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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 20 de gener de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de gener 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, Sònia Recasens Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i 

Navarro, Santiago Alonso Beltran, Marilén Barceló Verea, Jordi Coronas Martorell, Daniel 

Mòdol i Deltell, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha González, assistits per l’assessor 

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

certifica. 

 

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

Jordi Ribas i Vilanova, Eva Maria Herrero Alonso, Manuel Valdés i López.  

 

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Josep Maria Montaner Martorell, Agustí Colom Cabau, 

Alfred Bosch i Pascual.  

 

S’obre la sessió a les 16.36 h. 

 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20150666) Del gerent municipal, 23 de desembre de 2015, que adjudica a Adingintraesa, SA el 

contracte de redacció de projectes millora senyal. accessos túnels, per als exercicis 2015-2016, i 

per un import de 27.225,00 euros. 

 

2.-  (20160031) Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2015, que aprova els Plecs de clàusules 

i inicia l’expedient per a la contractació dels serveis de custòdia de documents administratius i 

el foment de l’ocupació de persones amb dificultat d’inserció al mercat laboral, per als exercicis 

2016-2018, i per un import de 164.623,69 euros. 

 

3.-  (20160003) Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que aprova els Plecs de clàusules 

i inicia l’expedient de contractació dels serveis de vigilància dels edificis d’Ecologia Urbana, 

ubicats al carrer Torrent de l’Olla, núms. 218-220, per als exercicis 2016-2017, i per un import 

de 143.537,46 euros. 
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Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2015: 

 

4.-  (15PL16372) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona la Modificació Pla Especial d’ordenació urbanística i proposta de 

regularització d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera, Via 

Augusta, ronda de Dalt i Anglí (Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i l’ordenació de 

l’equipament Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, promogut per Fundació Jesuïtes Educació; 

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. 

 

5.-  (15PL16376) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la concreció de 

l’equipament de l’Escola Bressol municipal, del Sector 2 de la MPGM de la plaça de les Glòries 

i el seu entorn, promogut per l’Institut Municipal d’Educació i el Consorci d’Educació de 

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

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

Mobilitat. 

 

6.-  (13P0026) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Projecte executiu d’urbanització dels vials adjacents a la Clínica Teknon, 

promogut per la Junta de Compensació del Pla especial i de millora urbana en l’àmbit delimitat 

pels carrers de Vilana, de la Marquesa de Vilallonga, de Planella i d’Horaci, d’acord amb les 

condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 27 

d’octubre de 2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 

reproduït, per un import de 2.372.608,89 euros, el 21% d’IVA inclòs, d’acord amb el que 

estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; SOTMETRE’L a informació pública pel termini d’un 

mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual 

es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; NOTIFICAR-LO als interessats en 

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

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Actuacions municipals sobre l’oferta il·legal d’allotjaments turístics 2015. 

 

La Sra. SANZ manifesta que volen donar compte del balanç de la tasca inspectora que s’ha 

desenvolupat durant el 2015 en relació amb les diferents tipologies d’allotjament turístic. 

Recorda que ja han dit diverses vegades que el Govern municipal entén que l’activitat turística 

és una oportunitat per a la ciutat i que, des d’aquest punt de vista, creuen que cal desenvolupar 

totes les actuacions necessàries per tal que aquesta activitat no es converteixi en una molèstia 

per a molts veïns i veïnes de la ciutat i sigui compatible amb el seu dia a dia. Afirma que, per 

això, el Govern municipal ha de garantir la bona qualitat de vida dels ciutadans i evitar els 

problemes de convivència vinculats a l’activitat turística. 

Assenyala que són conscients que bona part d’aquests problemes, que a vegades van lligats a 

accions incíviques, es produeixen en el marc d’habitatges d’ús turístic que no tenen una 
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llicència. Explica que per això estan desenvolupant actuacions que van en la línia de mostrar la 

tolerància zero del Govern municipal en relació amb tota l’oferta il·legal d’allotjaments 

turístics, sobretot amb l’objectiu final de garantir el descans, la convivència i la tranquil·litat 

dels veïns i veïnes. Remarca que, a més, també intenten fer compatible l’activitat turística amb 

la vida quotidiana als barris a través de l’elaboració del futur Pla especial urbanístic 

d’allotjaments turístics (PEUAT). 

Explica que, paral·lelament a la tasca inspectora, també han fet altres actuacions en aquest 

àmbit, com el requeriment a 22 plataformes web que ofereixen habitatges d’ús turístics sense el 

número de Registre de Turisme de Catalunya, tal com exigeix la llei. Assenyala que això els ha 

portat a imposar sancions de 30.000 euros a dues plataformes digitals, Airbnb i Homeaway, que 

no han atès aquests requeriments. Afirma que estan fent el seguiment de la resta de plataformes 

i que, si segueixen sense respondre, continuaran imposant sancions. Remarca que alguna d’elles 

ja ha respost positivament, com és el cas de Booking, que només anuncia i promociona els 

habitatges que tenen número de Registre de Turisme de Catalunya. Manifesta que, alhora, estan 

desenvolupant una eina tecnològica per detectar aquest tipus d’il·legalitats. Afirma que encara 

cal millorar aquesta eina, però que ja els serveix per fer una primera inspecció general a tota la 

ciutat. 

Informa que el 2015 s’han efectuat 2.100 inspeccions en més de 1.700 habitatges d’ús turístic i 

s’han obert 482 expedients sancionadors a pisos il·legals. Explica que les inspeccions han 

permès iniciar també 388 expedients de cessament d’activitat d’habitatges d’ús turístic il·legals 

i que, en concret, se n’han precintat 16 (15 a Ciutat Vella i 1 a l’Eixample) i s’ha emès l’ordre 

de precinte a 17 més (13 a Ciutat Vella i 4 a l’Eixample). Assenyala que, a més, el Centre de 

Recepció de Trucades, que es va posar en marxa a finals del 2014, ha atès més de 3.000 queixes 

relacionades amb poc més de 2.400 pisos, que alhora han donat lloc a 1.800 inspeccions per part 

de la Guàrdia Urbana. Afirma que també s’ha fet un reforç especial a la Barceloneta, pel qual 

s’ha inspeccionat exhaustivament tot aquest territori. D’altra banda, explica que s’ha iniciat, 

mitjançant un procés de revisió, la revocació de 400 llicències d’habitatges d’ús turístic en què 

el titular de la llicència no coincideix amb el propietari del pis, tal com és preceptiu. 

Assenyala que tot això és el que han pogut desenvolupar a partir dels recursos i les actuacions 

que ja es preveien des del mandat anterior, tot i que han centrat els recursos d’inspecció en 

aquest àmbit. Explica que creuen que cal optimitzar encara més els recursos humans dedicats a 

la inspecció, ser encara més proactius en la detecció de l’activitat il·legal i exigir els canvis 

normatius i legislatius necessaris per guanyar agilitat, com ja ho han fet en el cas de la 

Generalitat de Catalunya. 

El Sr. MARTÍ manifesta que els complau que el Govern els presenti informes i alguna mesura 

de govern, atesa la manca d’iniciativa que mostra darrerament a les comissions plenàries, i que 

l’animen a continuar en aquesta línia.  

Explica que el primer que va constatar el Grup Municipal de CiU en llegir l’informe i en 

escoltar la roda de premsa sobre el balanç de l’actuació inspectora era que el grup de govern 

afirmava coses diferents de quan estava a l’oposició, ja que abans deia que a la ciutat hi havia 

molts milers de pisos turístics il·legals, mentre que ara sembla que no n’hi ha tants. Així mateix, 

opina que la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ja no es mostra 

tan contundent com abans pel que fa a aquest tema. 

Manifesta que no saben si els 1.545 pisos il·legals de què parla el Govern responen a 

suposicions o a xifres reals i que, en qualsevol cas, creuen que 300 procediments sancionadors 

són pocs. Així mateix, opina que 16 precintes fets i 17 per fer és una xifra molt baixa en aquests 

moments. Afirma que, per tant, consideren que hi ha una manca d’eficiència en l’acció 

inspectora de l’Ajuntament de Barcelona i del Govern de la ciutat.  

Assenyala que el Grup d’ICV-EUiA els retreia que hi havia pocs inspectors quan estava a 

l’oposició i que, per tant, hauria de saber com augmentar el nombre d’inspectors o de 
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funcionaris habilitats per dur a terme la inspecció d’allotjaments turístics. En relació amb això, 

recorda que, en les dues sessions de treball informatives que s’han fet amb els veïns i les entitats 

per a l’elaboració del PEUAT, bona part de la gent ha coincidit que el Govern no està actuant de 

manera contundent contra la il·legalitat. 

Finalment, demana a la tinenta d’alcalde que els expliqui la seva idea del concepte de 

decreixement en el context dels allotjaments turístics. 

 

El Sr. ALONSO lamenta que la regidora presenti primer els informes a la premsa que als grups 

polítics, i opina que sembla que, d’aquesta manera, es vulgui «descafeïnar» la Comissió.  

Explica que l’ha sorprès l’informe en si mateix perquè l’objectiu d’un govern ha de ser resoldre 

els problemes i no pas imposar sancions. Manifesta que el Grup Municipal de C’s està d’acord 

que no es pot permetre que determinats allotjaments turístics provoquin problemes als barris per 

les conductes incíviques d’alguns turistes i que, per tant, cal fer inspeccions, però que creuen 

que cal anar més enllà de discutir el nombre d’inspeccions per analitzar el sector i donar 

solucions. En aquest sentit, afirma que l’informe no aporta cap solució.  

Opina que el que s’ha de fer com a ciutat és millorar la regulació dels pisos turístics. Explica 

que creuen que cal establir amb claredat en quins supòsits aquesta activitat és una activitat 

empresarial lucrativa com qualsevol altra o en quins supòsits es tracta d’una economia 

col·laborativa, i que cal distingir entre les situacions d’il·legalitat en què hi ha una voluntat de 

defraudar per part del propietari i aquelles en què el propietari vol regularitzar el pis però 

l’Administració no ho permet. 

Manifesta que cal tenir en compte que els allotjaments turístics regulars només representen un 

15% de les queixes veïnals, i que els deu anys de prohibició de nous pisos turístics no han servit 

per regular adequadament aquesta activitat. Opina que potser es fan unes polítiques equivocades 

respecte a aquest sector i que mantenir-lo en la il·legalitat és el que impedeix exercir-ne un 

control efectiu. Afirma que per això el seu grup defensa que es faci una regulació clara i justa de 

l’activitat, i insta el Govern municipal a prendre mesures per resoldre el problema en comptes 

d’aplicar només una política de sancions. 

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup Municipal d’ERC valora molt positivament la majoria 

de les accions exposades a l’informe i el fet que l’Ajuntament estigui actuant en aquest sentit. 

Assenyala que, de fet, una de les grans reivindicacions del seu grup pel que fa a aquesta qüestió 

és combatre les situacions d’il·legalitat, que és el que genera més problemes.  

Afirma que, no obstant això, es plantegen una sèrie de preguntes: si el Govern creu que la 

dotació de 18 inspectors centrats en l’activitat relacionada amb el turisme és suficient; quants 

d’aquests 18 inspectors s’han afegit als que ja hi havia en el mandat anterior, o si la plantilla ja 

va ser ampliada en l’època de govern de CiU i l’equip de govern actual no aborda el problema 

amb la contundència que prometia en campanya. També pregunta si el Govern actual ha afegit 

noves actuacions en relació amb la posada en marxa del reforç especial de la Barceloneta i del 

Centre de Recepció de Trucades, que van ser planificats en el mandat anterior.  

Manifesta que estan d’acord a millorar la capacitat sancionadora de l’Ajuntament mitjançant la 

llei, però que també exigeixen més concreció en les mesures que es prometen de cara al 2016. 

En aquest sentit, demana que, per exemple, es concreti què vol dir «més proactivitat del Govern 

contra l’activitat il·legal». Així mateix, pregunta en què es traduirà l’optimització dels recursos 

humans el 2016, i com s’avançarà en l’agrupament d’habitatges d’ús turístic a les mateixes 

finques per tal de disminuir els perjudicis als veïns en tots aquells pisos que, malgrat ser legals, 

causen molèsties.  

Observa que en l’informe es parla poc de l’oferta d’allotjament dels albergs il·legals. Assenyala 

que, si bé és cert que en aquest cas la inspecció és competència del Consell Comarcal del 

Barcelonès, cal també que l’Ajuntament s’hi coordini per intervenir en aquest sector. Remarca 
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que, de fet, es considera que la meitat de l’oferta actual d’albergs a Barcelona és il·legal i que, 

per tant, cal també actuar sobre aquest tipus d’allotjament. Subratlla que aquest sector concentra 

una gran quantitat de places reglades i no reglades, que s’han multiplicat per quatre en els 

últims cinc anys, sobretot després de la primera moratòria d’habitatges d’ús turístic que va tenir 

lloc en el mandat anterior.  

D’altra banda, recorda que a l’estiu el Govern va plantejar la possibilitat que, en lloc d’aplicar 

sancions, es pogués cedir l’allotjament d’ús turístic per a lloguer social durant tres anys, i 

demana que se’ls detalli aquesta proposta.  

El Sr. MÒDOL manifesta que el Grup del PSC creu que, en general, el contingut de l’informe 

indica que es va pel bon camí, però que els mitjans que es dediquen a l’activitat inspectora són 

insuficients. Pel que fa a això, opina que, davant d’una situació excepcional com la que hi ha a 

la ciutat en aquesta qüestió, s’ha de pensar en mesures excepcionals i, per tant, no conformar-se 

amb una plantilla de 18 persones per dur a terme les inspeccions. D’altra banda, destaca la 

col·laboració i la implicació d’algunes plataformes com Apartur o Prohut en la lluita contra els 

habitatges d’ús turístic il·legals.  

Explica que el que esperen els veïns de tots aquests processos són solucions, i que creuen que és 

molt difícil que es pugui millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquest 

problema elaborant informes i fent plans especials. En aquest sentit, manifesta que caldria que 

entre tots plegats fessin un esforç per trobar una eina que donés una resposta més immediata a 

aquestes situacions tan crítiques. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que, en la presentació d’aquest informe a la premsa, el Govern 

municipal va fer una anàlisi excessivament triomfalista dels resultats aconseguits, ja que 

segurament aquesta anàlisi no reflecteix la realitat actual per als veïns i per al sector.  

Observa que l’informe parla de 69 inspectors, que són només 9 més dels que hi havia al 

setembre del 2014, quan el Govern municipal va dir que calia doblar la plantilla d’inspectors per 

poder combatre amb eficàcia les situacions d’il·legalitat. Pel que fa a això, assenyala que la Sra. 

Sanz va dir en la roda de premsa de presentació de l’informe que hi havia una limitació legal per 

poder assumir un increment d’inspectors. Afirma que això no és veritat, atès que es poden 

reassignar recursos municipals, tal com s’ha fet en altres serveis municipals, com les oficines 

d’atenció a la ciutadania, els centres cívics o els vigilants dels parquímetres.  

Explica que una qüestió de l’informe que la Sra. Sanz no va destacar en la roda de premsa i que 

creu que és important és que l’Ajuntament només ha cobrat el 4,1% de les sancions als 

establiments il·legals, que opina que és un percentatge de cobrament que gairebé equival a la 

impunitat.  

Demana a la tinenta d’alcalde més efectivitat a l’hora de resoldre els problemes de convivència 

a l’espai públic, que remarca que s’intensificaran amb l’arribada del bon temps, i a les escales 

de veïns. Afirma que els problemes relatius a les escales de veïns encara no s’han resolt i 

demana que s’exigeixi a la Generalitat un reglament sobre aquesta qüestió. 

Finalment, demana un pla d’inspecció real i efectiu, que assenyala que és la principal demanda 

del sector i dels veïns. 

 

La Sra. LECHA manifesta que el Grup Municipal de la CUP valora favorablement l’informe, 

tot i que consideren que no aborda el problema de convivència que comporta l’existència 

d’allotjaments turístics, siguin legals o il·legals. D’altra banda, expressa el seu desacord 

respecte a l’afirmació que ha fet la tinenta d’alcalde que el turisme és una oportunitat per a la 

ciutat, ja que pensa que el turisme hauria de ser una de les economies de la ciutat, però no pas 

una oportunitat.  
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Assenyala que troben a faltar força informació en l’informe, com ara la relació d’adreces dels 

apartaments il·legals que s’han inspeccionat. A més, explica que consideren que l’activitat 

inspectora és insuficient per garantir el benestar dels veïns. En aquest sentit, remarca que moltes 

plataformes veïnals parlen de les molèsties que suposen els allotjaments turístics per a la seva 

vida quotidiana, al marge de si són legals o il·legals, i demana que es tinguin en compte totes 

aquestes plataformes, com ara Pisos Turístics No o d’altres.  

Manifesta que consideren que 16 pisos precintats i 17 amb ordre de precinte són xifres molt 

minses respecte al volum global d’allotjaments turístics, i que el Centre de Recepció de 

Trucades és un servei que s’hauria de donar a conèixer de manera més extensa entre el veïnat i 

les associacions de veïns. A més, assenyala que proposen que als mateixos districtes es creï un 

servei de recollida de dades, d’assessorament i d’informació a les persones que pateixen 

aquestes molèsties. 

Explica que pensen que s’ha d’estimar un cens provisional dels apartaments il·legals que hi ha a 

la ciutat, i que s’ha de fer també un informe seriós sobre els impactes negatius dels habitatges 

d’ús turístic, com l’augment de residus, els problemes de mobilitat, etc. A més, afirma que el 

seu grup, a banda d’estar d’acord que hi ha d’haver un règim sancionador, aposta pel 

decreixement.  

Es queixa de la falta de silenci que hi ha mentre fa la intervenció. Afirma que s’està establint 

una dinàmica de falta de respecte a les comissions que opina que dóna una imatge vergonyosa a 

les persones que veuen la sessió per streaming.  

Conclou que creuen que cal una política transformadora que, a part de sancionar, englobi molts 

més àmbits. 

 

La Sra. SANZ remarca que el que han presentat és un balanç de les actuacions en aquest àmbit, 

i no pas el pla en què estan treballant i que esperen poder presentar al més aviat possible.  

Diu al Sr. Coronas que algunes de les actuacions que han dut a terme ja provenen del mandat 

anterior, però que abans l’activitat inspectora se centrava especialment en barris com la 

Barceloneta, mentre que el nou Govern l’ha estès a altres zones. Afirma que són conscients que 

amb el balanç que s’ha presentat no estan donant resposta a l’objectiu de l’activitat inspectora, 

que remarca que no és imposar sancions ni recaptar, sinó resoldre un problema de convivència i 

garantir el dret al descans i a la tranquil·litat dels veïns i veïnes. Pel que fa a això, explica que 

vol posar de manifest la pèrdua d’eines dels ajuntaments en relació amb l’activitat inspectora a 

causa de la normativa que es va aprovar al seu dia per la qual se substituïa el règim de llicència 

pel de comunicació. 

Precisa que no s’ha ampliat el cos inspector, però que estan buscant totes les escletxes possibles 

per poder-ho fer. En relació amb això, diu al Sr. Mulleras que tot seria més fàcil i més àgil si el 

Govern de l’Estat no hagués fet la normativa que impedeix que els ajuntaments puguin 

contractar nou personal.  

