transcurs del 2016. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix l’acceptació del prec, que beneficiarà els veïns que fa sis anys que 

esperen que s’iniciï aquest procés. 

 

Es dóna per tractat. 

 

 

31.-  (M1519/3341) Que el Govern municipal consideri les necessitats específiques d’estacionament, 

càrrega i descàrrega de les empreses de reformes de cuines, banys i similars, i col·labori, si 

escau, amb els gremis respectius, a l’hora de renovar la definició de les àrees de descàrrega 

urbana de mercaderies (DUM) i altres mesures que s’hi puguin relacionar. 

 

El Sr. MÒDOL subratlla la importància que té per al seu grup l’impuls de l’activitat econòmica 

relacionada amb l’activitat de rehabilitació i reforma. Recorda que el PSC va presentar, 

juntament amb el Govern, un pla de rehabilitació que és segurament el més ambiciós dels que 

ha plantejat mai l’Ajuntament, cosa de la qual estan orgullosos. 
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Indica que el prec, que formula, vol solucionar una problemàtica concreta del Gremi de Cuines, 

Banys i Reformes de Catalunya, un sector molt important majoritàriament format per pimes, 

micropimes i autònoms —i, per tant, molt afectat per la crisi econòmica—, amb unes 

necessitats específiques pel que fa a la càrrega i descàrrega i a l’estacionament pròxim del 

vehicle. 

Posa de manifest que el gremi ha treballat una proposta de col·laboració amb l’Ajuntament que 

caldria estudiar i, si és el cas, coordinar amb la política general de les àrees de DUM i la 

regulació de les zones blaves i verdes, tot tenint en compte els objectius de l’Ajuntament pel 

que fa a l’assoliment d’una mobilitat més sostenible, i mantenint l’esperit de rotació implícit de 

les àrees de DUM. 

 

La Sra. VIDAL accepta el prec i subratlla que l’Ajuntament treballa en la millora contínua de la 

gestió de la distribució urbana de les mercaderies. 

Informa que s’està treballant una aplicació per controlar millor la qüestió: la informació 

facilitada per l’aplicació ajudarà a resoldre els problemes de saturació de les zones de càrrega i 

descàrrega, i es tindran en compte les diferents necessitats logístiques de cada sector. 

Recorda que hi havia sis gremis que disposaven d’un permís especial per aparcar de forma 

il·limitada, a diferència de la resta de gremis, que tenien un límit de trenta minuts. Altres setze 

gremis demanaven tenir també aquest permís especial. Molts d’ells duen a terme activitats 

equiparables amb les dels gremis amb el permís especial, de manera que no es podia justificar 

que uns el tinguessin i uns altres no. Com que tampoc no es podia donar un permís de tot el dia 

a tots els gremis sol·licitants, per la necessària rotació contínua que hi ha d’haver a les zones de 

càrrega i descàrrega, es va decidir treure aquests permisos i que aquells sis gremis operessin 

com la resta. 

En darrer lloc, afirma que es treballarà per resoldre les necessitats específiques de càrrega i 

descàrrega de tots els gremis —davant una qüestió col·lectiva no es poden prendre decisions a 

la carta, com s’havia fet en el passat—, en el marc del Pacte per la mobilitat i de l’equip que 

treballa la distribució urbana de mercaderies. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix l’acceptació del prec, reconeix els esforços que està fent el Govern, i 

valora el desenvolupament de l’aplicació, que proporcionarà informació que pot ser molt 

valuosa. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

32.-  (M1519/3336) Instar el Govern municipal a garantir que el projecte de la ronda de Dalt asseguri 

la cobertura en tots els trams pendents, i que, en cas negatiu, el Govern municipal expliqui la 

seva proposta i les seves implicacions en el territori. 

 

 Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm.3. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

33.-  (M1519/3328) Quin és el capteniment del Govern municipal envers les afectacions 
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urbanístiques del Pla general metropolità de 1976 del túnel d’Horta i els barris afectats de Font 

del Gos i Can Papanats? 