Destaca que també estan treballant en l’anàlisi i l’organització del sector a través del PEUAT, i 

que ja estan parlant amb la Generalitat per abordar totes les qüestions relacionades amb 

l’economia col·laborativa. Assenyala que també hi ha una proposta de reglament sobre el bed 

and breakfast i que esperen poder-la incorporar.  

Explica que algunes noves mesures que ha impulsat el Govern actual són la col·locació de 

plaques als habitatges d’ús turístic que són legals a la Barceloneta per tal que puguin ser 

identificats més fàcilment, així com les multes a les plataformes digitals. Manifesta que creuen 

que encara tenen camí per recórrer i que volen explorar totes les vies de manera immediata. 

Afirma que, per tant, esperen poder anunciar altres actuacions properament.  

 

El Sr. MARTÍ manifesta que els estranya que, en set mesos, el Govern hagi estat incapaç de 

trobar cap escletxa per augmentar una sola plaça d’inspector a l’Ajuntament. 
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El Sr. ALONSO insisteix en la necessitat de fer una regulació del sector en comptes de 

criminalitzar-lo. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que no se’ls ha aclarit la qüestió de si es podran substituir les 

sancions per cessions d’habitatges d’ús turístic. 

 

El Sr. MÒDOL també recorda que el Govern va parlar de facilitar la condonació de sancions als 

habitatges d’ús turístic il·legals si els propietaris s’avenien a posar-los a lloguer social. Pregunta 

si s’ha fet cap passa en aquest sentit. 

 

La Sra. SANZ respon que s’ha ofert.  

 

El Sr. MÒDOL assenyala que, tanmateix, aquesta mesura encara no ha donat cap resultat, i 

manifesta que estan a l’expectativa de si pot ser una mesura efectiva. 
 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

 Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

2.-  (M1519/1984) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal de donar 

explicacions detallades sobre la possible creació d’un operador energètic municipal i les 

atribucions concretes previstes. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el Grup Municipal de C’s creu en un nou model de societat que 

sigui sostenible, tant des del punt de vista ambiental com econòmic i social, i que això té molt a 

veure amb les polítiques energètiques. Afirma que cal treballar per reduir la dependència de les 

energies més contaminants que posen en perill el medi ambient i la salut de la ciutadania. Opina 

que també cal reduir les dependències econòmiques de la societat envers determinades fonts 

d’energia i els interessos que les envolten, i garantir l’accés de tota la societat a uns serveis 

bàsics. Explica que pensen que aquest canvi de model s’ha de fonamentar en tres eixos bàsics: 

la reducció i la racionalització del consum energètic, el foment de les energies alternatives 

verdes menys contaminants i la lluita contra la pobresa energètica, garantint l’accés a l’energia 

per part de les famílies més desfavorides econòmicament. Destaca que aquest és un compromís 

ferm del seu grup, que l’ha defensat sempre que n’ha tingut ocasió.  

Explica que els ha semblat oportú donar l’oportunitat al Govern de Barcelona en Comú perquè 

expliqui les seves propostes en matèria d’energia, tenint en compte que ha anunciat diverses 

vegades el seu compromís amb les noves polítiques que ha esmentat abans i sempre l’ha lligat a 

la necessitat de crear un operador energètic. Assenyala que l’alcaldessa ha anunciat la creació 

d’aquest operador energètic als mitjans de comunicació sempre que ha pogut, però que fins ara 

el Govern no ha fet cap proposta concreta ni ha donat cap explicació respecte a aquest projecte. 

Manifesta que, per tant, no saben si es tracta d’una simple declaració d’intencions o si 

veritablement hi ha una proposta de govern en aquest sentit. 

 

La Sra. SANZ agraeix al Grup de C’s que els doni l’oportunitat de parlar en la Comissió 

d’aquest projecte, ja que, tot i la seva complexitat, el volen tirar endavant al més aviat possible.  

Recorda que en el mandat anterior va haver-hi algunes reflexions entorn d’aquesta qüestió, però 

que no es va arribar a concretar gaire. Afirma que la necessitat de definir aquest projecte 
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requereix disposar de totes les eines oportunes per analitzar-lo i que, per tant, ara estan 

desenvolupant la relació d’informacions que necessiten per poder dissenyar-ne el full de ruta. 

Assenyala que també posaran a la disposició dels grups municipals aquestes informacions.  

Destaca que han dit des del principi que l’aposta per les energies renovables a la ciutat de 

Barcelona ha de passar de ser una anècdota a formar part del dia a dia de la vida i el consum de 

tota la ciutadania. Explica que creuen que l’operador d’energia ha de ser, doncs, l’eina en la 

qual es pugui basar tota l’estratègia per les energies renovables, per l’autosuficiència i pel 

balanç net, no només de l’Ajuntament, sinó també de la ciutadania en general. Assenyala que, a 

aquest efecte, cal analitzar molt bé com l’Ajuntament pot oferir seguretat jurídica als productors 

i a la ciutadania que apostin per tot això, tenint en compte les traves i les limitacions que 

estableix la normativa estatal.  

Manifesta que, des de l’operador, intentaran donar cobertura a l’estratègia global d’aposta per 

les energies renovables, que se centrarà en diversos programes específics, però que es dirigirà 

especialment a poder reduir la factura energètica de la ciutat i de les famílies, atès que creuen 

que les situacions de pobresa energètica no només s’han de resoldre pagant factures a les grans 

empreses, sinó també generant autonomia en relació amb la producció i el consum energètics.  

Afirma que el Govern és el primer interessat a tenir aquest projecte en marxa al més aviat 

possible, però que l’estan intentant dissenyar amb el màxim rigor. A més, explica que també 

volen integrar en aquesta estratègia altres municipis de l’entorn que comparteixen les mateixes 

necessitats i que, per això, des del principi han incorporat aquesta perspectiva metropolitana en 

el marc de l’Àrea Metropolitana. D’altra banda, assenyala que no és cert que no hagin parlat 

d’aquest projecte, atès que van explicar el full de ruta en el Consell d’Administració de TERSA, 

on els grups municipals també hi són representats. 

 

La Sra. VILA manifesta que comparteixen els principis i els objectius que ha plantejat la tinenta 

d’alcalde i que, per això, el Govern municipal anterior va establir les bases per crear aquest 

operador energètic. A més, precisa que durant el mandat anterior no només es van fer reflexions 

entorn d’aquesta necessitat, sinó també estudis seriosos sobre la viabilitat d’un operador públic 

de caràcter municipal i amb visió metropolitana per aconseguir els objectius plantejats. Recorda 

que un d’aquests objectius era gestionar l’energia dels serveis municipals i, posteriorment, 

estendre aquesta gestió als serveis de l’àrea metropolitana i a tots aquells municipis de l’àrea 

metropolitana que s’hi volguessin afegir. Assenyala que un altre objectiu era l’estalvi econòmic. 

Explica que un dels estudis que es van fer afirmava que es podria aconseguir un estalvi 

econòmic d’entre 1,5 i 2,5 milions d’euros i que, a més a més, es generaria tot un conjunt 

d’ingressos. Manifesta que altres objectius eren avançar progressivament cap a 

l’autosuficiència, amb l’horitzó que Barcelona fos plenament autosuficient el 2050, i gestionar 

les energies renovables.  

Opina que, malgrat les bones intencions del Govern, caldria concretar més el calendari d’aquest 

projecte. Explica que el Govern anterior, a partir del canvi d’estatuts de TERSA, havia calculat 

que en un any i mig es podria començar a posar en funcionament una part del projecte.  

Manifesta que volen aprofitar l’avinentesa per preguntar per algunes mesures per generar 

energia renovable i més sostenible, com el cobriment de la ronda de Dalt, que permetia crear 25 

hectàrees per instal·lar pèrgoles per a energies renovables. Pregunta quines alternatives ha 

pensat el Govern si no tira endavant aquest projecte, atès que ja s’havien plantejat diverses 

propostes per anar avançant cap a l’horitzó d’autosuficiència energètica del 2050. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que actualment l’Ajuntament produeix gairebé 200.000 MWh 

d’energia gràcies a la valorització energètica de residus, i més de 2.000 MWh gràcies a les 

instal·lacions solars i fotovoltaiques dels edificis municipals. Afegeix que aquesta energia es 

ven al mercat energètic a través de subhastes.  
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Destaca que el Grup Municipal d’ERC considera cabdal la creació d’un operador municipal 

d’energia, ja que permetria a l’Ajuntament, entre altres coses, optimitzar la gestió de l’energia 

verda generada en instal·lacions municipals, estalviar recursos al consistori, promoure l’energia 

renovable, millorar la qualitat de l’aire a partir del foment del vehicle elèctric i, fins i tot, arribar 

a abastir d’energia a famílies en risc de pobresa energètica. Recorda que, de fet, va ser en les 

negociacions del seu grup amb el Govern municipal de CiU per al pressupost del 2014 quan es 

va acordar, a proposta del seu grup, la creació d’un operador municipal d’energia amb l’objectiu 

d’augmentar l’eficiència i l’estalvi en la despesa energètica de l’Ajuntament, apostar per les 

energies renovables i recuperar un sector estratègic com és l’energètic per administrar-lo amb 

criteris de transparència i de justícia social.  

Assenyala que aquest acord establia que a finals de 2015 aquest operador ja podria començar a 

estar operatiu, i que per constituir l’empresa s’havia de procedir a la modificació dels estatuts de 

TERSA, empresa pública dedicada al tractament de residus i de la qual l’Ajuntament té el 60% 

de la propietat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 40% restant. Recorda que TERSA 

disposa d’una planta de valorització que aprofita el procés de tractament dels residus per produir 

energia elèctrica i autoabastir-se. Afirma que, per tant, la idea era combinar aquesta font 

d’energia amb les altres fonts de producció de l’Ajuntament, com les plaques solars instal·lades 

en diversos edificis i instal·lacions municipals, i acabar ampliant el servei del futur operador a 

tota l’àrea metropolitana.  

Explica que, en un principi, l’operador hauria d’abastir les instal·lacions municipals amb 

l’energia que genera, en comptes d’enviar-la a la xarxa general i després connectar-la a les 

empreses operadores, i que més endavant ja es veuria si també es podria convertir en empresa 

operadora per oferir energies a d’altres, ja que amb l’actual legislació del Govern del Partit 

Popular això sembla difícilment viable. Remarca que, no obstant això, hi ha un informe jurídic 

sobre les fórmules i les escletxes que es poden trobar en aquest sentit i que, per tant, caldria 

recuperar tota la feina que ja s’ha fet per seguir treballant de cara a poder disposar d’aquest nou 

operador al més aviat possible. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que han d’anar tots molt en compte amb les expectatives que generen 

quan parlen d’un operador energètic municipal i han d’explicar molt bé a la ciutadania què 

significa això, perquè ningú no es pensi que tindrà electricitat de franc. A més, remarca que fa 

massa temps que es parla d’aquest tema i que, per tant, el que cal és establir ja un calendari i 

posar-ho en marxa. En relació amb això, assenyala que la ciutadania no entendrà què vol dir que 

s’han de modificar els estatuts d’una empresa com TERSA, però sí que hi ha la possibilitat de 

fer una cosa que té un valor important i que segurament serà el punt d’arrencada de moltes 

altres polítiques. En aquest sentit, afirma que no es pot desvincular aquest projecte de la 

conscienciació ciutadana respecte a qüestions com la reducció d’emissions o la millora del 

comportament energètic. Opina que, per tant, seria convenient que, a més d’explicar els efectes 

que tindrà la creació d’un operador energètic municipal, es comencés a treballar molt més la 

comunicació amb la ciutadania i la seva conscienciació per implicar-la en totes aquestes 

mesures. Assenyala que, en aquest sentit, es podria començar per donar exemple a les 

instal·lacions municipals.  

Remarca que ja ha transcorregut un cert temps des de l’inici del mandat i que creuen que el 

temps de les idees, els informes i els objectius ja ha de deixar pas al temps de posar en marxa i 

avaluar mesures concretes. 

 

El Sr. MULLERAS explica que un tema tan important com la creació d’un operador energètic 

municipal fa que es plantegin moltes preguntes que, com a mínim, fins avui no han estat 

respostes. En aquest sentit, afirma que, a més del voluntarisme polític d’uns i de l’oportunisme 
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polític d’altres, caldria resoldre unes quantes incògnites abans de seguir amb els tràmits per 

crear aquest operador.  

Opina que un aspecte molt important que encara no s’ha resolt és la viabilitat econòmica del 

projecte. Manifesta que cal saber quant costarà; si serà rendible, no només des d’un punt de 

vista econòmic sinó també des d’un punt de vista social, i quina repercussió econòmica pot tenir 

per als barcelonins i per a una Administració pública com l’Ajuntament de Barcelona. Afirma 

que una altra qüestió que cal aclarir és si aquest operador és jurídicament viable i si es disposa 

d’informes jurídics que així ho acreditin. D’altra banda, manifesta que es pregunta si 

l’instrument adequat per dur a terme aquest projecte és TERSA. Assenyala que es tracta d’una 

empresa que fa bé l’activitat a què es dedica, la valoració energètica dels residus, però que 

aquest projecte implica canviar les seves funcions. 

Finalment, remarca que, pel que ha explicat la tinenta d’alcalde, sembla que l’únic que s’ha fet 

fins ara respecte a aquest projecte és canviar els estatus de TERSA. 

 

La Sra. LECHA manifesta que per al Grup Municipal de la CUP no es tracta només de parlar de 

l’operador energètic, sinó de tot un pla d’acció dins l’àrea metropolitana que es pot estendre a 

tot el territori. Explica que actualment les energies renovables representen només un 4% del 

total del consum energètic i que, per tant, caldria iniciar el camí de decreixement en l’ús 

d’energies i materials i apostar decididament per l’estalvi energètic, per la descarbonització de 

l’economia i per les energies renovables, entre altres mesures. Afirma que, a més, l’actual 

model energètic està controlat per grans corporacions oligopòliques, per la qual cosa consideren 

la producció com una forma de mercantilització i de control privatiu.  

Manifesta que el seu grup defensa les energies renovables, però també un canvi de model 

energètic que ha de comportar una nova distribució de competències, cosa que implica crear un 

operador energètic i, alhora, preveure unes polítiques actives a la ciutat i a tota l’àrea que 

l’envolta, per tal que la ciutat estigui en condicions d’afrontar una manca d’aprovisionament 

d’energies fòssils i d’energia nuclear. Explica que pensen que cal fomentar l’autogeneració 

individual i col·lectiva d’energia i començar tota una planificació per tal de conscienciar la 

població. D’altra banda, assenyala que cal preguntar-se fins a quin punt TERSA pot ser un 

operador energètic que doni un servei públic en un territori ampli i que pugui ser controlat per la 

ciutadania. 

 

El Sr. ALONSO afirma que la intervenció de la tinenta d’alcalde els ha confirmat que el Govern 

té bones intencions, però no té cap projecte concret. Assenyala que s’ha parlat de TERSA com 

si fos una novetat, quan és una empresa que funciona des de fa molts anys i que ja produeix 

energia i la ven a la xarxa. 

 

La Sra. SANZ valora molt positivament que la majoria de les intervencions hagin coincidit que 

la ciutat de Barcelona ha d’abordar la producció d’energia neta i renovable i promoure-la entre 

tota la ciutadania. Afirma que fer això requereix moltes anàlisis, que és el que estan fent 

actualment, i que en breu presentaran una proposta concreta.  

Diu a la Sra. Vila que és veritat que ja hi havia dos estudis concrets sobre aquest tema. Explica 

que un d’ells tractava de la capacitat que tenia l’Ajuntament de Barcelona per generar energies 

renovables i de quins eren els canvis necessaris per fer-ho en el marc de TERSA. Assenyala, 

però, que en cap moment es va qüestionar si aquest era el millor instrument per dur a terme el 

projecte. Explica que, en canvi, ara estan analitzant com es relaciona això amb un organisme 

que ja té la ciutat, l’Agència d’Energia de Barcelona, i com es pot seguir potenciant aquesta 

agència, que és la que ha determinat totes aquestes estratègies. D’altra banda, afirma que 

comparteix l’objectiu que es va fixar en el mandat anterior d’assolir l’autosuficiència per al 
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2050, però que també li hauria agradat trobar una planificació concreta per arribar a aquest 

objectiu, que remarca que és una altra cosa que estan fent ara. 

Finalment, manifesta que properament podran facilitar als grups informació sobre aquest 

projecte, ja que hi han treballat molt en aquests mesos perquè consideren que es tracta d’un 

projecte estratègic, urgent i necessari per a la ciutat i per als veïns i veïnes.  

 

La Sra. VILA manifesta que restaran a l’espera que el Govern els presenti el calendari. 

 

El Sr. CORONAS opina que s’entendria millor a la Sra. Sanz si quan parlés d’aquest projecte 

digués que s’abastirà totes les instal·lacions municipals i que l’estalvi que això generi es podrà 

invertir en altres coses, o que hi ha la possibilitat d’abastir energia en casos de pobresa 

energètica.  

Diu al Sr. Mulleras que, enfront de la pregunta de quant costarà el projecte, ells es pregunten 

quants diners s’estalviaran, ja que de vegades la despesa és inversió. 

 

El Sr. MÒDOL aclareix que l’observació que ha fet abans té a veure amb el fet que, quan es 

parla d’un operador energètic municipal, la gent tendeix a associar allò municipal amb allò al 

qual té accés d’una manera pública o lliure, mentre que l’únic que s’ha estudiat de moment és la 

possibilitat que els equipaments municipals generin una certa energia. 
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/2315) Que comparegui el responsable del govern municipal per donar les dades 

desglossades per districte de la resolució d’expedients de llicències d’obres i activitat des del 

mes de juny-desembre 2015, comparant amb el primer semestre de 2015, i els 4 anys anteriors, 

indicant el nombre d’expedients de llicències sol·licitats i atorgats, i el període de resolució de 

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

 

La Sra. SANZ afirma que tot seguit donaran la informació per escrit a tots els grups municipals.  

 

El Sr. MULLERAS explica que el seu grup havia plantejat aquesta compareixença per 

sol·licitar tot un seguit de dades arran de les queixes que s’han rebut des dels districtes en 

relació amb la resolució de llicències d’obres i d’activitat, i amb la voluntat que l’Ajuntament 

sigui un motor en comptes d’un llast per a l’activitat.  

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

4.-  (15PL16380) DONAR conformitat al Text Refós del Pla de Millora Urbana per a la reordenació 

volumètrica de la parcel·la núm. 1 del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 

Porta Firal i del Pla de Millora Urbana per a la reordenació de les parcel·les núm. 1 i 3 del 

Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana Porta Firal, d’iniciativa municipal. 
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 La Sra. LÓPEZ manifesta que, amb aquest text refós, donen compliment a dues sentències del 

Tribunal Contenciós Administratiu en relació amb el fet que els dos documents de planejament 

als quals fa referència el títol no acabaven d’establir la procedència dels instruments 

reparcel·latoris per garantir el principi distributiu entre les parcel·les. Afirma que, per tant, el 

document acaba de concretar aquests instruments, mentre que la resta de paràmetres es 

mantenen igual, tant pel que fa a l’edificabilitat com al sostre de les parcel·les. Conclou que no 

es tracta tant de sotmetre aquest document a aprovació com d’informar-ne, ja que no modifica 

els documents anteriors, sinó que refon les normatives. 