 

La Sra. VILA formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ comenta que el Govern ha valorat totes aquestes qüestions amb els veïns i veïnes 

de la Font del Gos, de Can Papanats i de Cal Notari, i subratlla que cada emplaçament 

urbanístic té una situació complexa diferent, amb afectacions diferents i amb relació a 

planejaments diferents: alguns estan vinculats amb el desenvolupament del parc de Collserola, 

d’altres amb la xarxa Natura 2000 i altres qüestions estan vinculades amb el PGM. Cal veure 

com es desenvolupa cadascuna. 

Remarca que cal oferir una solució a uns habitatges afectats pel PGM des dels anys setanta, i 

indica que el Govern treballa per abordar la transformació dels barris de muntanya, no només 

d’aquest àmbit sinó de tota la ciutat, durant tot el mandat. 

 

La Sra. VILA reconeix que la situació és complexa, però assenyala que en el mandat anterior es 

va preparar un pla de millora que permetia endegar diferents serveis en aquests barris. Vol saber 

si s’implementarà aquest pla de millora, si hi haurà aquestes inversions per millorar 

l’enllumenat, la recollida d’aigua, les voreres, les papereres i la recollida d’escombraries, entre 

altres qüestions, i quin és l’estat de l’inventari. Explica que es va deixar a punt per començar a 

fer un inventari de la situació dels habitatges, des del punt de vista urbanístic i de salubritat, i es 

va començar a implementar el criteri que qui s’hi volgués quedar, s’hi podia quedar si la 

situació ho permetia. Comenta que, a partir d’aquí, hi havia una qüestió només de planejament i 

de PGM, o de voluntat política de tirar endavant un canvi de planejament. Demana que 

s’expliciti en quin sentit treballarà el Govern. 

 

La Sra. SANZ insisteix que es vol treballar conjuntament amb tots els barris de muntanya, i 

que, amb aquest objectiu, s’ha creat un espai de reflexió amb ells específicament. 

Diu a la Sra. Vila que en la presentació que va fer al Districte va quedar palès que moltes de les 

qüestions —que sovint no impliquen només l’Ajuntament— no es podien abordar tal com 

estaven plantejades, i subratlla que no es poden donar respostes parcials a problemes 

transversals i complexos. Afirma, però, que alguns elements sí que es poden recuperar. 

Conclou que es continua treballant per la millora i el desenvolupament d’aquests entorns on 

viuen moltes famílies. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

34.-  (M1519/3322) Quin és el protocol de neteja específic per tal de garantir la salut pública a la 

platja experimental per a gossos i el seu entorn? 

 

El Sr. ALONSO formula la pregunta. 

 

La Sra. HERRERO comença manifestant la disposició del Govern per fer tots els possibles per 

maximitzar els beneficis i minimitzar els perjudicis d’aquesta prova pilot. 

A continuació, confirma que hi haurà un dispositiu de neteja especial específic per a aquesta 

platja: es preveu una neteja de la zona habilitada per a gossos i dels entorns repetitiva durant el 

matí i durant la tarda. Aquesta feina consisteix a passar el rasclet pels racons, buidar papereres i 

passar, en cas que sigui necessari, una garbelladora manual. També hi haurà connexió a una 
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mànega per mullar les bases de la tanca per evitar possibles males olors, i a la nit es farà un 

garbellat mecànic de tota la superfície amb el tractor. D’altra banda, els informadors i 

informadores de les platges informaran diàriament els usuaris sobre què poden fer i què no, i 

sobre el comportament cívic que s’espera de la seva estada. 

Per acabar, recorda que abans de permetre que els gossos viatgessin al metro, va haver-hi 

moltes opinions contràries, però finalment hi viatgen amb normalitat sense que hi hagi cap 

incident. El Govern espera que en aquest cas passi el mateix. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

35.-  (M1519/3333) Quin és l’estat i els terminis d’execució de les expropiacions previstes en els 

àmbits de planejament del Carmel i els entorns (la Vall d’Hebron i els Tres turons) i al nucli 

antic de Sant Andreu? 

 

El Sr. CORONAS formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ recorda que l’objectiu per a aquest mandat respecte a la modificació del PGM del 

Carmel és definir criteris de revisió del planejament vigent i poder fer una reflexió global a 

partir de les afectacions que planteja i començar-lo a treballar. 