 

La Sra. LECHA explica que el seu grup hi votarà en contra perquè la planificació de la zona 

firal suposa una obra de gran envergadura i preveu un ús hoteler. Manifesta que no poden 

entendre la prioritat de fer equipaments relacionats amb la fira o amb grans esdeveniments en 

un barri on falten molts equipaments, sobretot el metro. 

 

La Sra. LÓPEZ precisa que no es tracta de votar-hi a favor o en contra, ja que el que fan és 

donar compte que s’ha hagut de fer un reforç de dos documents per petició judicial, sense 

modificar cap paràmetre. 

 

La Sra. LECHA replica que, si se’ls dóna la possibilitat de pronunciar-se sobre la proposta, 

volen votar-hi en contra.  

 

La Sra. SANZ aclareix que cada grup pot votar el que vulgui, però que l’únic que diuen és que 

aquest projecte ja estava aprovat definitivament i que, arran d’una sentència, cal incorporar uns 

elements a l’expedient.  

 

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

de C’s i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.  

 

Districte de les Corts 

 

5.-  (15PL16368) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic d’ordenació del recinte del 

Reial Club de Tennis de Barcelona 1899, promogut pel Reial Club de Tennis Barcelona 1899. 

 

La Sra. LÓPEZ assenyala que aquesta proposta és una modificació puntual del Pla especial 

urbanístic del Reial Club de Tennis per fer el recinte més accessible per a les persones amb 

mobilitat reduïda, sense modificar-ne ni l’edificabilitat ni l’ocupació. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s, ERC, PSC i PP i amb 

l’abstenció de la CUP.  

 

Districte de Sant Martí 

 

6.-  (15PL16312) 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 dels sòls qualificats 

13b de la Unitat d’Actuació 2, sector tradicional dels carrers de Tortellà i Pellaires, de la 

MPGM al Front Marítim de Poblenou, promogut per Metrovacesa, S.A. i Enrique Pérez Aleza, 

amb les modificacions a què fa referència l’informe tècnic-jurídic de la Direcció de 

Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 
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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; REQUERIR al promotor per tal que, en el termini màxim d’un any a comptar 

des del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 644.64 euros, 

corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes 

establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a 

requisit previ per a la publicació d’aquest acord. 

 

La Sra. LÓPEZ assenyala que aquest document és una modificació d’un planejament anterior en 

un dels àmbits que definia la Modificació del Pla general del Front Marítim del Poblenou, 

aprovada als anys noranta. Explica que aquest àmbit encara estava pendent de desenvolupament 

perquè tenia unes característiques molt complexes des del punt de vista del nombre d’habitatges 

i de les activitats econòmiques que podia afectar en aquell moment. Manifesta que actualment, a 

l’àmbit del front de Ramon Turró, encara queden alguns edificis habitats i la resta de parcel·les 

són bàsicament solars que han quedat en desús o que es fan servir com a magatzems. 

Afirma que aquesta modificació puntual proposa, d’una banda, agilitzar la gestió urbanística 

d’un únic polígon d’actuació separant-lo en dos polígons, i de l’altra, dividir en tres peces el 

sostre d’habitatge protegit, que es concentrava sobretot en una illa. Pel que fa a això, manifesta 

que creuen que és positiu no concentrar l’habitatge protegit en una sola peça.  

Assenyala que es mantenen l’edificabilitat i els usos previstos, i que el polígon 1 passa de la 

modalitat de cooperació, amb una part d’iniciativa pública, a la de compensació. A més, explica 

que, atès que ara ja hi ha sòl disponible perquè les activitats econòmiques han marxat, es pot dur 

a terme la primera fase per reallotjar els veïns afectats. Precisa que aquesta primera fase preveu 

el reallotjament dels veïns de 20 habitatges.  

 

El Sr. MÒDOL manifesta que suposen que s’ha parlat amb els afectats, atès que en el tràmit 

anterior hi havia algunes recances per part dels veïns. 

 

La Sra. LÓPEZ assenyala que l’Associació de Veïns del Poblenou va demanar que s’estudiés la 

possibilitat de mantenir el passatge Montserrat, que és un passatge tradicional del Poblenou 

molt estret, amb habitatges d’entre 30 i 40 metres. Explica que el Govern va parlar amb el 

Districte, l’Associació de Veïns i els responsables de Patrimoni per intentar integrar aquest 

passatge a la nova ordenació, però que els veïns, quan van anar a veure les propostes de 

manteniment dels habitatges i del passatge, van dir majoritàriament que volien ser reallotjats, 

ateses les condicions dels seus habitatges i la inseguretat que dóna un passatge tan estret. 

Manifesta que, després de totes les reunions que s’han fet en els dos darrers mesos, s’ha optat 

per tirar endavant la proposta de refer tota l’illa, tot i que en la normativa del Pla s’han introduït 

paràmetres sobre el tractament de les façanes que són semblants als que es requereixen per al 

centre històric de Poblenou, així com la idea d’un espai de planta baixa més un o dos pisos per 

tal de rememorar el passatge. D’altra banda, destaca que es farà un estudi històric del passatge 

abans que desaparegui, de manera que es pugui disposar d’aquesta documentació com a base de 

futurs treballs o interpretacions del Poblenou. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s, ERC, PSC i PP i amb la 

reserva de vot de la CUP.  

 

7.-  (15PL16323) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, 

d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de Compensació del PMU, amb 
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les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Planejament; 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació 

inicial, de conformitat amb l’informe 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; REQUERIR el promotor per tal que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia 

següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia per un import de 32.385,60 

euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als 

efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a 

requisit previ per a la publicació d’aquest acord. 

 

La Sra. LÓPEZ assenyala que l’àmbit del Pla és tota l’illa especificada, exceptuant un edifici 

industrial consolidat d’unes set plantes i construït a finals dels anys setanta, ja que té unes 

condicions molt específiques de transformació. Afirma que, basant-se en els paràmetres que fixa 

la normativa del 22@, hi ha un aprofitament per activitat econòmica del 2,7% m2 sostre/m2 sòl, 

un aprofitament per habitatge social del 0,3 m2 st/ m2 sòl i unes cessions de sòl per a 

equipament, zones verdes i habitatge públic.  

Recorda que fa uns mesos van suspendre l’aprovació d’aquest Pla perquè van demanar una sèrie 

de modificacions, sobretot en relació amb la proposta inicial d’ubicació del sostre d’habitatge 

social. Destaca que el total de cessions de sòl se situa entorn del 28% i que tant l’equipament 

com l’habitatge seran de promoció municipal.  

 

El Sr. MARTÍ assenyala que la zona verda prevista és tècnicament millorable. 

 

La Sra. LÓPEZ explica que aquest Pla ja s’havia aprovat fa anys i que uns dels propietaris el va 

recórrer al Tribunal Contenciós Administratiu perquè la zona verda era una mica més gran del 

que era preceptiu i el va guanyar. Assenyala que, tot i que la zona verda té una mida bastant 

reduïda, aquesta zona s’amplia a l’espai lliure privat, amb servitud de pas i d’ús públic de les 

parcel·les privades. A més, remarca que es preveuen accessos no només per a aquest passatge, 

sinó també des del carrer Almogàvers. Destaca que, al final, la zona verda s’ha acabat ampliant 

entre un 20% i un 30% més del que és pròpiament el sòl de cessió municipal. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

8.-  (00-2012-0057) APROVAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (Frontó Colom), al local ubicat al carrer Rambla, 18 i de conformitat 

amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a l’Associació Club Lleuresport la 

bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, 

generada per la concessió de la llicència el 23 de desembre de 2014 (exp. 00-2012-0057), per 

exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (Frontó Colom), al local situat al carrer Rambla, 

18 (essent la quota total de l’ICIO de 18.274,70 euros i aplicant la bonificació del 65%, la quota 

resultant exigible del 35% suma la quantitat de 6.396,15 euros) donat que s’ajusta a allò 

establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una 

entitat sense ànim de lucre, la instal·lació es fa en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i 

acompleix una indiscutible funció d’interès social, com és la realitzada per un equipament 
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comunitari esportiu; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de la instal·lació que 

resulti de la inspecció final i DONAR 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. 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. 

 

9.-  (00-2012-0059) APROVAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

Centre Esportiu Municipal (Banys Sant Sebastià- CN Atlètic Barceloneta) al local ubicat a 

Plaça del Mar, 1 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a 

Club Natació Atlètic Barceloneta la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres, generada per la concessió de la llicència, el 8 de juny de 

2015 (exp. 00-2012-0059), per exercir l’activitat de Centre Esportiu Municipal (Banys Sant 

Sebastià - CN Atlètic Barceloneta), al local situat a la plaça del Mar, 1 (essent la quota total de 

l’ICIO de 15.313,38 euros i aplicant la bonificació del 65%, la quota resultant exigible del 35% 

suma la quantitat de 5.359,68 euros), donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, la 

instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i acompleix una 

indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un equipament comunitari esportiu; 

APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de la instal·lació que resulti de la 

inspecció final; i DONAR 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. 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. 

 

10.-  (00-2013-0121) APROVAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 

CEM Aiguajoc Borrell: poliesportiu amb piscina, bar-restaurant i oficines no obertes al públic 

amb sistema de climatització, al local ubicat al carrer Comte de Borrell, 21-33 i de conformitat 

amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, CONCEDIR a Aiguajoc Borrell, SL la bonificació 

del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la 

concessió de la llicència el 25 de maig de 2015 (exp. 00-2013-0121), per exercir l’activitat de 

CEM Aiguajoc Borrell: poliesportiu amb piscina, bar-restaurant i oficines no obertes al públic 

amb sistema de climatització, al local situat al carrer Comte de Borrell, 21-33 (essent la quota 

total de l’ICIO de 14.070,00 euros i aplicant la bonificació del 35%, la quota resultant exigible 

del 65% suma la quantitat de 9.145,50 euros) donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è 

de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat de caràcter privat, 

la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i acompleix una 

indiscutible funció d’interès social, com és la realitzada per un equipament comunitari 

poliesportiu; APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de la instal·lació que resulti 

de la inspecció final i DONAR 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. 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. 
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11.-  (07-2015CD46050) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor a la finca del carrer Tenerife, 21, de conformitat amb 

l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR al senyor Robert Surroca Tallaferro, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015 la bonificació del 90% sobre la quota de 

l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la instal·lació d’un ascensor 

(essent la quota total de 1.664,28 euros, i aplicant la bonificació del 90%, la quota resultant 

exigible és de 166,43 euros); donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 

ordenança, en tant que es tracta d’unes obres que afavoreixen les condicions d’accés i 

habitabilitat de les persones amb discapacitat i aquestes no s’integrin en obres o construccions 

d’abast general. El 31 d’agost de 2015 el senyor Robert Surroca Tallaferro va liquidar la 

quantitat de 166,43 euros corresponent al 10% de l’impost d’instal·lacions, construccions i 

obres. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció 

final de la obra; i DONAR 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. Alonso expressa el vot favorable de C’sutadans, 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. 

 

12.-  (07-2015LL43514) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor per l’exterior d’un edifici aïllat plurifamiliar 

d’habitatges de planta baixa i quatre plantes pis, ubicat al carrer Lloret de Mar, 76, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015. CONCEDIR a la Comunitat de 

Propietaris de la finca del carrer Lloret de Mar, 76, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 

de l’any 2015 la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, construccions i 

obres generada per la concessió de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un ascensor 

exterior d’un edifici aïllat plurifamiliar d’habitatges de planta baixa i quatre plantes pis, ubicat 

al carrer Lloret de Mar, 76, el 5 d’octubre de 2015, (essent la quota total de 4.204,25 euros i 

aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 420,43 euros); donat que 

s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’unes 

obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i 

aquestes no s’integrin en obres o construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de 

bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra; i DONAR 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. Alonso expressa el vot favorable de Cs, 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. 

 

13.-  (07-2015LL43550) APROVAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en la instal·lació d’un ascensor exterior a l’edifici aïllat plurifamiliar d’habitatges 

del carrer Eduard Toda, 46. CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris de la finca, de 

conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, la bonificació del 90% sobre la quota de 

l’Impost d’instal·lacions, construccions i obres generada per la concessió de la llicència d’obres 

per a la instal·lació de l’ascensor el 5 d’octubre de 2015, (essent la quota total de 4.187,50 euros 

i aplicant la bonificació del 90% la quota resultant exigible és de 418,75 euros); donat que 

s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta d’unes 

obres que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat i 

aquestes no s’integrin en obres o construccions d’abast general. APLICAR el mateix tipus de 
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bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de la obra i DONAR 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. 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. 

 

14.-  (G005.1/2015) APROVAR inicialment, de conformitat amb els articles 12.2.b) de la Carta 

Municipal de Barcelona i l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal, la modificació de 

l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses, segons el text que consta com a 

document adjunt; SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies a comptar 

des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb 

allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’esmentat article 112 del Reglament 

Orgànic Municipal, i DIFONDRE-LA a través de la web de l’Ajuntament. 

 

El Sr. MULLERAS demana que se sotmetin a votació les esmenes que ha presentat el Grup 

Municipal del PP sobre aquesta modificació de l’Ordenança de terrasses, de manera que es 

puguin votar les esmenes, d’una banda, i la modificació que presenta el Govern, de l’altra. 

 

El Sr. CAPARRÓS manifesta que hi ha un informe dels Serveis Jurídics de Paisatge Urbà en el 

projecte normatiu que diu que l’escrit que va presentar el Grup Municipal del PP durant el 

termini de presentació d’esmenes no és pròpiament una esmena, atès que no se circumscriu a la 

modificació del projecte que presenta el Govern. Afirma que, per tant, no encaixa amb cap de 

les tipologies d’esmena que regula el Reglament orgànic municipal (ROM). Explica que la 

Secretaria General comparteix aquest estudi jurídic i entén que, en la mesura en què es proposa 

la regulació ex novo de coses que no entren en l’àmbit de la modificació, la via adequada per fer 

aquesta proposta seria l’exercici de la iniciativa normativa com a proposició normativa, tal com 

ja ho han comunicat al Grup Municipal del PP i tal com aquest grup va fer al mes de desembre 

de 2015.  

 

El Sr. MULLERAS demana que consti en acta que el seu grup ha sol·licitat la votació de les 

esmenes que ha presentat. Assenyala que, segons el ROM, les esmenes poden ser de 

modificació, de substitució o d’addició, i que en aquest cas s’han presentat esmenes d’addició a 

la modificació de la disposició transitòria i de l’article 90 de l’ordenança, que és el que es 

modifica en aquest projecte normatiu del Govern municipal. Manifesta que, per tant, demanen 

que es puguin votar aquestes esmenes per separat, d’acord amb l’article 111 del ROM. Afirma 

que si la Secretaria General no admet aquesta possibilitat, volen un informe escrit que justifiqui 

el motiu pel qual es prohibeix una cosa que el ROM permet. 

 

El Sr. CAPARRÓS assenyala que ho faran constar en acta. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que, a més de constar en acta, demanen a la Secretaria General 

un informe per escrit. 

 

El Sr. CAPARRÓS respon que la petició del Grup del PP constarà en acta i que la Secretaria 

farà el que sigui oportú. 
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El Sr. MÒDOL afirma que ell també traslladarà aquesta petició, i dóna pas al debat sobre la 

proposta, que recorda que s’ajunta amb el punt 33 de l’ordre del dia, que és un seguiment de 

proposició del Grup Municipal del PP. 

 

 La Sra. SANZ explica que plantegen l’ajornament de l’aplicació de les disposicions transitòries 

temporals vinculades al règim que havia d’entrar en vigor el 2016 i el 2017, per tal de continuar 

treballant en la proposta d’adaptació del règim sobre les distàncies entre els elements de la 

terrassa i el mobiliari urbà que va entrar en vigor el 2015. Manifesta que, paral·lelament, estan 

treballant per acabar de resoldre l’encaix entre l’activitat econòmica de les terrasses i la garantia 

d’espai públic lliure perquè la ciutadania pugui desenvolupar altres activitats. Afirma que en els 

propers mesos plantejaran una proposta de resolució d’aquesta qüestió. 

 

El Sr. BLASI manifesta que vol constatar la manca de lideratge del Govern municipal en relació 

amb l’aplicació de l’Ordenança de terrasses. D’altra banda, opina que, després de reunir-se amb 

el Gremi de Restauració i davant la pressió dels mitjans de comunicació, el Govern finalment ha 

atès les demandes d’aquest gremi mitjançant la proposta que avui presenta, que consisteix a 

posposar la vigència de l’ordenança. Explica que el Govern diu que està treballant en una nova 

proposta, però que no veuen cap a on va ni com aconseguirà quedar bé amb tothom. En relació 

amb això, afirma que l’ordenança que va fer el Grup de CiU amb el suport del Grup del PP 

potser no era l’òptima, però mantenia un equilibri entre diferents interessos. 

D’altra banda, opina que la modificació de la Comissió Tècnica de Terrasses que avui també es 

proposa respon a la manera de fer del nou Govern cada vegada que no sap com sortir-se d’un 

problema. En aquest sentit, afirma que com més persones intervinguin en aquest espai, més 

participatiu i més democràtic serà, però més complicat serà arribar a un acord.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la proposta perquè, malgrat ser els 

autors de l’ordenança vigent, ja van expressar la seva disposició a revisar-la perquè així ho 

volen els sectors implicats. Demana, però, que el Govern deixi de mantenir la situació actual 

d’inseguretat i d’incertesa i lideri de manera efectiva la ciutat i tots els seus problemes.  

 

El Sr. ALONSO opina que el Grup Municipal de BC va heretar aquest problema del Govern 

anterior, que va fer una ordenança de difícil implantació, però que la inacció del Govern durant 

els primers mesos de mandat ha agreujat aquest problema. Afirma que aquesta inacció ha 

perjudicat l’economia del sector i ha posat en perill molts llocs de treball, però que s’alegren 

que el Govern comenci a rectificar i a pensar en allò que beneficia la ciutat.  

Assenyala que la modificació de l’ordenança que es planteja s’ajusta a una de les propostes que 

va fer el seu grup, que consisteix a ajornar l’entrada en vigor d’alguns dels punts que podien 

causar més problemes, i que, per tant, votaran a favor de la proposta. Remarca que, tanmateix, 

aquest vot favorable no és «un xec en blanc», ja que el Govern encara té altres qüestions 

pendents. Recorda que s’ha compromès, d’una banda, a fer una modificació dels articles 10 i 11 

de l’ordenança per racionalitzar els requisits de les distàncies, i de l’altra, a aprovar les 

ordenacions singulars d’alguns espais que requereixen una anàlisi específica. A més, subratlla 

que les modificacions que es plantegen són temporals i que el que esperen és una ordenança 

definitiva.  

 

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup Municipal d’ERC votarà a favor de la proposta, 

sobretot perquè no vol que aquesta qüestió es demori més. Opina que el Govern anterior va fer 

una ordenança de terrasses que després, davant la pressió, va tenir problemes per aplicar-la, i 

que el Govern actual va començar amb moltes ganes d’arreglar aquest problema, però n’ha 

ajornat la solució després de reunir-se amb el Gremi de Restauradors. Afirma que té, doncs, la 

impressió que a l’Ajuntament li costa tirar endavant les coses davant la pressió de determinats 
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sectors. Explica que això els preocupa perquè, mentrestant, hi continua havent un mal ús de 

l’espai públic, cosa que sembla que no inquieta tant com altres qüestions i que es poden anar 

fent moratòries constantment. Opina que cal dialogar amb tothom qui faci falta, però que, un 

cop es decideixi el que es vol fer, s’ha de tirar endavant la resolució adoptada i deixar de fer 

moratòries, perquè la realitat és que les terrasses generen un problema important a l’espai 

públic, molt especialment des que es va prohibir fumar a l’interior dels locals.  

D’altra banda, assenyala que el Grup Municipal del PP vol fer esmenes sobre una modificació 

d’una ordenança que havia aprovat abans i que no concorden amb aquesta modificació. En 

aquest sentit, opina que entre tots estan «marejant la perdiu contínuament» i que potser ja és 

hora de resoldre definitivament aquesta qüestió. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta que votaran a favor de la proposta, i que se sumen a la crítica del 

cinisme d’alguns grups, especialment d’aquells que els han portat a aquesta situació, que al seu 

parer són els grups de CiU i del PP.  

Remarca que des del principi han insistit en el dret a l’espai públic i han mostrat la seva 

disposició a col·laborar amb l’equip de govern en aquesta qüestió. A més, afirma que ja fa vuit 

mesos que van començar a parlar d’aquest tema i que, per tant, han d’afanyar-se per resoldre’l i 

tirar-lo endavant entre tots plegats. 

 

El Sr. MULLERAS diu al Sr. Mòdol que «cinisme» és fer-se fotos per dir que es defensen les 

terrasses i després votar en contra de les terrasses als òrgans municipals, tal com ha fet el Sr. 

Collboni. Així mateix, remarca que si s’haguessin aplicat totes les al·legacions, les 

consideracions i les propostes dels grups municipals que van criticar l’ordenança quan es va 

aprovar, aquesta normativa seria molt més restrictiva del que és actualment i faria desaparèixer 

un gran nombre de taules de les terrasses de la ciutat. En aquest sentit, opina que el que és cínic 

és ocultar això i dir que es vol defensar el Gremi de Restauració de Barcelona, les terrasses de 

Barcelona i tots aquells barcelonins que gaudeixen de les terrasses.  

Recorda que en la sessió de la Comissió del 18 de novembre passat es va aprovar una 

proposició del Grup del PP en la qual es demanava que es facilités als grups els informes anuals 

de la Comissió Tècnica de Terrasses del 2014 i del 2015, que al desembre es presentés un nou 

text normatiu de l’Ordenança de terrasses que, com a mínim, modifiqués els articles 10 i 11, i 

que s’aprovessin definitivament les ordenacions singulars, algunes de les quals es van aprovar 

inicialment els mesos de març i d’abril. Remarca que el Govern municipal no ha fet res de tot 

això i que, per aquest motiu, aquesta proposició és objecte de seguiment del seu grup. 

Afirma que, en canvi, el Govern municipal ha modificat de manera unilateral l’article 90 de 

l’ordenança, que regula la Comissió Tècnica de Terrasses, i ha ampliat la moratòria relativa a 

les distàncies de les façanes i les obres dels sanitaris fins al 2018. Pel que fa a això, explica que 

han presentat esmenes d’addició per tal que aquesta moratòria s’ampliï als articles 10 i 11, sobre 

les distàncies del mobiliari urbà, que remarca que són les que generen la gran majoria de 

problemes a les terrasses de Barcelona actualment. Assenyala que també han demanat que la 

modificació de la Comissió Tècnica de Terrasses es pugui aprovar a través del Consell Plenari 

municipal. Lamenta, però, que el Govern no hagi volgut ni tan sols debatre aquestes esmenes en 

la Comissió.  

Destaca que l’ampliació de la moratòria que reclamen al Govern municipal és el que demana la 

majoria política del consistori i la majoria social de Barcelona per evitar que bona part dels 

establiments amb terrassa de la ciutat es trobin en una situació d’incertesa jurídica i amb el 

temor de no saber si algun dia els retiraran la terrassa. Demana al Govern que abandoni la seva 

prepotència i rectifiqui pel bé tant del sector de les terrasses com dels barcelonins que volen 

gaudir-ne.  
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La Sra. LECHA manifesta que el Grup Municipal de la CUP votarà en contra de la proposta 

perquè s’oposen a la moratòria. Explica que la normativa actual no és la que haurien fet, però 

com a mínim intenta compaginar la vida al carrer amb l’activitat de l’hostaleria, i que no 

entenen que els grups ignorin el que representa l’ocupació de l’espai públic i hi donin suport. En 

aquest sentit, assenyala que tothom que viu a Barcelona sap el que implica caminar per alguns 

carrers de la ciutat que estan plens de terrasses. En relació amb això, opina que l’argument que 

les terrasses comporten creació de llocs de treball és absurd, ja que el darrer estiu l’Ordenança 

de terrasses no es va aplicar i, en canvi, l’atur va créixer. A més, es refereix als vincles de 

l’Ordenança de terrasses amb l’Ordenança de civisme pel que fa a la convivència a l’espai 

públic enfront de la mercantilització d’aquest espai. 

 

La Sra. SANZ afirma que el que el Govern intenta fer és aplicar el sentit comú. Explica que el 

que ha de motivar l’Ordenança de terrasses és la garantia d’espai lliure a la ciutat i la seva 

compatibilitat, sempre que sigui possible, amb una activitat econòmica que és legítima i que, a 

més, dóna servei a molts veïns i veïnes. Remarca que, per tant, l’objectiu pel qual treballa el 

Govern no és l’ajornament que planteja avui. Assenyala, però, que primer cal resoldre el «nyap» 

amb què que es van trobar en accedir al Govern, ja que el juny de 2015 no s’havia fet res 

respecte a una normativa que havia entrat en vigor l’1 de gener del 2015. Explica que, per tant, 

han de treballar l’aplicació de l’ordenança, i fer-ho, a més a més, entenent que la disponibilitat 

de l’espai públic i la funció de les terrasses varia segons les zones de la ciutat. Assenyala que, 

per exemple, no és el mateix una terrassa a Via Júlia que al centre de la ciutat.  

Manifesta que tot això té un elevat grau de complexitat i que, per aquest motiu, un dels requisits 

que han prioritzat des del començament ha estat incorporar la veu dels veïns i veïnes, que 

afirma que estava exclosa d’aquest debat. Destaca que s’han reunit diverses vegades amb el 

Gremi de Restauració, amb la FAVB i amb altres associacions vinculades a aquesta qüestió, i 

que fa poc hi va haver una trobada específica amb l’alcaldessa. Assenyala que han dialogat amb 

el Gremi de Restauració com amb qualsevol altre actor, i que hi ha suggeriments i aportacions 

d’aquest col·lectiu que la proposta no recull. 

Afirma que el que proposa el Grup del PP és no tenir cap tipus de marc jurídic, i pregunta al Sr. 

Mulleras quina seguretat jurídica es pot oferir a aquelles persones que vulguin obrir una terrassa 

o que ja s’han adaptat a l’ordenança si no hi ha cap normativa de referència. A més, opina que 

aquest grup municipal hauria d’haver pensat tot el que exposa ara al seu moment, quan va fer 

esmenes i va donar suport a l’ordenança.  

Conclou que estan intentant resoldre una qüestió complexa amb el màxim consens i amb 

l’objectiu d’intentar fer compatible aquest ús concret de l’espai públic amb l’existència d’espai 

públic lliure per a la ciutadania, que és el que prioritza el Govern. 

 

El Sr. BLASI agraeix les explicacions que ha donat la tinenta d’alcalde, algunes de les quals 

afirma que comparteixen. D’altra banda, lamenta el to amb què parla a vegades el portaveu del 

Grup del PSC i li demana respecte.  

Assenyala que l’Ordenança de terrasses es va aprovar democràticament i es va intentar 

consensuar. Afirma que podria haver estat millor o pitjor, però que almenys manté un equilibri 

en relació amb els diferents elements que s’havien de regular a partir de la «plurinormativa» que 

havien fet el Grup d’ICV-EUiA i altres formacions polítiques, que remarca que generava un 

gran desgavell i una gran inseguretat jurídica, i que depenia de la vorera, el barri i el districte de 

què es tractés en cada cas. En aquest sentit, opina que la defensa que fa el Grup de la CUP de 

l’ordenança és prou significativa.  

Opina que si el Govern municipal sabia que s’acabaria sotmetent al que demanava el sector de 

la restauració i aplicaria una moratòria, ho podia haver fet des del principi per evitar la situació 

d’inseguretat jurídica que s’ha creat. Assenyala que aquest parèntesi obre un període per tornar 
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a debatre l’ordenança, però que ja s’entreveu que l’equilibri i el consens no seran fàcils. Reitera 

que com més persones participin en el debat més discutiran i aprendran tots, però que el Govern 

no resoldrà els problemes perquè li falta lideratge. Remarca que, més enllà de la modificació 

sobre la Comissió Tècnica de Terrasses, el que el Govern proposa és una suspensió en relació 

amb el nombre de sanitaris, les condicions d’accessibilitat a l’establiment i les condicions 

d’ubicació previstes a l’ordenança.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU s’ha mostrat disposat a revisar l’ordenança i es vol 

sentir també autor de la nova ordenança que pugui sorgir d’aquest procés, però reitera que cal 

lideratge i treball. En relació amb això, assenyala que tots els grups han coincidit a considerar 

que la moratòria que avui es presenta és la part de feina més important que ha fet el nou Govern 

municipal fins ara en relació amb aquesta normativa. 

 

El Sr. ALONSO remarca que la proposta que presenta el Govern és un primer pas amb el qual 

guanyen temps i posposen el problema, però que no és la solució definitiva. Demana al Govern 

que comenci a governar i els proposi una ordenança millor que pugui satisfer a tothom.  

 

El Sr. CORONAS explica que valoren el fet que el Govern anterior fes una ordenança de 

terrasses única a la ciutat, però que no estan d’acord amb aquesta normativa, ja que ha suposat 

la proliferació de terrasses, tendals i escalfadors i una ocupació de l’espai públic en els darrers 

anys que qualifica de salvatge. A més, remarca que tot això es va fer a un preu molt econòmic, 

ja que el preu d’una taula en una terrassa és molt inferior al preu d’una taula a l’interior d’un 

local, tenint en compte el que es paga per metre quadrat en cada cas. Remarca que, no obstant 

això, molts establiments cobren un suplement de terrassa, quan hauria de ser més car prendre 

una consumició a l’interior. Així mateix, es queixa que hi ha moltes terrasses desateses. 

D’altra banda, opina que el Grup del PP és com un penell que canvia d’actitud en funció de la 

direcció en què apunta el vent. Manifesta que esperen que això no li passi al Govern de la ciutat, 

al qual donen un marge de confiança. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que, des del respecte, repetirà la paraula cinisme tantes vegades com 

sigui necessari, ja que un dels motius pels quals ell va entrar en política va ser per lluitar contra 

la privatització de l’espai públic que es va produir a la ciutat durant els quatre anys de govern 

del Grup de CiU, que qualifica d’«autèntica vergonya».  

Diu al Sr. Mulleras que fer política és escoltar els restauradors, però també defensar l’interès de 

tota la gent de la ciutat. Afirma que, des d’aquest punt de vista, per al Grup del PSC preval el 

dret a l’espai públic. A més, manifesta que ja saben que no comptaran amb el Grup del PP per 

fer res de positiu a la ciutat, i opina que molt possiblement aquest grup tindrà un paper 

insignificant durant aquest mandat. 

Explica que al seu cap de grup li agraden les terrasses, però també l’espai públic, ja que són 

dues coses totalment compatibles. A més, afirma que el seu cap de grup es fa fotos amb el 

Gremi de Restauradors, però no porta directament les seves propostes a les comissions, tal com 

fa el Sr. Mulleras. 

 

El Sr. MULLERAS opina que el portaveu del Grup Municipal del PSC és sovint molt 

imprudent i li demana que s’informi bé de les coses, ja que precisament el Gremi de Restauració 

va anunciar accions judicials contra l’Ordenança de terrasses a la qual el Grup Municipal del PP 

va donar suport. D’altra banda, manifesta que a ell li agrada viure i gaudir de la ciutat i del seu 

espai públic, incloent-hi també les terrasses.  

Remarca que la Sra. Colau ja fa set mesos que és alcaldessa i que durant aquest temps ja hauria 

pogut fer dues modificacions de l’ordenança. Recomana al Govern que deixi de mirar enrere i 

que rectifiqui en aquesta qüestió. Explica que volen saber què opina el Govern sobre aquesta 
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ordenança i que, per això, van demanar-li que presentés la seva proposta de text normatiu. En 

relació amb això, manifesta que entenen que el que volen els grups d’ERC, la CUP i el PSC és 

reduir el nombre de terrasses a l’espai públic, però que no saben si Barcelona en Comú també 

pensa el mateix.  

Assenyala que, si s’hagués aplicat l’ordenança amb els mecanismes que preveia, s’haurien fet 

els informes d’aplicació de l’ordenança al seu moment, s’hauria reunit la Comissió Tècnica de 

Terrasses al seu moment i s’haurien escoltat els problemes que generava l’aplicació de 

l’ordenança al seu moment, ja que aquesta era una de les funcions de la Comissió Tècnica de 

Terrasses. En aquest sentit, destaca que hi havia mecanismes per corregir i rectificar l’aplicació 

de determinats articles. Afirma que, tanmateix, no es va aplicar l’ordenança i un problema que 

s’estava generant a la ciutat i que era latent va sorgir de cop l’estiu de l’any passat. 

Manifesta que ell mira cap endavant i vetlla per l’interès general dels barcelonins i de les 

persones que tenen negocis a la ciutat, que assenyala que també són barcelonins. Destaca que 

els negocis generen riquesa i llocs de treball, i que les terrasses són una part d’aquesta activitat 

econòmica i no només pertanyen a un gremi. Pel que fa a això, recorda que, gràcies a les 

incorporacions del seu grup, les terrasses també poden pertànyer a locals que no són restaurants.  

Remarca que el Grup Municipal del PP és l’únic grup polític que ha presentat esmenes a la 

modificació de l’ordenança que planteja el Govern. Afirma que votaran a favor d’aquesta 

modificació, però que volen anar més enllà per incorporar-hi la modificació sobre les distàncies 

del mobiliari urbà. Manifesta que el Govern té una altra oportunitat per fer-ho i ha de passar del 

«sí se puede de la demagògia al sí se puede de la realitat». 

 

La Sra. LECHA opina que és bastant infantil que es digui que estan en contra de les terrasses en 

general, atès que en un país mediterrani on es gaudeix del clima i de la vida social és lògic que 

hi hagi terrasses al carrer. Afirma que, no obstant això, quan han començat a proliferar les 

terrasses a la ciutat, determinats grups de la dreta han convertit això en una «invasió», seguint el 

mandat dels lobbys empresarials. Manifesta que és evident que no estan en contra de les 

terrasses ni del turisme, però que és il·lícit i injust que, en una ciutat d’1.600.000 persones, la 

ciutadania no pugui caminar pel seu espai públic. Destaca que, per tant, es tracta de racionalitzar 

el fet de compartir determinades coses perquè hi pugui haver una vida més digna a la ciutat. 
 

La Sra. Sanz 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 contrari de la CUP. S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CiU: 
 

15.-  (M1519/2327) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Respectar els acords 

presos en el marc de les comissions i grups de treball que des de l’any 2007 fan avançar la 

transformació de la plaça de les Glòries en base a processos de presa de decisions consensuades 

entre l’Ajuntament i les entitats veïnals signants del Compromís per Glòries. Iniciar la redacció 

de les modificacions de planejament necessàries així com la redacció dels projectes 

d’infraestructures viàries previstes i la seva posterior licitació. Convocar els partits polítics en 

seu municipal per tal de fer el seguiment de les previsions del govern municipal. 
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El Sr. MÒDOL assenyala que aquest punt es tractarà conjuntament amb els punts 19 i 29 de 

l’ordre del dia, també relatius a la plaça de les Glòries. 

 

El Sr. MARTÍ destaca que la transformació de la plaça de les Glòries i tots els seus voltants és 

un dels projectes urbanístics més importants i més emblemàtics de la ciutat, incloent-hi la 

construcció d’un conjunt d’infraestructures viàries soterrades que es preveu que puguin arribar a 

absorbir fins a 90.000 vehicles diaris. 

Assenyala que, abans de referir-se als punts concrets de la proposició, vol posar en valor la gran 

feina que va fer el Govern municipal anterior, i en concret l’equip de l’antiga Àrea d’Hàbitat 

Urbà, en assumir no només els compromisos de l’acord del 2007, sinó també en tirar endavant 

un conjunt d’actuacions subsegüents, com l’enderroc del nus viari i l’elaboració del concurs 

internacional de projectes per a la plaça de les Glòries, que qualifica d’impecable i de referent 

per a altres concursos d’àmbit internacional. Destaca que tant aquest concurs com les primeres 

fases d’execució de l’ordenació provisional dels espais de la superfície de la plaça han estat 

exemplars.  

Precisa que demanen al Govern que es respectin els acords adoptats el 2007 en el compromís 

polític i social amb les entitats veïnals i els partits, incloent-hi els equipaments de barri, de 

districte i de ciutat previstos en aquest planejament; que es tiri endavant el projecte guanyador 

del concurs que es va fer al seu moment per a un parc urbà molt gran que transformarà aquest 

espai d’una manera molt important; que es redactin les modificacions de planejament 

necessàries i els projectes d’infraestructures viàries pendents, i que es convoqui tots els partits 

polítics de l’Ajuntament per tal de fer el seguiment de les previsions del Govern municipal 

quant a calendari, execució i pressupostos de les actuacions. Pel que fa a les infraestructures 

viàries pendents, recorda que en aquests moments només està previst un dels dos túnels viaris 

que han de passar per sota de quatre túnels ferroviaris, el situat en el tram comprès entre els 

carrers de Castillejos i Badajoz, amb un cost de prop de 80 milions d’euros. 

Explica que creuen que el Pla d’inversions municipal (PIM) té un paper enormement rellevant 

en la previsió del conjunt d’infraestructures que van associades a la transformació de la gran 

zona urbana de la plaça de les Glòries, i que això també forma part del Compromís per Glòries 

del 2007 i del desplegament posterior que va liderar el Govern anterior de l’alcalde Trias. 

 

El Sr. MULLERAS destaca que la plaça de les Glòries és un dels grans centres de la Barcelona 

contemporània i representa una gran oportunitat de desenvolupament urbanístic i social per a la 

Barcelona actual i futura. 