Explica que pel que fa a la modificació del PGM de Tres Turons, s’està desenvolupant la 

recuperació de la feina que s’havia fet i començant a definir els objectius concrets per 

desenvolupar les actuacions que esdevinguin posteriors, però sempre —també en el cas del 

Carmel— des del consens i des del treball amb el territori. 

Respecte a Sant Andreu —la setmana passada en parlava amb els veïns i veïnes de l’Associació 

de Veïns de Sant Andreu—, afirma que és una de les qüestions presents a la llista de necessitats 

a impulsar, perquè hi ha algunes actuacions fixades per la mateixa modificació que es va 

aprovar, però ara s’estan comptabilitzant totes les actuacions que és necessari desenvolupar, i la 

llista és infinita: Vallcarca, colònia Castells, els barris de muntanya, Sagrada Família, 

afectacions viàries, Sant Andreu, Gràcia, Danubi, etc. 

Clou la intervenció explicant que en la definició del PIM i del PAM s’estan prioritzant les 

actuacions més necessàries en funció del pressupost i de les possibilitats de l’Ajuntament, i 

s’estan estudiant les viabilitats i repensant el que sigui necessari des de la perspectiva de 

l’interès general. 

 

El Sr. CORONAS indica que la pregunta ve motivada per la publicació d’algunes peticions 

d’expropiació que han fet propietaris de Sant Andreu, el Carmel i Tres Turons a qui els 

correspondria per calendari, però a qui han dit que no els correspon fins al 2020. 

És conscient que hi ha moltes més afectacions, però el preocupa especialment la modificació del 

PGM del Carmel, impulsada en el mandat 2007-2011, que va viure molt intensament. Diu a la 

Sra. Sanz que segurament a la seva predecessora, la regidora Elsa Blasco, li faria molta pena 

saber que es vol modificar un planejament sobre el qual va costar tant arribar a un consens 

suficient perquè s’aprovés, igual que a la majoria d’entitats que van estar al darrere de 

l’aprovació, algunes de les quals van renyar ERC perquè s’havien reduït aproximadament a la 

meitat les afectacions, després d’anar casa per casa, parlant veí per veí, veient realment què feia 

falta. 

Quant a Tres Turons, qualifica de surrealista que es diguin les mateixes coses que deia CiU el 

mandat anterior: ara es planteja revisar planejaments aprovats en el mandat 2007-2011, quan 

governava ICV-EUiA. Entén que potser preocupa el pes econòmic d’allò que es va aprovar, que 
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era un compromís, i per això s’hi plantegen modificacions. 

Explicita que l’ha sobtat la resposta. 

 

La Sra. SANZ rectifica les paraules del Sr. Coronas. Repeteix que el que es fa amb Tres Turons 

és recuperar la feina que s’havia fet i impulsar-la, tenint en compte les prioritats però no pas 

retocant res. Recorda que fa unes comissions el Grup de CiU va presentar una proposició i el 

Govern, com ERC, hi va votar en contra, precisament per reivindicar tota la feina 

desenvolupada. 

Assegura que el Govern és plenament conscient de tota la feina feta el 2010 i de quant va costar 

tirar endavant la modificació del PGM del Carmel. L’únic que es vol fer és intentar incorporar-

hi algunes demandes veïnals, de manera que cal una feina d’estudi, de reflexió global sobre 

l’afectació de tot plegat. 

Quant al cas de Sant Andreu, informa que s’està revisant, atès que s’ha detectat que aquesta 

expropiació no corresponia fins a la data especificada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 

Insisteix que no ha parlat de revisar el tema de Tres Turons, sinó que ha parlat de recuperar la 

feina que s’havia fet i començar a definir els objectius per tirar endavant les expropiacions 

resultants. Diu al Sr. Coronas que, en cas de dubte, es pot consultar el vídeo, i que potser hauria 

d’estar una mica més atent. 

 

El Sr. CORONAS demana que no se li falti al respecte, perquè està absolutament atent i entén 

les coses. Subratlla que simplement ha dit a la Sra. Sanz que havia parlat de «revisar», però si 

ella diu que no, es revisarà el vídeo i s’esvairan els dubtes, però cal que tothom guardi les 

formes i no falti al respecte. 

 

La Sra. SANZ subratlla que tothom ha de guardar les formes. 

 

El Sr. CORONAS respon que ell no li ha faltat el respecte a ella, però ella a ell sí. 

 

El Sr. MÒDOL demana que, per respecte a la Comissió, es doni per finalitzat aquest punt. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

36.-  (M1519/3337) En quins planejaments urbanístics o acords municipals de la ciutat de Barcelona 

s’han cedit solars municipals a cooperatives d’habitatges, sindicats, operadors i entitats sense 

afany de lucre per a la construcció d’habitatges de protecció de lloguer i/o lloguer social en els 

últims 10 anys i en quina data (especificant l’adreça de cadascun dels solars, a qui s’ha cedit 

cadascun d’aquests solars, en quins d’aquests solars no s’han iniciat les obres i per quins 

motius, en quins s’han iniciat les obres i actualment estan en construcció i en quins han 

finalitzat les obres i en quina data es van iniciar i en quina van finalitzar, i detallant el règim 

d’adjudicació dels habitatges i número d’habitatges, l’entitat responsable de l’adjudicació, el 

procés d’adjudicació i la publicitat que s’ha donat a cadascun d’aquests processos i en quines 

dates)? Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta 

comissió. 

 

El Sr. MULLERAS formula la pregunta. 

 

El Sr. MONTANER confirma que disposa de les dades demanades i observa que, atès que es 

refereixen als darrers deu anys, corresponen a tres mandats anteriors i, per tant, hi ha convenis 
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que s’havien fet abans. 

A continuació, explica com s’està enfocant ara: 

Amb qui s’han fet més convenis (12) és amb la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelona. Aquests convenis són de permuta, per un percentatge de sostre construït d’habitatge. 

S’han obtingut 103 pisos per a lloguer social, i en aquest moment s’estan realitzant dues obres, 

a Can Batlló i a la plaça de la Gardunya. 

S’han fet convenis amb tres sindicats (la UGT, CCOO i la USOC). En aquest cas, es paga un 

cànon pel sòl i els habitatges passen a ser propietat dels afiliats. 

També es van fer convenis, sobretot al principi del període pel qual es demana, el 2006, amb 

l’INCASOL i amb REGESA. Això es va aturar els últims anys i ara s’intenten recuperar dos 

projectes amb REGESA i dos amb l’INCASOL per portar endavant operacions d’habitatge. 

En l’anterior mandat es van iniciar, i s’està fent un esforç per acompanyar-ho, dos petits 

projectes amb dues cooperatives petites (la Borda, a Can Batlló, i Sostre Cívic, al carrer 

Princesa), que són de dret de superfície d’habitatge protegit en règim de dret d’ús. 

Des del 2009, totes les adjudicacions s’han realitzat mitjançant el Registre de Sol·licitants 

d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, que es pot trobar al web del Registre i del 

Consorci de l’Habitatge. El Govern en el primer moment va crear una taula d’habitatge 

cooperatiu per promocionar els habitatges en cooperativa, en comunitat (cohousing), per ajudar 

al màxim des d’un punt de vista financer, tècnic, aportant sòl a aquestes cooperatives, així com 

per replantejar els convenis que s’havien fet anteriorment, perquè en tots els casos el sòl 

segueixi sent sempre públic. 

 

El Sr. MULLERAS demana si els poden facilitar un interlocutor per aclarir els possibles dubtes 

que sorgeixin de la revisió de la informació que es faciliti per escrit. 

A continuació, subratlla que cal garantir la màxima transparència en aquestes adjudicacions, 

que han de passar pel control municipal i oferir les garanties socials d’aquest tipus d’habitatges: 

es tracta de sòl municipal, de concessions públiques, i, per tant, l’Ajuntament ha de vetllar 

perquè la finalitat de la concessió sigui la que correspon. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

37.-  (M1519/3300) L’Ajuntament de Barcelona té previst imposar algun tipus de sanció a l’empresa 

Gruporaga o rescindir el contracte de concessió i iniciar la municipalització del servei de poda 

de l’arbrat, que pertany a Parcs i Jardins? 