Assenyala que, quan es va signar el Compromís per Glòries el 2007, el Grup Municipal del PP 

ja va advertir que els terminis no s’ajustaven a la realitat. Remarca que el temps els ha donat la 

raó, ja que aquest acord establia que el 2013 ja s’hauria enllestit tot, quan encara queden moltes 

coses per fer. Recorda que de moment s’han fet el Mercat dels Encants, amb un cost d’uns 58 

milions d’euros; el Disseny Hub Barcelona (DHUB), amb un cost d’uns 101 milions d’euros i 

que acull també la Biblioteca del Clot, i l’escola dels Encants. A més, assenyala que actualment 

està en tràmit d’informació pública una escola bressol. Remarca que, dels 16 equipaments que 

s’havien projectat a Glòries, encara n’hi ha 13 per fer, i que dels 600 habitatges públics 

previstos, no n’hi ha cap d’acabat, amb 105 que estan en construcció des de fa un any. Afirma 

que, per tant, la història de les Glòries és una història d’incompliments amb els barris de la zona 

i amb la ciutat. 

Explica que s’han assabentat a través d’una entrevista al Sr. Pisarello que apareix a El Periódico 

que el nou Govern municipal vol paralitzar el túnel de la rambla del Poblenou, cosa que ha 

generat temor i desconfiança entre els veïns de Sant Martí. A més, assenyala que, després de set 

mesos de la constitució del nou Govern municipal, encara no s’ha convocat la Comissió de 
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Seguiment de Glòries, on hi són representats els grups polítics i les associacions de veïns. 

Manifesta que, per tant, el seu grup ha presentat una proposició perquè el Govern municipal 

convoqui aquest òrgan i perquè no es paralitzin les obres del túnel de la rambla del Poblenou. 

Afirma que exigeixen que s’executin els dos trams del túnel de les Glòries, el que va de 

Castillejos a Badajoz i el que va de Badajoz a la rambla del Poblenou. Explica que també vol 

aprofitar l’avinentesa per reclamar que s’executin de manera immediata els 13 equipaments i els 

600 habitatges de protecció oficial que queden per fer. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el Grup Municipal de C’s dóna suport al Compromís per Glòries 

i el valora com una oportunitat per al desenvolupament de la ciutat i la millora del barri. Afirma 

que, no obstant això, creuen que va ser un acord molt atrevit en el qual va faltar una mica de 

realisme respecte a les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament. Remarca que es van 

adoptar molts compromisos, però que l’Ajuntament no ha estat capaç de dur-los a terme i s’han 

generat unes falses expectatives.  

Explica que estan a favor de les dues proposicions que s’han plantejat en el sentit que cal fer 

una planificació clara de les obres i preveure uns pressupostos adequats, atès que s’han promès 

infraestructures i equipaments que no estan pressupostats. Afirma que, des d’aquest punt de 

vista, cal establir prioritats i ordenar l’execució dels diversos projectes en el temps. Opina que, 

per tant, el debat que han de tenir ara és què es fa abans, tenint en compte que tots volen que es 

faci tot. En aquest sentit, manifesta que la construcció d’habitatge públic és la màxima prioritat 

per al seu grup. D’altra banda, afirma que estan a favor dels túnels, però que cal veure quan 

l’Ajuntament tindrà els recursos econòmics necessaris per poder dur a terme aquesta 

infraestructura. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que el Grup Municipal d’ERC considera essencial avançar en la 

transformació de la plaça de les Glòries d’acord amb les decisions consensuades entre les 

entitats veïnals i l’Ajuntament de Barcelona en el Compromís per Glòries, que es va signar 

conjuntament amb les associacions de veïns del Poblenou, la Sagrada Família, Clot-Camp de 

l’Arpa i Fort Pienc i la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona. Afirma que també 

creuen que és primordial iniciar la redacció de les modificacions de planejament necessàries i 

dels projectes d’infraestructures viàries previstos i fer-ne la licitació com més aviat millor. 

Assenyala que no demanarà que això es faci de manera immediata, tal com fa el Sr. Mulleras, 

perquè és conscient de la gran quantitat de compromisos que té l’Ajuntament, però sí que es 

vagi avançant. D’altra banda, afirma que també cal comunicar les provisions d’avanç d’obra als 

partits de l’oposició, tal com demana el Grup de CiU i en consonància amb la primera part de la 

proposició del Grup Municipal del PP de convocar la Comissió de Seguiment de Glòries per 

tractar, entre altres coses, el calendari d’execució dels equipaments i els habitatges previstos. 

Manifesta que consideren que ara cal prioritzar l’execució de les obres previstes i que, per tant, 

replantejar l’execució del túnel només retardaria el conjunt de l’obra, ja que caldria esperar la 

redacció d’una nova obra i aturar el seguit de licitacions necessàries per continuar amb els 

projectes que ja estan en marxa, que volen que finalitzin com més aviat millor. Explica que, en 

aquest sentit, pensen que el replantejament de l’obra no és estratègic per a Barcelona, i menys si 

ha de consistir a facilitar l’excés de vehicles privats a la ciutat. Pel que fa a això, opina que és 

molt important que tots prenguin consciència que cal fer un debat en profunditat sobre la 

mobilitat a la ciutat, amb vista a anar reduint el transport privat i afavorir l’ús del transport 

públic amb la construcció d’aparcaments al voltant del nucli metropolità i prop d’estacions de 

transport públic i d’accés al centre urbà. D’altra banda, assenyala que també creuen que 

actualment hi ha altres opcions estratègiques per cobrir grans vies de la ciutat, com en el cas de 

la ronda de Dalt al seu pas per Nou Barris i Horta i moltes altres actuacions que hi ha previstes a 

la ciutat.  
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Conclou que el Compromís per Glòries és un document molt ambiciós, però que cal no oblidar 

que la ciutat té compromisos amb moltes àrees i moltes zones diferents de la ciutat. 

 

El Sr. MÒDOL explica que el seu grup havia formulat una pregunta sobre quins plans té l’equip 

de govern respecte a l’execució de la segona fase dels túnels a l’entorn de la plaça de les 

Glòries, però que ha quedat recollida per les iniciatives dels grups de CiU i del PP sobre aquesta 

qüestió.  

Assenyala que, des de l’inici del mandat, el Grup Municipal del PSC no ha aturat cap projecte i 

continuarà mantenint aquesta posició, però que, tanmateix, vol fer algunes reflexions. Remarca 

que s’està fent valer un acord del 2007 que el Govern de l’alcalde Trias va desvirtuar fa quatre 

anys i que, de fet, si s’hagués actuat sota aquest consens, avui no caldria fer cap modificació de 

planejament perquè el planejament estava totalment aprovat. Afirma que això genera una 

situació d’incertesa i de provisionalitat, i que actualment la plaça de les Glòries és probablement 

el pitjor espai públic que té la ciutat, juntament amb la reforma de la Diagonal. Opina que 

aquesta situació es pot perpetuar durant molt de temps, no només per la decisió sobre els túnels 

viaris, sinó perquè el Govern anterior de CiU, tot i tenir un projecte excel·lent amb un concurs 

internacional, va decidir encarregar només un avantprojecte.  

Remarca que, per tant, avui l’únic planejament vigent a Glòries és el del 2007, la qual cosa vol 

dir que cal afanyar-se perquè s’està fent un túnel que està fora de planejament i s’està afectant 

veïns que no s’havia previst afectar. Explica que volen conèixer, doncs, el calendari d’execució 

d’aquest túnel, no perquè creguin que sigui avui una obra prioritària, sinó perquè volen saber 

quin és el compromís que adquireix el Govern amb les seves pròpies paraules. 

Manifesta que el que sí que creuen que és urgent és dignificar l’espai públic de la plaça de les 

Glòries. D’altra banda, afirma que no volen caure en un debat demagògic sobre els 

equipaments, ja que la majoria no depenen de l’Ajuntament, i que pensen que les Glòries es 

mereix una discussió en profunditat.  

 

La Sra. LECHA assenyala que actualment hi ha una diversitat molt més gran d’entitats que 

representen el veïnat que la que hi havia el 2007, quan es va fer el Compromís per Glòries. 

D’altra banda, opina que aquest acord era valuós com a document de consens sobre el futur, 

però que barrejava una mica les grans infraestructures amb els equipaments.  

Remarca que hi ha molts equipaments pendents de fer, tal com ha apuntat el Sr. Mulleras, i que 

cal un consens amb el veïnat per determinar quins fan falta en aquests moments. Així mateix, 

assenyala que també cal analitzar si realment és necessari el segon túnel viari, atès que el primer 

ja no es pot qüestionar perquè ja s’està fent. Manifesta que, per tant, no poden estar en contra de 

tornar a convocar un òrgan de deliberació amb els veïns, que opina que hauria d’incloure una 

primera part informativa molt exhaustiva sobre quina és la realitat actual i quina és la proposta 

que es fa, que al parer del seu grup hauria de partir del model de ciutat i del Pla de mobilitat.  

 

La Sra. SANZ assenyala que durant tot el mandat anterior es van convocar dos espais de 

participació, la Comissió Permanent, de la qual formen part els veïns i veïnes i tot l’equip tècnic 

del Govern municipal, i la Comissió de Seguiment. Afirma que és cert que la Comissió de 

Seguiment encara no s’ha convocat en aquest mandat, tot i que tenen previst fer-ho, però que la 

Comissió Permanent sí que s’ha reunit dues vegades. 

Manifesta que està d’acord amb bastants de les reflexions que han fet diferents grups en relació 

amb la importància del Compromís i l’esforç de consens entorn d’algunes necessitats que ja va 

suposar al seu moment en un entorn fracturat per unes infraestructures destinades 

majoritàriament al vehicle privat. Explica que és evident que aquest acord representa moltes 

coses, però que consideren que l’objectiu prioritari era sobretot fer un parc i tota una sèrie 

d’equipaments, mentre que el que hi ha actualment és una plaça provisional i cap dels 
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equipaments importants, més enllà de l’escola dels Encants o d’alguns equipaments que ja 

s’havien fet abans del Compromís. 

Assenyala que el Govern planteja una reflexió entorn del que ha de ser la mobilitat d’aquest 

àmbit, que remarca que no és l’expressió de la mobilitat dels veïns de la zona, ja que es tracta 

d’una mobilitat d’àmbit metropolità. Afirma que, per tant, estan intentant fer un debat a escala 

metropolitana sobre la mobilitat, que destaca que és un debat indefugible que ha d’aportar unes 

determinades mesures. En relació amb això, recorda al Sr. Martí que el Compromís també 

parlava de la connexió dels tramvies, que afirma que és una de les qüestions que cal abordar de 

manera prioritària. 

Explica que el que vol fer el Govern municipal és adequar el Compromís per Glòries a les 

disponibilitats pressupostàries amb la participació dels grups municipals i, sobretot, dels veïns i 

veïnes, que van ser-ne els principals impulsors. Assenyala que el Govern és el primer que 

voldria fer moltes de les infraestructures pendents a la ciutat, com el metro de la Marina, la 

cobertura de la ronda de Dalt o l’estació de la Sagrera, però que s’ha de tenir en compte com es 

finança tot això. Afirma que, per tant, es tracta de determinar què és el més urgent i prioritari i 

destinar-hi els recursos. 

Conclou expressant l’abstenció del seu grup a les dues proposicions. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta que és cert que la Comissió Permanent s’ha reunit dues vegades, però 

que el Grup Municipal de CiU demana que es convoqui la Comissió de Seguiment. D’altra 

banda, remarca que la connexió dels tramvies es pot fer per més d’un lloc, però que el Govern 

municipal està entestat a fer-la per la Diagonal. Afirma que d’això ja en parlaran en el moment 

oportú, tot i que creu que el Govern ja ho té molt decidit.  

Assenyala que, per aprovar planejaments, cal un consens polític i un acord en el Ple que ho faci 

possible, per la qual cosa el Govern anterior no va poder fer tot el que volia, ja que governava 

en minoria amb 14 regidors. En relació amb això, opina que el Govern actual, amb només 11 

regidors, té l’obligació, no només d’avançar en la participació ciutadana, sinó també de buscar 

el consens polític per poder fer coses. Manifesta que el Grup Municipal de CiU, que és el 

principal grup de l’oposició, no té constància que hi hagi un cert interès del Govern municipal a 

aprofitar el coneixement i la feina que es van fer en el mandat anterior. Afirma que, per tant, 

estan a l’expectativa dels moviments que farà el Govern, a part de la convocatòria de la 

Comissió de Seguiment de Glòries. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que es congratulen que s’aprovi la proposició del seu grup, cosa 

que opina que tranquil·litzarà una mica als veïns de Sant Martí afectats pel túnel i que buscaven 

la confirmació que se seguiria executant el túnel fins a la rambla del Poblenou. 

Explica que és cert el que diu la tinenta d’alcalde respecte al fet que la plaça de les Glòries 

afecta la mobilitat de milers de persones que no són de la ciutat, però que també ho és que la 

plaça i el seu entorn afecten un gran nombre de veïns que fa molts anys que esperen que es 

resolgui el «nyap» que es va generar al seu dia per no pensar precisament en els veïns. 

Assenyala que és cert que hi ha altres llocs de la ciutat que requereixen inversions, tal com ha 

dit el Sr. Coronas, però que la plaça de les Glòries també les necessita. A més, recorda que al 

seu dia es van prioritzar dos equipaments, que van costar 160 milions d’euros, i es van deixar de 

fer els 13 equipaments restants i els 600 habitatges públics. 

 

El Sr. ALONSO afirma que estan d’acord que s’han de planificar les inversions, però que 

aquesta proposta l’ha de fer el Govern. En aquest sentit, manifesta que lamenten que, després de 

més de sis mesos de mandat, el Govern encara no hagi presentat un pla d’inversions, i que 

esperen que ho faci al més aviat possible per tal de poder debatre sobre prioritats. 
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El Sr. MÒDOL demana el posicionament de vot sobre les dues proposicions. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot a favor de totes dues. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que voten a favor de la proposició del Grup de CiU i s’abstenen 

pel que fa a la proposició del Grup del PP. 

 

La Sra. LECHA afirma que el seu grup s’abstindrà respecte a la proposició del Grup de CiU i 

votarà en contra de la del Grup del PP. 

 

El Sr. MÒDOL expressa l’abstenció del seu grup en tots dos casos. 

 

El Sr. MULLERAS manifesta que el seu grup dóna suport a les dues proposicions. 

 

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 Ciutadans: 

 

16.-  (M1519/1987) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 

municipal que, en el termini de dos mesos, presenti un pla d’actuació en relació amb el cicle de 

l’aigua on es doni resposta a dos eixos bàsics: 1) Mesures per garantir el subministrament 

d’aigua a la ciutat. 2) Mesures per reduir i racionalitzar el consum d’aigua. L’informe es 

presentarà en la Comissió per al seu debat amb la resta de forces polítiques. 

El Sr. MÒDOL anuncia que aquest punt es tractarà conjuntament amb la proposició del Grup 

Municipal de la CUP, corresponent al punt 20 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. ALONSO destaca que l’aigua és un bé escàs i imprescindible per a la supervivència de 

les persones. Assenyala que els ciutadans de Barcelona són uns privilegiats perquè la majoria 

només han d’obrir una aixeta per tenir tota l’aigua que vulguin, a diferència del que passa a 

molts països del món. Afirma que, no obstant això, no es pot pensar que aquest subministrament 

està garantit de manera indefinida. 

Explica que en els darrers dies s’han aprovat diversos plans relacionats amb l’aigua i que els 

han preocupat especialment les conclusions del Pla de gestió del districte de conca fluvial de 

Catalunya 2016-2021, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Assenyala que, en 

aquest Pla, es diu que la conca del Ter-Llobregat és deficitària en cabal d’aigua i que és possible 

que en un futur aquest dèficit s’incrementi. Opina que, per tant, cal decidir ja mesures per evitar 

problemes futurs. A més, destaca que ara és un bon moment polític per parlar d’aquest tema 

perquè, d’una banda, no es viu una situació de sequera i no es té la pressió d’una societat que 

necessita una resposta immediata, i de l’altra, perquè no hi ha processos electorals en un futur 

proper, que és quan és més difícil prendre acords. 

Explica que la proposició del Grup Municipal de C’s diferencia dos aspectes, atès que per 

garantir l’abastiment d’aigua s’han de treballar dues qüestions complementàries: incrementar els 

recursos hídrics de la conca i reduir el consum d’aigua. Assenyala que l’increment dels recursos 

de la conca està fora de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, però que és un aspecte que no es 

pot defugir. 
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Afirma que està convençut que aquesta qüestió preocupa a tots els grups, però que encara no 

coneixen les propostes del Govern actual en aquest àmbit i que, per això, demanen que presenti 

un pla per poder obrir aquest debat polític. 

 

La Sra. LECHA destaca que l’accés a l’aigua és un dret humà universal, essencial i que ha 

d’estar lliure de tota mercantilització. A més, opina que l’accés a l’aigua, com a bé comú, ha de 

ser gestionat amb criteris de transparència i control democràtic i criteris socials i ecològics. 

Assenyala que la ciutat de Barcelona aplega la major part de la població de Catalunya i és, per 

tant, una gran consumidora de recursos que en gran part provenen de l’exterior. Afirma que el 

fet que l’aigua que necessita Barcelona sigui un dels factors de reequilibri territorial els porta a 

treballar per tal que les aportacions que reben Barcelona i l’àrea metropolitana en general no 

siguin un factor d’abús envers altres territoris. 

Recorda que el 40% de l’aigua que subministra la xarxa Ter-Llobregat prové del Ter; l’altre 

40%, del Llobregat; i la resta, de recursos locals. Remarca que, tot i que el consum d’aigua a 

Barcelona s’ha reduït des de la sequera del 2007-2008, aquest consum està per sobre de la 

mitjana de l’àrea metropolitana. Afirma que la conseqüència és que el riu Ter està sotmès a una 

elevada pressió ambiental que minva el seu cabal i el deixa en un estat ecològic que és lluny de 

complir els objectius de la directiva marc de la Unió Europea. Assenyala que ja fa temps que 

entitats i associacions en defensa del territori alerten d’aquesta situació. Explica que, per 

exemple, l’any passat l’aleshores alcalde de Girona, l’exconseller de Territori i Sostenibilitat i 

diferents alcaldes d’arreu del territori van denunciar la situació delicada del cabal del riu, que en 

bona part es transvasa lluny de les comarques gironines, amb tots els problemes que això 

comporta. A més, recorda que el Compromís del Ter, acordat el 2010, ja va proposar reduir 

gradualment la derivació d’aigües, de manera que el 2015 no se superessin els 115 hectòmetres 

cúbics, però que el novembre del 2015 ja se n’havien transvasat 156.  

Explica que el primer punt de la proposició, que ha estat transaccionat amb el Grup Municipal 

de BC, estableix que Barcelona ha d’assumir els límits de les seves conques hidrològiques, així 

com els recursos dels seus aqüífers. Manifesta que, per tant, l’Ajuntament demanarà a la 

Generalitat, com a Administració responsable de la planificació hidrològica, que compleixi el 

Compromís del Ter; que aposti per una gestió pública i sostenible de l’aigua, i que col·labori 

amb les administracions locals per tal d’incrementar els recursos hídrics alternatius locals que 

garanteixin un subministrament. Assenyala que, d’altra banda, s’insta a fer un pla de millora i 

d’eficiència per millorar l’eficiència del consum de la ciutat; a fer ús de les aigües regenerades a 

l’estació depuradora d’aigua residual del Prat; a estudiar la utilització de les aigües pluvials; a 

analitzar i posar en valor el cost de la utilització de l’aigua dessalada de l’ITAM Llobregat, i a 

realitzar un estudi exhaustiu de l’estat hidrogeològic de l’aqüífer al·luvial de Barcelona que 

permeti explorar la viabilitat de l’aigua subterrània de manera sostinguda. 

 

La Sra. VILA manifesta que el Grup de CiU comparteix que és oportú fer un debat sobre el 

model de gestió de l’aigua i l’eficiència i la sostenibilitat dels diferents serveis. 

Assenyala que en les iniciatives que s’han presentat sobre aquest tema es barregen 

competències i àmbits i es demanen estudis sobre aspectes que els tècnics municipals ja fa 

temps que coneixen i dels quals ja es disposa d’informació. Explica, però, que més enllà 

d’entrar en el fons i el detall de cadascun dels punts de les dues proposicions, agraeixen el fet 

que plantegin que es faci un debat sobre aquest tema i que es faciliti un conjunt d’informació als 

grups de l’oposició. Afirma que per això hi votaran a favor. 

Manifesta que, a més, volen demanar al Govern, i més en concret a la comissionada d’Ecologia, 

que comparteixi amb els grups municipals tots els plans previstos en relació amb el cicle de 

l’aigua, de manera que puguin treballar conjuntament amb el Govern i amb l’equip tècnic 

municipal de cara a decidir quins d’aquests plans val la pena revisar o debatre en profunditat. A 
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més, també sol·licita que se’ls expliqui en quins àmbits el Govern municipal es coordina amb 

altres administracions pel que fa a tot el cicle de l’aigua per saber quin paper ha tingut en 

aquests plans i en els nous documents que s’aprovaran pròximament en relació amb aquest 

àmbit. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable a les dues proposicions. Manifesta que, pel que fa a 

la proposició del Grup de C’s, comparteixen la necessitat de racionalitzar i reduir el consum 

d’aigua a la ciutat de Barcelona. Afirma que en els darrers anys s’ha avançat molt en el grau de 

conscienciació de la ciutadania respecte a aquest tema en general, tal com ho posa de manifest 

la reducció notable del consum d’aigua. En relació amb això, destaca que el consum d’aigua a 

l’àrea metropolitana, amb 102,3 litres/habitants/dia, i a la ciutat de Barcelona, amb 104,4 

litres/habitants/dia, està molt per sota del consum recomanat per la Unió Europea, que és de 150 

litres/habitant/dia, i de l’Estat espanyol, que el 2012 era de 137 litres/habitants/dia. 

Explica que valoren positivament que l’Ajuntament els presenti mesures per continuar reduint el 

consum d’aigua a Barcelona en àmbits com la neteja, les fonts o els parcs i jardins, tot i que cal 

tenir present que la Generalitat és l’encarregada de desenvolupar el Pla de sequera, que inclou 

les normes d’explotació, els sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb l’ús del 

domini públic hidràulic per fer front a les situacions d’escassetat de recursos hídrics. 

Pel que fa a la proposició del Grup de la CUP, recorda que el Govern de la Generalitat va 

impulsar el Compromís del Ter el 2010 amb l’objectiu de reduir el transvasament d’aigües 

d’aquest riu de 229 hectòmetres cúbics a l’any el 2010 a 115 hectòmetres cúbics a l’any el 2015, 

per tal de no malmetre’n el cabal ecològic. Assenyala que, tanmateix, no s’ha assolit aquest 

objectiu, ja que el 2015 es van superar els 156,3 hectòmetres cúbics transvasats. Manifesta que 

el Grup Municipal d’ERC defensa que s’impulsin les mesures necessàries per tal de donar 

compliment a aquest acord, ja que comparteixen que cal preservar els cabals ecològics dels rius 

pel cost ambiental que suposa un transvasament excessiu. En aquest sentit, remarca que entenen 

que el cabal que es reclama per a l’Ebre hauria de valer també per al riu Ter, i que segurament 

el procés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat tampoc no ajuda a avançar en aquest sentit. 

En relació amb això, assenyala que el seu grup va signar el Compromís per l’aigua de 

Catalunya, que demana garantir la gestió pública d’Aigües Ter-Llobregat, i que des de fa anys 

reclamen la necessitat d’un pacte nacional per l’aigua a Catalunya que permeti arribar a amplis 

acords pel que fa a la gestió racional de l’aigua. D’altra banda, recorda que en cas de necessitat, 

com un hipotètic cas de sequera, es disposa de dessaladores per poder garantir el 

subministrament d’aigua sense haver d’augmentar el transvasament d’aigües del Ter o fer 

arribar vaixells cisterna al port de Barcelona. 

 

El Sr. MÒDOL explica que el Grup Municipal del PSC dóna suport a les dues propostes, ja que 

estan totalment a favor de tot el que signifiqui optimitzar recursos i utilitzar més alguns recursos 

que potser avui no estan prou aprofitats, com les aigües freàtiques. Manifesta que l’únic que els 

preocupa és que tenen la impressió que estan reclamant moltes coses al Govern, quan de 

moment no han aconseguit obtenir gaires respostes. 

 

El Sr. MULLERAS opina que el sentiment sobre la importància de l’aigua com a bé bàsic per a 

les persones i tots els éssers vius és transversal i que, per tant, tots poden coincidir que s’ha de 

consumir aigua de manera socialment responsable i econòmicament sostenible. Assenyala que 

en el que poden discrepar és en com s’ha de garantir el subministrament i com s’han de 

gestionar els recursos hídrics. 

Explica que troben positiu que es plantegi aquest tema en una època que no hi ha sequera i que 

s’adoptin mesures preventives per ajudar la societat a adaptar-se a un consum més responsable 

de l’aigua. Assenyala que ja s’han fet campanyes anteriorment i han donat un resultat positiu, 
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però que segurament és bo que se’n continuïn fent i que es posin en marxa mesures per garantir 

el subministrament d’aigua i per reduir-ne i racionalitzar-ne el consum. A més, afirma que les 

mesures no s’han d’orientar només al consumidor de l’aigua, sinó també al manteniment de la 

xarxa, ateses les fuites que hi poden haver a les canalitzacions que distribueixen l’aigua. 

Manifesta que, en aquest sentit, donen suport a la proposició del Grup de C’s, que parla de 

mesures que pot dur a terme l’Ajuntament de Barcelona. 

Assenyala que, en canvi, la majoria de les qüestions que planteja la proposició del Grup de la 

CUP no són d’àmbit municipal i que, per tant, creuen que seria millor presentar aquesta 

iniciativa en un organisme com l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, afirma que 

discrepen d’alguns punts de la proposta. Manifesta que, per tot això, el seu grup s’abstindrà pel 

que fa a aquest proposició. 

 

La Sra. HERRERO afirma que el Grup Municipal de BC coincideix amb l’objectiu de fons de 

les dues proposicions, que és la necessitat de dissenyar polítiques públiques de gestió sostenible 

i eficient dels recursos hídrics a Catalunya. Precisa que comparteixen més la moció presentada 

pel Grup de la CUP per l’argumentació que fa que la del Grup de C’s, però que creuen que 

aquest debat tan necessari s’ha de produir al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i 

les Diputades i, en alguns aspectes, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona més que no pas a 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Diu al Grup de C’s que aquest tema no és nou i ja fa anys que està plantejat a Catalunya. 

Explica que per això pensen que la transacció que han pogut fer amb el Grup de la CUP situa 

millor el marge d’actuació que té cada Administració i deixa molt clar que la Generalitat és 

l’Administració competent en matèria de planificació hidrològica i, per tant, la que pot fer 

canvis en la concessió de cabals, i també l’Administració competent per generar alternatives que 

garanteixin el Compromís pel Ter i, alhora, l’abastiment d’aigua a la regió metropolitana. 

Remarca que, de fet, si s’hagués complert la planificació de l’any 2010, avui s’estaria més prop 

de complir el Compromís del Ter que va impulsar el conseller Milà, però que, tal com ha dit el 

Sr. Coronas, en els darrers anys el Govern de CiU ha prioritzat més la privatització d’empreses 

públiques que no pas aquest acord. 

Explica que han proposat al Grup de C’s ampliar el termini del pla que demanen sobre la base 

que ja hi ha un pla tècnic fet a partir de les competències municipals l’Ajuntament que està en 

fase de revisió i que cal més temps per fer determinats estudis. Assenyala que, tanmateix, aquest 

grup ha rebutjat la transacció perquè considera que en dos mesos es pot fer tota la feina que 

planteja. Afirma que, per tant, s’abstindran pel que fa a aquesta proposició. 

Manifesta que, en canvi, votaran a favor de la proposició del Grup de la CUP, que destaca que 

matisa molt més l’àmbit competencial de cadascú. Explica que, per tant, incorporaran els 

estudis que es proposen en la revisió del pla tècnic que ha esmentat. Assenyala que alguns 

d’aquests estudis ja estan fets i d’altres s’hauran d’actualitzar. 

Finalment, comunica que facilitaran tota la informació relativa a la feina que s’està fent en 

aquest àmbit, tal com ha demanat la Sra. Vila, i que estan disposats a rebre i debatre qualsevol 

aportació que vulguin fer els grups municipals. 

 

El Sr. ALONSO explica que, després de més de sis mesos des de l’inici del mandat, el Govern 

els ha demanat sis mesos més per explicar-los quina és la seva política en aquesta qüestió, i que 

no han acceptat la transacció perquè han considerat que no poden permetre que un govern 

estigui un any sense dir quin és el seu pla en un tema tan sensible. D’altra banda, afirma que el 

fet que aportin una dada per recolzar els arguments de la moció no vol dir que ara hagin 

descobert el dèficit de recursos hídrics.  

Pel que fa a la proposició del Grup de la CUP, manifesta que comparteixen la preocupació per 

garantir la sostenibilitat del territori i treballar per la reducció del consum d’aigua. Assenyala 
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que segurament quan entrin en aspectes més concrets hi haurà punts de discrepància, però que 

en l’estadi actual del procés coincideixen en els objectius i, per tant, votaran a favor de la seva 

proposta. 

 

La Sra. LECHA remarca que no es pot dir que s’estigui en temps de no sequera, ja que les 

previsions per a aquest any són força pessimistes. D’altra banda, manifesta que tenen clares les 

competències de cada Administració en aquest àmbit i que, per tant, també presentaran aquesta 

proposició en el Ple de l’Àrea Metropolitana en breu, amb alguns petit canvis de redacció per 

adaptar-la a aquest marc. Destaca que la base de la proposició del seu grup és el respecte al 

territori, ja que creuen que l’àrea metropolitana no pot tenir cobertes les seves necessitats a 

costa que la conca del riu Ter tingui un problema greu des de fa temps i des de bastant amunt. 

Manifesta que s’abstindran pel que fa a la proposició del Grup de C’s. 

 

La Sra. VILA assenyala que el Grup Municipal de CiU ha intentat fer una intervenció 

constructiva sense emetre judicis de valors, mentre que la comissionada d’Ecologia sí que s’ha 

permès criticar que determinats governs prioritzin unes qüestions en detriment d’altres. En 

aquest sentit, afirma que s’ha de ser conscient que quan hi ha una situació econòmica delicada 

cal prioritzar perquè no hi ha recursos per a tot. A més, remarca que els governs tripartits en els 

quals va participar l’actual grup de govern van arruïnar l’ACA, que destaca que és la institució 

més important de Catalunya per gestionar els recursos de l’aigua. 

Finalment, manifesta que esperen que el Govern municipal generi consens en aquest àmbit i que 

els faciliti la informació que han demanat. 

 

La Sra. Vidal expressa l’abstenció de BC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CiU, el Sr. 

Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. 

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. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

17.-  (M1519/2320) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 

municipal a: l’elaboració i presentació d’un Pla de Mobilitat Turística que doni continuïtat a la 

diagnosi que el passat govern ja va elaborar, i que determini objectius i accions concretes en la 

gestió dels fluxos turístics, amb la finalitat de vetllar per l’optimització de l’experiència turística 

tenint en compte els operadors privats i públics, així com la interconnectivitat de les 

infraestructures de transport de viatgers i els recursos i serveis turístics, fent avançar Barcelona 

com a destinació urbana de qualitat i sostenible. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que ja han parlat a bastament de la gran concentració de l’activitat 

turística que pateix la ciutat de Barcelona en molts àmbits municipals. Afirma que, tanmateix, 

actualment el debat estratègic sobre el turisme està molt centrat en qüestions com l’allotjament 

o el civisme i deixa de banda altres aspectes cabdals, com la mobilitat dels turistes i viatgers o la 

gestió dels fluxos que es deriven del turisme. Pel que fa a això, remarca que, dels gairebé 30 

milions de visitants anuals que rep la ciutat, la meitat no hi pernocten, però segur que efectuen 

desplaçaments interurbans en transport públic o privat, ja sigui per arribar a la ciutat des del seu 

punt d’origen o per tornar-se’n a anar, com és el cas dels visitants de dia que arriben en creuer o 

els que baixen de Lloret de Mar al matí i tornen a pujar-hi a la tarda. Explica que, per exemple, 

en funció de la finalitat de l’estada, un visitant pot agafar el metro per visitar la Sagrada 

Família, fer el recorregut del bus turístic, pujar a un taxi per anar a una conferència a la Fira de 

Barcelona o llogar una bicicleta per recórrer el passeig Marítim, entre moltes altres opcions.  
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Assenyala que aquestes evidències van ser elements de debat en la presentació dels criteris 

d’elaboració del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), en la qual alguns 

ciutadans van fer palès que l’allotjament no és l’única qüestió que cal planificar en matèria de 

turisme i que probablement les aglomeracions en punts d’interès, com les platges, la Boqueria o 

la Sagrada Família, no guardaven una relació directa amb la concentració d’allotjament. Afirma 

que, per això, cal pensar a posar en marxa més instruments que se sumin al PEUAT per tal 

d’assolir l’objectiu de desconcentrar i diversificar l’oferta turística de la ciutat. 

Manifesta que, en conclusió, si bé és cert que Barcelona ja disposa d’un Pla de mobilitat urbana 

i d’un document de diagnosi sobre mobilitat turística, el seu grup considera que calen propostes 

que fixin accions concretes en matèria de turisme i mobilitat. Explica que, en aquest sentit, 

pensen que el desenvolupament d’un Pla de mobilitat turística, que va quedar en fase de 

diagnosi el 2014, pot ser un primer pas per fer política turística també en aquest aspecte. 

Destaca que l’elaboració d’un Pla de mobilitat turística ha de permetre determinar objectius i 

accions concretes en la gestió dels fluxos turístics, avançar en la mateixa línia que s’ha 

començat a fer amb l’ordenació i regulació de l’allotjament turístic, i condicionar les decisions 

que es prenen en l’àmbit de la política turística en funció d’una visió global i estratègica del que 

representen els transports i la mobilitat a la ciutat tenint en compte el factor del turisme. 

 

La Sra. RECASENS manifesta que és cert que en el mandat anterior es va fer una diagnosi 

sobre mobilitat turística amb una important participació de tots els agents implicats en temes de 

mobilitat. Assenyala que aquesta diagnosi no va evolucionar cap a un pla de mobilitat turística 

real, però que es van prendre moltes decisions que anaven en la direcció de millorar la mobilitat 

turística a la ciutat, com la mobilitat amb autocars al Parc Güell i el tancament del recinte; el 

trasllat dels autocars que hi havia al voltant de la Sagrada Família, i la prohibició d’aturar 

autocars a la Via Laietana. Explica que també van iniciar una prova pilot finançada amb 

l’impost turístic de senyalització de transport públic de metro i ferrocarrils per senyalitzar la 

parada de Lesseps, de la línia 3, i que volien fer el mateix amb altres parades de la línia 6 i la 

línia 7 que tenen a prop icones turístiques.  

Recorda que la Sra. Sanz, quan estava a l’oposició, havia reclamat que es fes el nou Pla 

estratègic de turisme 2015-2020, i demana al Govern que assumeixi aquest repte. En relació 

amb això, assenyala que s’estan treballant diferents aspectes del turisme de manera separada, 

com la regulació dels habitatges d’ús turístic, la creació del Consell de Turisme i Ciutat o la 

proposta que ara es fa d’un Pla de mobilitat turística, i que valdria la pena tenir-ne una visió 

global. En aquest sentit, destaca que amb el Pacte local per un turisme responsable i sostenible 

es van establir unes bases de les quals van sorgir 35 mesures. Afirma que, tot i així, voten a 

favor de la proposició. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el Grup Municipal de C’s coincideix plenament amb la proposta 

i amb l’argumentació que ha fet el Sr. Coronas. Afirma que pensen que la mobilitat és clau i que 

el turisme pot distorsionar-la. En aquest sentit, opina que és important la gran quantitat de 

turistes que no pernocten a la ciutat, però que hi arriben amb viatges d’un dia i que generen una 

gran demanda de mobilitat, cosa que pot generar problemes tant als veïns com a la mobilitat de 

la ciutat. 

 

El Sr. MÒDOL recorda que el Grup Municipal del PSC va presentar una iniciativa respecte a la 

mobilitat global a la ciutat fa uns mesos. Explica que creuen que puntualitzar sobre l’efecte de 

la mobilitat turística és imprescindible i que, a més, permet aprofundir sobre una de les 

mobilitats que costa més d’estudiar, que és la del vianant. Afirma que, per tant, votaran a favor 

de la proposició, tot i tenir la sensació que estan demanant moltes coses al Govern i que no 



 

Ref: CCP 1/16 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v. 25/ 1/ 2016 18: 29 
33 

n’obtindran cap resposta. En aquest sentit, manifesta que no sap si és que demanen massa coses 

o que el Govern no aconsegueix resoldre-les.  

D’altra banda, opina que no es pot desvincular l’estudi de la mobilitat de tot l’efecte del turisme 

ni del Pla estratègic de turisme, tal com ha dit la Sra. Recasens, i expressa el desig de veure una 

acció de govern que els permeti pensar que es té assumida i assimilada tota aquesta complexitat 

i que hi ha unes línies clares de treball. A més, opina que potser els grups de l’oposició podrien 

fer propostes més concretes per intentar que siguin més efectives. Finalment, opina que hauria 

estat recomanable que la proposició fixés un termini concret. 

 

El Sr. MULLERAS remarca que el Grup Municipal del PP va presentar al·legacions al Pla de 

mobilitat urbana, aprovat el setembre del 2014, perquè s’hi incorporés un pla de mobilitat del 

turisme, mentre que aleshores el Grup Municipal d’ERC no va fer al·legacions en relació amb el 

turisme. Assenyala que no sap si això és ser «penell», tal com abans ha qualificat el Grup del PP 

el Sr. Coronas, però que li agraeix que ara rectifiqui i que se sumi al «club» dels que consideren 

que la mobilitat del turisme té una gran importància en la mobilitat urbana. 