 

La Sra. LECHA indica que l’empresa per la qual es pregunta, Gruporaga, que presta serveis a 

Parcs i Jardins, comet diverses irregularitats tant a Barcelona com en altres ciutats de l’Estat 

espanyol. En el cas de Barcelona, no compleix la normativa de seguretat de Parcs i Jardins amb 

relació a la senyalització dels espais de treball; la plantilla ha denunciat que no es paguen els 

plusos de perillositat previstos; no es cobreixen les vacants temporals ni definitives, i dues 

treballadores van ser acomiadades per negar-se a quedar-se més enllà del seu horari de feina, ja 

que se’ls va dir que per aquestes hores no tindrien cap compensació. Se’ls va dir que «això els 

seus pares ho havien viscut però elles ja no». 

A continuació, formula la pregunta. 

 

La Sra. HERRERO informa que el 9 de maig, en conèixer els fets relatats per la Sra. Lecha, es 

va incoar un expedient informatiu a l’empresa Gruporaga amb l’objectiu d’obtenir 

documentació i testimonis que permetessin analitzar si s’havia produït algun incompliment per 
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part de l’empresa. En el cas que es demostri que hi ha hagut incompliments, es determinarà si 

procedeix imposar una sanció o rescindir el contracte. 

Subratlla que és la primera vegada que Parcs i Jardins incoa un expedient informatiu a una 

empresa, i assegura que si hi ha incompliments, no quedaran impunes. 

D’altra banda, assenyala que el 84% dels treballadors i treballadores que fan poda a Barcelona 

són treballadors propis de Parcs i Jardins, i només un 16% pertany a l’empresa externa, 

Gruporaga. Comenta que hi ha l’objectiu a mitjà termini de prestar el servei de poda totalment 

amb personal propi, independentment del desenllaç d’aquests fets. 

 

La Sra. LECHA diu al Govern que suposa que sap de quines treballadores es tracta, i que van 

ser acomiadades amb l’excusa que el servei que prestaven ja no era necessari, però 

immediatament després es van incorporar dues treballadores al mateix servei. 

Agraeix la resposta i demana que s’informi de la resolució de l’expedient informatiu. 

 

Es dóna per tractada. 

 

38.-  (M1519/3301) Sota quins criteris es realitzen les externalitzacions de gats i gossos del CAAC? 

Aquestes externalitzacions garanteixen el benestar dels animals així com el seu seguiment per 

part del CAAC i de les veïnes de la ciutat? Són les educadores canines d’Ethogrup incapaces de 

solucionar in situ els problemes d’inhibició i reactivitat d’alguns dels gossos? 

 

La Sra. LECHA formula les preguntes. 

 

La Sra. HERRERO enumera els quatre casos generals en què els gats i/o els gossos es deriven a 

altres centres: 

1. Animals que estan en un estat delicat de salut, animals d’edat avançada que són ingressats en 

hospitalització o per als quals cal trobar una casa d’acollida. 

2. Situació sobrevinguda que fa superar la capacitat d’allotjament del CAAC (200 gossos i 

150 gats). De vegades arriben més animals dels que es poden acollir i s’ha de buscar una 

alternativa. 

3. Obres a les instal·lacions. 

4. Animals amb requeriments específics d’espais i tractaments per motius de problemes de 

comportament. 

Assenyala que sempre és el professional veterinari qui determina la necessitat que els animals 

siguin atesos en instal·lacions que els garanteixen un millor benestar, i subratlla que no és una 

dinàmica habitual del centre, sinó que són casos excepcionals. Comenta que de vegades els 

tractaments són molt especialitzats i el personal del CAAC no té l’especialització requerida. 

 

La Sra. LECHA manifesta sorpresa davant l’afirmació que el personal no té l’especialització 

necessària, quan el centre té tres etòlogues, encara que no realitzin totes les hores que seria 

desitjable. Pregunta si no seria més econòmic focalitzar l’atenció sobre determinats animals, 

encara que s’haguessin d’ampliar les hores de les etòlogues, que externalitzar-ho i pagar 

aquestes externalitzacions durant una temporada, que en determinats casos pot ser llarga. 