Manifesta que és evident que una de les externalitats negatives del turisme és que genera 

problemes de mobilitat, i recorda que una de les conclusions de les jornades sobre turisme i 

ciutat que es van fer just abans de les eleccions va ser que, a l’hora d’establir infraestructures a 

la ciutat, es tingués en compte la creació d’aparcaments per a autocars a les entrades i sortides 

de la ciutat per tal de descongestionar les àrees més turístiques. Conclou que votaran a favor de 

la proposició perquè estan d’acord que es tinguin en compte totes aquestes mesures de cara a la 

mobilitat urbana i que es faci un Pla de mobilitat turística. 

 

La Sra. LECHA explica que creuen que la proposta de realitzar un Pla de mobilitat turística és 

encertada, però que consideren que no s’ha de fer de cara a optimitzar l’experiència turística, 

sinó amb vista a millorar la vida dels veïns i veïnes de Barcelona. Afirma que, per tant, 

discrepen de l’objectiu principal d’aquest Pla, però que no hi estan en contra perquè pensen que 

realment és necessari. Manifesta que, tot i això, creuen que qualsevol pla de mobilitat ha d’estar 

englobat en el Pla de mobilitat de la ciutat. 

Opina que és evident que s’han de resoldre problemes que han esdevingut crònics pel que fa a 

aquesta qüestió. Explica que, per exemple, el Govern municipal anterior va treure els autocars 

turístics de la Sagrada Família i els va situar a l’avinguda Diagonal amb Consell de Cent, de 

manera que ara estan al costat dels veïns, que han d’aguantar que hi hagi autocars parats a la 

seva porta amb el ralentí posat per tenir l’aire condicionat a l’estiu i la calefacció a l’hivern. A 

més, remarca que no compleixen la normativa d’estar-hi aparcats només uns determinats 

minuts. Afirma que, en aquest sentit, aquesta mesura ha suposat un empitjorament de la 

situació. Explica que pensen, que davant de tota aquesta pressió tant dels turistes que pernocten 

a la ciutat com dels que hi passen només un dia, creuen que no només s’ha de fer un pla de 

mobilitat, sinó que s’han adoptar mesures molt severes, com restringir l’entrada d’autocars a la 

ciutat.  

Conclou que valoren positivament la proposta, però que s’abstindran perquè consideren que 

s’ha d’englobar en el Pla de mobilitat de la ciutat i que s’han de prohibir els autocars a dins de 

la ciutat. 

 

La Sra. VIDAL manifesta que el Govern dóna suport a la proposició perquè planteja una qüestió 

que ja s’està treballant. Assenyala que és cert que no s’ha parlat gaire de mobilitat en el debat 

sobre turisme, però que potser això s’ha degut al fet que els grups de l’oposició s’han centrat 

més en altres qüestions, com la moratòria de llicències. 

Explica que estan elaborant un pla de mobilitat turística amb tots els agents implicats i en 

coherència amb els plantejaments del Pla de mobilitat urbana, i que actualment estan definint i 
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planificant el procés participatiu a partir de la diagnosi que ha esmentat la Sra. Recasens. 

Afirma que també estan completant aquesta diagnosi amb enquestes per conèixer millor els 

principals punts d’origen i destí dels desplaçaments. Finalment, assenyala que preveuen que 

finalitzaran aquest pla cap a finals de 2016. 

 

El Sr. CORONAS diu al Sr. Mòdol que l’Ajuntament és molt gran i té un gran nombre de 

tècnics i professionals molt qualificats per fer aquest pla i moltes altres coses. A més, remarca 

que en aquest cas es tracta d’avançar feina de cara a treballar el Pla estratègic de turisme i que la 

proposta és prou concreta. Afirma que el que no faran és elaborar el Pla de mobilitat turística tot 

sols, perquè és responsabilitat del Govern impulsar-lo amb la col·laboració de tothom.  

D’altra banda, diu al Sr. Mulleras que no li sembla contradictori no haver presentat al·legacions 

al Pla de mobilitat urbana i demanar ara que es faci un Pla de mobilitat turística. A més, li 

agraeix que li doni la benvinguda al «club», i manifesta que espera que el Govern del Sr. Rajoy 

també s’hi sumi i resolgui el problema de la Sagrera i el gran dèficit d’infraestructures de la 

ciutat. 

 

La Sra. RECASENS demana que es duguin a terme tant mesures i plans «grans» com «petits». 

En aquest sentit, afirma que cal no oblidar els plans de districte per descentralitzar l’activitat 

turística i mesures com controlar que els hotels tinguin zones per encotxar i desencotxar, que 

recorda que va ser una de les mesures que va impulsar el Govern anterior per fer desaparèixer 

els autocars a la Via Laietana. D’altra banda, opina que es podria intentar avançar el termini de 

finalització del Pla de mobilitat turística. 

 

La Sra. VIDAL explica que els objectius de les propostes d’actuació que estan treballant són 

assolir un repartiment modal de les visites més sostenible, més segur, més equitatiu i més 

eficient, d’acord amb el Pla de mobilitat urbana; fomentar una mobilitat turística que sigui 

compatible amb la dinàmica ordinària de la mobilitat a la ciutat, i establir mecanismes de 

monitorització d’aquesta mobilitat. 

Diu a la Sra. Recasens que la diagnosi sobre mobilitat turística estava avançada, però que no hi 

havia un marc d’actuació en l’àmbit turístic, que és el que hauria permès treballar més ràpid i el 

que s’està fent precisament en aquest mandat. 
 

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de 

CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable 

d’ERC, el Sr. 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. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

18.-  (M1519/2337) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Constatar que la 

situació actual del Zoo de Barcelona, en especial pel que fa a les dificultats per al 

desenvolupament del Pla Estratègic i a les mancances evidents de manteniment, és insostenible 

i requereix l’actuació del govern municipal. 2) Reclamar al govern municipal que, sense dilació, 

informi sobre quins són els seus projectes de present i futur immediat per al Zoo de Barcelona. 

3) Instar el govern municipal a constituir abans d’un mes una Comissió de Seguiment del Zoo, 

integrada per una persona representant de cada grup polític, els responsables del Zoo i 

representants del Comitè d’empresa. 4) Instar el govern municipal que s’estudiï i es tingui en 

compte la proposta realitzada pels treballadors i treballadores del Zoo i hi doni resposta. 
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El Sr. MÒDOL assenyala que aquest punt s’ajunta amb el punt 26 de l’ordre del dia, que és un 

prec del Grup Municipal del PP. 

Explica que es van quedar estorats en la visita que van fer recentment a les instal·lacions del 

Zoo pel mal estat de manteniment i la imatge de deixadesa que ofereix. A més, afirma que, quan 

es visiten aquestes instal·lacions, un no sap si es troba en un zoo, en unes obres o a l’Expo de 

Sevilla, tenint en compte que les construccions que es van fer durant el mandat anterior semblen 

més pròpies d’una fira o una exposició d’arquitectes «amics de l’Administració» que d’un 

equipament d’aquest estil. Destaca que, tanmateix, el que consideren més greu és el fet de tenir 

desatesos els professionals que han fet possible que el Zoo hagi estat durant molts anys un 

equipament de referència i, sobretot, no haver tingut en compte les seves opinions de cara a les 

intervencions que s’hi han fet. Assenyala que per això els han convidat a assistir a la sessió 

d’avui de la Comissió, i els dóna la benvinguda. 

Manifesta que són conscients del debat obert que hi ha entorn dels models de zoo, però també 

de la dificultat de fer propostes i, sobretot, que tirin endavant, tal com ja ha esmentat abans. En 

aquest sentit, remarca que el Zoo de Barcelona no es pot permetre un debat polític i una presa 

de decisions diferida en el temps, ja que requereix actuacions immediates. Assenyala que, 

mentre l’Ajuntament es gasta molts diners a reurbanitzar carrers, hi ha espais del zoològic on no 

s’ha fet cap mena d’intervenció durant molt de temps, i que això és responsabilitat de tots els 

governs, no només del Govern del Sr. Trias. Afirma que, per aquest motiu, creuen que el Zoo 

necessita un pla urgent. 

Explica que, en les converses que han tingut amb els treballadors, aquests han posat molt en 

valor la feina que havien fet en el mandat anterior el Sr. Óscar Ramírez i la Sra. Janet Sanz, tot i 

que han dit que la Sra. Sanz no els feia cas des que estava al Govern. 

Manifesta que volen posar en evidència la urgència d’intervenir en aquest equipament i abordar 

temes pendents que són claus per al seu futur, com el dofinari. A més, insisteix que la vocació 

d’aquesta proposta és que es tinguin en consideració la veu i l’experiència dels treballadors, 

sigui quina sigui l’eina que es triï per tirar endavant aquest pla urgent. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que el Grup Municipal del PP ha presentat un prec perquè el 

Govern municipal presenti el Pla estratègic del Zoo en un termini de dos mesos, ja que 

consideren imprescindible que el Govern es prengui seriosament aquest equipament. D’altra 

banda, saluda els membres del Comitè d’Empresa del Zoo que assisteixen a la sessió i el Sr. 

Óscar Ramírez, de qui diu que, encara que ja no és regidor, continua treballant pel Zoo des del 

Grup del PP. 

Manifesta que ells sempre han pensat que el Zoo ha de ser un lloc de referència de Barcelona i 

en el qual l’educació i la investigació siguin pilars estratègics, tal com és propi dels zoos del 

segle XXI. Afirma que, tanmateix, l’estat actual de les instal·lacions és lamentable i que el 

Govern municipal no ha fet un esforç per atendre els seus treballadors, que són els que coneixen 

millor la realitat actual del zoològic. Explica que tenen la sensació que la tinenta d’alcalde 

parlava més amb els treballadors del Zoo quan era a l’oposició que ara que està al Govern, i li 

demana que s’hi reuneixi per escoltar les seves inquietuds i reclamacions, i sobretot per millorar 

l’equipament. 

Assenyala que, per exemple, el seu grup ha denunciat públicament el cas del dofinari. Remarca 

que, segons la normativa, s’hauria de construir un nou dofinari abans del 2018, però que no han 

vist cap inversió que faci referència a aquesta instal·lació en el pressupost per al 2016 de BSM, 

que és l’empresa municipal que gestiona el zoològic. En relació amb això, pregunta quins 

projectes té el Govern per a aquesta instal·lació. 

Manifesta que la sensació que a vegades es té com a barceloní és que s’està desmantellant el 

Zoo de Barcelona a poc a poc, i que per això vol preguntar a la tinenta d’alcalde si el Govern 

creu en el futur del Zoo de Barcelona. Explica que el seu grup sí que hi creu i que, a més, pensa 
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que l’Ajuntament ha d’ajudar a fer que el Zoo continuï sent un equipament de referència a 

Barcelona i un zoològic del segle XXI. Afirma que, per això, han presentat el prec i donen suport 

a la proposició del Grup del PSC. 

 

La Sra. RECASENS opina que el comentari que ha fet el Sr. Mòdol en relació amb el gremi 

d’arquitectes és desafortunat. D’altra banda, diu al Sr. Mulleras que creu que no es fa cap bé al 

zoològic explicant que hi ha la sensació que s’està desmantellant. A més, assenyala que aquest 

debat ressorgeix periòdicament en cada mandat i no acaben d’entendre quin n’és el motiu. 

Recorda que en la mesura de govern del Ple de juliol del 2012 es va establir ja un Pla estratègic 

amb l’horitzó 2020, en el qual es van iniciar una sèrie de compromisos amb uns principis sobre 

els quals tots es van posar d’acord, com tenir una dualitat expositiva; mantenir el Zoo a la 

Ciutadella; fer compatible l’actual superfície del Zoo amb la connexió del passeig de Sant Joan 

amb la Barceloneta i de Ciutat Vella amb Sant Martí a través de la Ciutadella; i fer-hi una 

inversió pública progressiva. En aquest sentit, destaca que s’hi han invertit molts diners i que 

pot assegurar, com a extinent d’alcalde d’Economia, que no era fàcil defensar aquestes 

inversions en un equipament per al benestar dels animals. A més, afirma que es van establir uns 

criteris irrenunciables: projectar la biodiversitat; potenciar la recerca i l’educació, i fer del Zoo 

un espai de coneixement. Assenyala que la Sra. Sanz coneix molt bé tot el que es va fer perquè 

assistia a totes les reunions, i manifesta que els agradaria que no es comenci un altre cop de zero 

i es continuï amb les inversions. 

Explica que ells també han visitat el zoològic fa poc i els ha sorprès veure que el dofinari està 

tancat des del mes de novembre perquè s’hi estan fent obres, sense que se n’hagi informat 

ningú, ja que encara no s’ha convocat la comissió que va crear el Govern anterior per informar 

de les actuacions que es feien al Zoo. Assenyala que s’està fent una mena de passera en el 

dofinari perquè a partir d’ara els visitants només travessin els dofins, i que es vol actuar sobre 

una lona que no compleix les condicions de seguretat necessàries. Opina que tot això serà un 

pedaç en relació amb l’objectiu últim que ja s’havia plantejat. En aquest sentit, recorda que el 

Govern anterior va destinar més de 300.000 euros a fer un projecte de dofinari nou, que 

suposava una inversió de 10 milions d’euros i que acabava amb l’espectacle tradicional dels 

dofins per passar a mostrar el maneig dels animals. Pregunta, doncs, què pensa fer el Govern 

respecte al dofinari i per què no s’ha previst cap inversió per tirar-lo endavant. Explica que ho 

van preguntar fa poc al Sr. Pisarello i els va dir que no hi havia pressa, quan remarca que es 

tracta d’unes obres que no són ni ràpides ni fàcils, tenint en compte que, entre altres coses, hi ha 

runes a sota de la instal·lació. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el Grup Municipal de C’s dóna suport a la proposició, i remarca 

que aquest debat s’ha repetit diverses vegades des de l’inici del mandat, tal com es comprovar 

en les actes de les darreres comissions i altres espais. Afirma que, per tant, el que sorprèn és que 

el Govern encara no hagi començat a treballar en aquesta qüestió. 

Opina que el Zoo té unes instal·lacions obsoletes que no s’ajusten a les normes i un model de 

gestió antiquat que no es correspon amb els requeriments de la societat actual. D’altra banda, 

manifesta que, tot i que la Sra. Recasens ha dit que el debat sobre la ubicació d’aquest 

equipament està tancat, els agradaria confirmar que el Govern fa seu el compromís de mantenir 

el Zoo a la Ciutadella. 

Explica que li agradaria que la propera vegada que parlin del Zoo no sigui per fer-ne 

valoracions negatives, sinó per parlar de propostes i millores concretes, així com del model de 

futur. Insta, per tant, el Govern a presentar propostes concretes per poder començar a treballar 

solucions. 
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El Sr. CORONAS manifesta que s’afegeix a la salutació i a la benvinguda dels treballadors del 

Zoo de Barcelona que els acompanyen. Explica que el Grup Municipal d’ERC també ha anat al 

Zoo i que, tot i ser molt ben atesos, han tingut una sensació poc agradable com a visitants. 

Afirma que aquesta sensació té a veure amb la situació d’obres, amb l’existència d’un cert caos 

en la disposició dels elements, amb el fet que al costat dels elefants s’ha construït un pavelló 

que sembla un pavelló esportiu, i a la falta de coherència arquitectònica, paisatgística o tècnica 

d’acord amb el que hauria de ser un zoo a qualsevol ciutat. 

Assenyala que ha parlat de «caos» per diversos motius. Es refereix, en primer lloc, a 

l’obsolescència d’unes instal·lacions que no s’han renovat suficientment per millorar les 

condicions de vida dels animals. Pel que fa a això, remarca que el més preocupant és que en els 

darrers anys no s’ha fet cap obra o nova instal·lació que no hagi presentat greus deficiències, 

com en el cas del dofinari, l’espai dels elefants o el complex de terra dels dragons, que en 

alguns casos han arribat a posar en risc la salut dels animals. 

Afirma que un segon motiu que l’ha portat a parlar de caos és el model de gestió del Zoo. 

Remarca que un exemple d’això és el fet que la defensa d’aquesta proposició la fa la Sra. 

Recasens en comptes del Sr. Jordi Martí. Explica que el fet que BSM hagi de vetllar pel model 

del Zoo vol dir que no s’està prioritzant el que és més important, que és que l’equipament 

funcioni bé i que els animals hi tinguin una vida digna. Remarca que BSM insisteix a aplicar-hi 

el mateix model que aplica en altres equipaments de la ciutat, quan no es tracta d’un pavelló ni 

d’un pàrquing, sinó d’un espai on habiten animals i que, per la seva especificitat, no es pot 

gestionar amb les mateixes fórmules. 

Assenyala que, en tercer lloc, l’externalització de les tasques de manteniment deixa de banda 

l’experiència i l’expertesa que té l’equip del mateix Zoo. Opina que, si bé es pot entendre una 

externalització d’aquests serveis en altres equipaments de la ciutat, aquesta no és l’opció més 

encertada en un espai de la complexitat del Zoo i amb fauna salvatge, i més encara quan els 

treballadors afirmen que s’han realitzat obres i tasques de manteniment durant la nit, fet que ha 

impedit el correcte descans dels animals. 

Conclou que creuen que cal instar el Govern municipal a definir el futur d’aquest equipament de 

ciutat i que, en aquest procés, cal escoltar els treballadors del Zoo, així com les entitats 

animalistes que fa temps que treballen el projecte ZooXXI. 

 

La Sra. LECHA recorda que el Grup Municipal de la CUP ja va presentar una pregunta fa pocs 

mesos que feia referència a la situació de deteriorament en el manteniment externalitzat i en les 

múltiples fases d’obres del Zoo, que comportaven un agreujament del patiment animal. A més, 

assenyala que en la darrera sessió plenària del Consell Municipal de Convivència, Defensa i 

Protecció dels Animals es van fer paleses totes les mancances d’aquest equipament i es va 

constatar que, més que un centre de conservació animal, és un parc d’atraccions on els sorolls, 

les aglomeracions i altres elements són nocius per al benestar animal. Recorda que aquesta 

situació també es va exposar en la darrera sessió del Plenari i que la direcció del Zoo primer ho 

va ignorar i després ho va negar rotundament. 

Manifesta que, per al seu grup, el Zoo actual és l’exemple del que no hauria de ser aquest 

equipament, ja que no hi ha una proposta concreta que estigui treballada amb associacions de 

defensa dels animals, la comunitat científica, els treballadors i els grups municipals, que pugui 

ser consensuada i que impliqui un projecte de futur amb una nova concepció i una nova 

sensibilitat per la biodiversitat que s’allunyin del model actual. En aquest sentit, opina que un 

zoo no necessita criar en captivitat animals vius si no és pel bé d’un model materialista, 

antropocèntric, insensible i mancat d’empatia pel que fa als animals, que converteix els animals 

en objectes de col·lecció i el zoo en un parc temàtic.  

Assenyala que hi ha centres de recuperació de la fauna que no necessiten visitants que molestin 

els animals ni instal·lacions que els retinguin. Explica que, des del Grup de la CUP, pensen que 
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cal seny i valentia per plantejar un tancament progressiu i ordenat del Zoo tal com és ara, 

reubicant al millor possible els animals existents i no criant-ne més, mantenint els treballadors 

existents, acostumant els barcelonins a gaudir del patrimoni botànic de la Ciutadella i creant un 

centre de sensibilització de la natura sense maltractament ni retenció dels animals. Remarca que 

fa anys que les entitats i les associacions demanen aquesta reflexió, i la realitat mostra que no hi 

ha voluntat per fer-la. En aquest sentit, manifesta que constaten que els arguments sobre els 

quals se sustenta el model actual són tan anacrònics, curts de mires i poc evolucionats com la 

realitat present. 