 

La Sra. HERRERO insisteix que no és una pràctica habitual sinó excepcional, i comenta que cal 

tenir en compte les limitacions de les instal·lacions, que de vegades no permeten separar 

determinats animals o fer una sèrie de tractaments diferenciats. Indica que caldrà estudiar la 

possibilitat de disposar de professionals que tinguin totes les especialitzacions davant de 

diferents situacions de problemes de comportament dels animals —ampliar el servei d’etologia 

és un dels objectius—, i subratlla que sempre que és possible es fa de manera directa. 
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Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment proposicions / Declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

39.-  (M1519/3338) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició M1519/3177, aprovada en la sessió de 20 d’abril de 2016: La 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern municipal a promoure 

l’enderroc i/o enderrocar l’edifici de Can Vies per poder executar la rampa d’accés a la coberta 

del calaix de vies de Sants, prevista a l’espai on es troba actualment l’edifici, i per poder iniciar 

la tercera fase d’urbanització del calaix de vies de Sants. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que si bé es podria considerar que és massa aviat per portar la 

proposició a seguiment, atès que es va aprovar a la darrera sessió de la Comissió, el mes 

transcorregut ha estat molt intens sobretot pel que fa a les relacions entre BC i el PSC, que han 

fructificat en un preacord per governar conjuntament l’Ajuntament, un preacord que no inclou 

l’enderroc de Can Vies, malgrat que el portaveu del PSC va posar l’enderroc com a condició 

per entrar al Govern municipal. 

 

La Sra. SANZ diu al Sr. Mulleras que pot presentar un seguiment amb relació a una proposta 

que es va acordar per veure quina és la seva execució, però que tota la resta sobra, perquè no és 

objecte d’aquesta Comissió. 

A continuació, explica que, tal com es va exposar a la sessió anterior, el compromís del Govern 

municipal és que el futur de Can Vies sigui decidit pels veïns i veïnes, així com pel teixit 

associatiu de les entitats del barri de Sants. Sobre la proposició aprovada, indica que es vol fer 

compatible el projecte de la rampa d’accés a la cobertura del calaix de les vies de Sants amb la 

preservació de l’edifici i la construcció de la passarel·la. Des del Districte també es treballa per 

avançar en la definició del projecte. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que per poder inaugurar la rambla verda del calaix de Sants en tres 

mesos cal enderrocar l’edifici, enderroc que faria prevaldre l’interès de tots i no l’interès privat 

d’alguns. 

Lamenta que abans de formalitzar-se el nou Govern municipal, el nou soci de govern ja faci 

determinades cessions, i espera que es doni compliment a la proposició que es va aprovar, de 

manera que quan es torni a portar a seguiment, sigui qui sigui qui hi doni resposta per part del 

Govern municipal, pugui dir que s’han iniciat les gestions per a l’enderroc de Can Vies, aprovat 

per la majoria dels representants municipals de l’Ajuntament, que són els representants dels 

barcelonins. 

 

La Sra. SANZ recorda que les atribucions de les proposicions que s’aproven en el marc 

d’aquesta Comissió no són les d’executar i ordenar l’enderroc de cap edifici, competències que 

corresponen directament al Govern municipal, com es va expressar també en el marc del Plenari 

municipal i va dir la mateixa alcaldessa. 

Subratlla que es continuarà treballant per garantir que un espai de referència per a molts veïns i 

veïnes —no només del barri ni del districte de Sants, sinó de tota la ciutat i d’altres zones, com 

a referent cultural i polític i amb una existència de més de dinou anys— continua existint i és 

compatible amb altres projectes que també es consideren necessaris. Insisteix que es buscarà el 

consens polític i que es treballarà amb els diferents grups, i el Govern espera que el Grup del PP 
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entengui que aquestes situacions es poden resoldre a partir del diàleg, la convivència i el 

respecte a la memòria i a la identitat dels barris. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 23.23 h. 
 