 

La Sra. SANZ agraeix al Sr. Mòdol que hagi presentat aquesta proposició, ja que creu que és 

molt necessari tenir aquest debat i fer-lo en aquesta Comissió. En relació amb això, recorda que 

en el mandat anterior es parlava d’aquestes qüestions a la Comissió d’Economia, i afirma que el 

fet que ara se’n parli en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat és un reflex també de la 

visió que tenen del Zoo i de com el volen integrar en el model de ciutat de qualitat de vida de 

les persones i de tots els éssers que viuen a la ciutat.  

Agraeix la presència de treballadors i treballadores del Zoo en la sessió d’avui. Diu al Sr. 

Mulleras que és cert que es trobava més amb ells quan estava a l’oposició perquè tenia més 

temps per fer-ho, de la mateixa manera que el Grup del PP també assistia més als espais de 

participació municipals quan tenia nou regidors, atès que va ser precisament en el Consell 

Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals on el Govern va parlar de quina 

manera volia abordar aquesta qüestió. 

Manifesta que és evident que creuen en aquest equipament, però que pensen que hi pot haver un 

Zoo molt millor per al benestar animal i, també, per a la ciutat, ja que el fet de prioritzar el 

benestar animal acabarà revertint també en benefici de la ciutat. En aquest sentit, afirma que cal 

anar corregint l’anomalia que aquest equipament sigui gestionat per BSM, tot i que això no es 

farà de manera immediata. Destaca que l’espai on actualment es planteja el debat sobre el model 

del Zoo no és BSM, sinó el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels 

Animals, cosa que afirma que és un gran pas endavant. 

Explica que en la primera trobada d’aquest Consell, que es va constituir el mes de desembre, es 

va plantejar crear una comissió on participin totes les entitats del sector i el Comitè d’Empresa 

del Zoo per reflexionar i debatre el futur del Zoo. Afirma que volen que aquest sigui l’espai 

d’on surti el pla per a aquest equipament i que, mentrestant, aturaran el Pla estratègic, que 

remarca que no va obtenir el consens ni de les entitats, ni dels grups municipals ni del Comitè 

d’Empresa. Destaca que, per tant, el que ara volen fer és construir aquest consens amb un Pla 

estratègic que doni cobertura a un millor Zoo. 

 

El Sr. MÒDOL afirma que s’inquieta en sentir parlar de consensos perquè impliquen massa 

temps. Opina que és més fàcil convocar la comissió que s’ha esmentat de la manera més urgent 

possible i que tingui com a principal punt de l’ordre del dia una proposta dels treballadors del 

Zoo sobre la seva idea del Pla estratègic. Remarca que no sap si aquesta és la millor opció, però 

que està clar que aquestes persones tenen una experiència que els avala i que, per tant, la seva 

proposta pot ser un bon punt de partida. 

Assenyala que és cert que s’han invertit diners al Zoo, però que el problema és haver-ho fet de 

la manera que s’ha fet, que al seu parer ha suposat una «agressió absoluta». Opina que segur 

que s’ha fet amb la millor de les intencions i per garantir el benestar animal, però que s’ha 

oblidat que el Zoo és una peça fonamental de la ciutat. En aquest sentit, afirma que, tal com ha 

apuntat el Sr. Mulleras, a vegades sembla que s’estiguin invertint diners per acabar amb un 

equipament, la qual cosa assegura que no forma part de la lògica del seu grup ni segurament de 

cap dels grups municipals. 
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Explica que, quan abans ha reconegut la tasca del Sr. Ramírez, s’ha oblidat d’esmentar el Sr. 

Bolaños, al qual deuen que no s’hagi fet la passarel·la que havia de travessar el Zoo, que 

qualifica de «monstruosa».  

Reitera que el millor que es pot fer és convocar la comissió a què s’ha referit la Sra. Sanz i que 

els treballadors del Zoo siguin els primers a intervenir. Pregunta a la tinenta d’alcalde si es 

compromet a fer-ho. 

 

La Sra. SANZ respon que les entitats també tenen una proposta. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta que té entès que les entitats han tingut un paper molt important, però 

no han desllorigat la situació. D’altra banda, insisteix a demanar que no s’eternitzin debats ni es 

confrontin models, ja que les instal·lacions del Zoo s’estan degradant cada dia que passa i, per 

tant, cal actuar al més ràpid possible. 

 

El Sr. MULLERAS expressa el seu agraïment al Sr. Bolaños, de qui diu que continua treballant 

des del Grup Popular per millorar la ciutat. 

Destaca que el parc zoològic és una de les joies de Barcelona i que volen que ho continuï sent, 

com a lloc educatiu i de recerca, així com d’oci familiar. Afirma que, tanmateix, avui s’han 

posat de manifest dos problemes importants. Assenyala que un és la situació actual de 

deixadesa, que requereix canvis i inversions a molt curt termini, mentre que BSM no preveu cap 

inversió per al 2016. En aquest sentit, explica que els preocupa no veure accions a curt termini 

per resoldre aquesta situació de deixadesa després de set mesos de mandat del nou Govern. 

Manifesta que l’altre problema és el plantejament de futur del Zoo, i que per això volen saber si 

el Govern accepta el prec del seu grup, que demana que es presenti l’estat actual del Pla 

estratègic en el termini de dos mesos. 

 

La Sra. RECASENS puntualitza que és circumstancial el fet que ella, i no pas el Sr. Jordi Martí, 

faci aquesta intervenció. Opina que, de fet, l’únic que demostra és que el Zoo és un projecte de 

ciutat transversal i que inclou la vessant animalista de defensa de la protecció dels animals, la 

vessant expositiva i la vessant de recerca. 

Demana a la Sra. Sanz que no torni a començar de zero. Explica que ja saben el que significa 

l’anunci que ha fet la tinenta d’alcalde de crear una comissió i que els fa molta por perquè no hi 

ha temps per repensar més el que necessita el zoològic. Afirma que s’han començat a fer unes 

inversions molt importants i que cal continuar-les. 

Finalment, pregunta de nou què pensa fer el Govern respecte al dofinari, i quina obra es du a 

terme actualment a les grades dels dofins. 

 

El Sr. ALONSO manifesta que el debat ha posat de manifest que hi ha moltes ganes de treballar 

sobre aquesta qüestió. Destaca que hi ha propostes dels partits polítics, dels treballadors i de les 

entitats, i opina que Govern ha d’aprofitar aquesta energia i canalitzar-la bé per treballar i 

buscar el consens. A més, demana que el procés no s’eternitzi, tal com ha expressat el Sr. 

Mòdol.  

 

El Sr. CORONAS opina que cal tenir en compte que Barcelona té l’oportunitat de liderar els 

projectes de zoos de la xarxa de zoos del món amb un canvi de paradigma, tal com les entitats 

animalistes esperen. Afirma que és evident que la mentalitat ha canviat i s’ha de deixar de parlar 

de col·lecció d’animals per parlar d’educació, de recuperació d’espècies, d’investigació i de 

noves tecnologies. En aquest sentit, remarca que a vegades canviar el rumb de les coses a temps 

no és un problema, sinó una decisió intel·ligent. 
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La Sra. SANZ assenyala que volen que la inversió del dofinari, que recorda que representa 10 

milions d’euros, també formi part del debat sobre el futur del Zoo. 

 

Manifesta que no volen que s’eternitzi cap debat, sinó consensuar al màxim el full de ruta per a 

aquest equipament, ja que pretenen fer un canvi de llarg recorregut que perduri en el temps i 

acabar, d’aquesta manera, amb el debat constant sobre el Zoo. En aquest sentit, explica que cal 

definir uns principis prioritaris que motivin qualsevol actuació en el marc del Zoo i comptar 

amb tots els actors per fer-ho. Pel que fa a això, afirma que el decàleg que es va fer durant el 

mandat anterior amb el consens de tothom és més full de ruta que el Pla estratègic, i que ara cal 

concretar-ne l’aplicació a l’equipament. 

 

El Sr. MÒDOL demana als grups que expressin el seu vot. 

 

La Sra. RECASENS manifesta que, tot i no compartir algunes coses que s’han dit, votaran a 

favor de la proposició per afavorir el consens que tant reclamen. 

 

La Sra. SANZ expressa el vot a favor de la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que el seu grup dóna suport a la proposta.  
 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de 

CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable 

d’ERC, el Sr. 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. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/2316) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 

municipal a: a) Convocar la Comissió de Glòries per tractar el calendari d’execució dels 

equipaments i habitatges de protecció previstos. b) Manifestar el suport a l’execució del túnel 

fins a la rambla del Poblenou. 

 

 Tractat conjuntament amb el punt 15. 

 

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 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 el vot contrari de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/2254) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Primer.- Barcelona ha 

d’assumir els límits de les seves conques hidrològiques així com els recursos hídrics dels seus 

aqüífers. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona com a responsable de l’abastament d’aigua al 

municipi s’ha de posicionar per tal de fer complir el compromís del Ter de transvasar com a 

màxim 115 hm3 l’any 2015 i respectar l’articulat 12.2 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla 

Hidrològic de l’Estat espanyol. Aquest article estableix primer les necessitats de la conca 

donant-hi després el possible cabal transvasat cap a BCN. Segon.- Utilitzar la seva 

responsabilitat a l’AMB per tal que la SEM disminueixi la utilització d’aigua captada del Ter. 

Tercer.- Per tal d’assegurar el subministrament a la població, instem a fer un Pla per tal de 
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millorar l’eficiència i reduir el consum d’aigua de la ciutat basat en la utilització de recursos 

propis que inclogui: a) Millorar l’eficiència del consum d’aigua a la ciutat; b) Fer ús de les 

aigües regenerades a l’estació depuradora d’aigua residual del Prat; c) Estudiar la utilització de 

les aigües pluvials; d) Analitzar i posar en valor el cost de la utilització d’aigua dessalada a 

l’ITAM del Llobregat en funció de l’impacte generat (energia i recursos) en cas de necessitat; e) 

Realitzar un estudi exhaustiu de l’estat hidrogeològic de l’aqüífer al·luvial de Barcelona que ens 

permeti explorar la viabilitat d’aigua subterrània de manera sostinguda mantenint uns nivells 

freàtics òptims i que no suposi un risc de salinització de l’aqüífer. 

 

 Tractat conjuntament amb el punt 16.  

 

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l’abstenció 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: Primer.- Barcelona ha d’assumir els 

límits de les seves conques hidrològiques així com els recursos dels seus aqüífers. Per tant, 

l’Ajuntament de Barcelona, directament o a través de la seva participació a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona gestora de l’abastament, demanarà a la Generalitat de Catalunya 

com a administració responsable de la planificació hidrològica, que compleixi el compromís 

pel Ter, que aposti per una gestió pública i sostenible de l’aigua i que col·labori amb les 

administracions locals de la regió metropolitana amb l’objectiu d’incrementar els recursos 

hídrics alternatius locals que garanteixin un subministrament eficient d’aigua a la ciutadania. 

Segon.- Per tal d’assegurar el subministrament a la població, instem fer un Pla per tal de 

millorar l’eficiència i reduir el consum d’aigua de la ciutat basat en la utilització de recursos 

propis que inclogui: a) Millorar l’eficiència del consum d’aigua a la ciutat; b) Fer ús de les 

aigües regenerades a l’estació depuradora d’aigua residual del Prat; c) Estudiar la utilització 

de les aigües pluvials; d) Analitzar i posar en valor el cost de la utilització d’aigua dessalada a 

l’ITAM del Llobregat en funció de l’impacte generat (energia i recursos) en cas de necessitat; 

e) Realitzar un estudi exhaustiu de l’estat hidrogeològic de l’aqüífer al·luvial de Barcelona que 

ens permeti explorar la viabilitat d’aigua subterrània de manera sostinguda mantenint uns 

nivells freàtics òptims i que no suposi un risc de salinització de l’aqüífer. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

21.-  (M1519/2328) Que l’equip de govern posi a disposició del Grup Municipal de CiU les 

auditories que es fan periòdicament sobre l’estat de manteniment de l’espai públic de la ciutat. 

 

La Sra. VILA afirma que Barcelona està bruta, i que això no només ho denuncia el seu grup 

sinó que també ho diuen els veïns i veïnes i ho posa de manifest el darrer baròmetre de la ciutat. 

Explica que els consta que cada quinze dies els serveis de neteja tenen informació sobre l’estat 

de neteja dels carrers i que hi ha unes auditories periòdiques en les quals diferents serveis que 

intervenen a l’espai públic, com els equips de prevenció, la Guàrdia Urbana o el mateix servei 

de neteja, fan una auditoria sobre l’estat de manteniment de l’espai públic de la ciutat. Demana 

que el Govern els faciliti aquestes auditories per poder-los ajudar a detectar els punts febles 

d’aquest servei, ja que sembla que el Govern no ho fa. 
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La Sra. SANZ afirma que ja s’esperaven que el Grup de CiU fes una campanya sobre l’estat de 

neteja de Barcelona, i pregunta si la següent serà per dir que la ciutat està mal il·luminada. 

Explica que accepten el prec, que suposen que es refereix a l’auditoria de qualitat de l’espai 

públic, que s’encarrega des de la Gerència Municipal i que es basa en cinc blocs. Afirma que 

lliuraran aquesta auditoria a tots els grups municipals. 

 

La Sra. VILA remarca que no es tracta de cap campanya, sinó que volen tenir aquesta 

informació perquè creuen que el servei de neteja no funciona i volen poder-ho corroborar des 

del punt de vista tècnic. 

 

Es dóna per tractat. 
 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

22.-  (M1519/1986) Que el govern de la ciutat exposi a la Generalitat de Catalunya la necessitat de 

revisar els termes dels contractes de concessió de la línia 9 de metro. En el cas que es consideri 

que els termes dels contractes estan desequilibrats en perjudici de l’interès públic, es renegociïn 

els contractes de concessió. Que els estalvis aconseguits amb aquesta renegociació es 

reinverteixin en la construcció de les estacions pendents de la línia 9 del metro. 

El Sr. ALONSO assenyala que són conscients que la línia 9 del metro és responsabilitat de la 

Generalitat de Catalunya, però que, tot i així, és una qüestió que afecta la ciutat. 

Explica que fa uns dies va aparèixer una notícia a la premsa especialitzada en economia que 

deia que una empresa d’infraestructures havia obtingut unes plusvàlues de 70 milions d’euros 

per la venda d’estacions de metro de la línia 9 que encara no funcionen. Manifesta que pensen 

que això és una «barbaritat», tenint en compte que els veïns no tenen el servei de metro previst i 

que la Generalitat de Catalunya està totalment endeutada i s’ha gastat un munt de diners en 

aquestes obres. En relació amb això, assenyala que primer es va dir que aquesta línia costaria 

3.000 milions d’euros; després, 16.000 milions, i ara ningú no vol precisar la xifra. 

Opina que és immoral que, mentre tothom ha reconegut que la línia 9 de metro ha posat en 

perill les finances de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona s’està plantejant destinar més 

diners dels contribuents a acabar algunes estacions d’aquesta línia, hi hagi empreses privades 

que estan obtenint uns guanys espectaculars amb la compravenda de les estacions. Afirma que, 

tot i que això pugui ser legal, queda clar que s’han fet unes gestions respecte a la línia 9 que no 

han anat en favor de l’interès públic. Explica que volien posar això de manifest i que, al final, 

ho han fet en forma de prec, en el sentit de demanar al Govern de la ciutat que exposi aquesta 

situació a la Generalitat i la necessitat de renegociar els contractes de concessió de les estacions 

de la línia 9. 
 

La Sra. SANZ manifesta que accepten el prec perquè és una qüestió que ja han traslladat en 

general. Afirma que el que preocupa a la ciutat és que la línia 9 esdevingui una realitat al més 

aviat possible i que, per tant, l’Ajuntament exigeix a la Generalitat que finalitzi la línia per 

atendre les necessitats dels veïns i veïnes de la ciutat. 

Precisa que l’Ajuntament de Barcelona no s’ha plantejat cobrir la despesa d’algunes de les 

estacions previstes, sinó que sempre han dit que la competència en aquesta matèria és 

estrictament de la Generalitat de Catalunya i que l’Ajuntament tindrà la màxima exigència 

respecte a això. Afirma que cal que el metro arribi a la Marina i que això és el que estan 

negociant i intentant aconseguir. 
 

El Sr. ALONSO agraeix l’acceptació del prec i les precisions que ha fet la Sra. Sanz. 
 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/2321) Que el govern municipal refermi el seu suport al sector del taxi, basant-se en la 

preservació del model de transport de qualitat que representa, tot prenent les mesures pertinents 

per tal de combatre l’intrusisme d’activitats no regulades que fan perillar la viabilitat de 

l’esmentat model. 

 

El Sr. CORONAS explica que en els darrers dies han pogut veure com l’empresa de taxis més 

gran de San Francisco, la Yellow Cab Co-op, es veia obligada a reestructurar-se per la pèrdua 

constant d’usuaris, deguda en bona part a l’aparició de noves plataformes més assequibles. 

Recorda que l’aparició d’aquestes plataformes a Catalunya, com Uber o Lyft, va generar una 

gran controvèrsia al seu moment, i que el seu secret és la reducció de costos gràcies a l’oferta de 

serveis no regulats de transport urbà a preus més baixos amb l’ajuda de les noves tecnologies. 

Manifesta que, malgrat el tancament temporal del servei de plataformes com Uber, veuen amb 

preocupació la progressiva extensió de serveis de transport no regulats en moltes ciutats del 

món, cosa que representa també una amenaça per al servei del taxi de Barcelona. Explica que, 

en el passat, l’Ajuntament de Barcelona ja ha demostrat el seu compromís de potenciar el servei 

de taxis i fomentar-ne l’ús a la capital catalana, però que consideren que, davant la creixent 

preocupació dels professionals del taxi, cal que el Govern municipal es comprometi a refermar 

el seu suport al sector. 

 

La Sra. VIDAL manifesta que el Govern accepta el prec. Assenyala que l’alcaldessa de la ciutat 

va mantenir una reunió amb el sector del taxi fa poc més d’un mes en la qual es va parlar del 

suport al taxi i de l’intrusisme, tot i que abans d’aquesta reunió ja s’havien plantejat aquestes 

qüestions. En aquest sentit, explica que hi ha una plataforma contra l’intrusisme i que hi ha una 

línia de treball constant en aquesta direcció tant des de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) 

com des de Mobilitat i des de la Guàrdia Urbana, amb moltes actuacions que han acabat en 

sanció. Finalment, destaca que estan treballant amb el mateix sector el tipus de pronunciament 

explícit de suport al sector del taxi per part de l’Ajuntament.  

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec. 

Es dóna per tractat. 

 

24.-  (M1519/2322) Que el govern municipal es comprometi a contemplar i prioritzar tres «rondes» o 

«corones» de carril bici en el Pla de desenvolupament del carril bici proposat en la mesura de 

govern sobre l’estratègia de la bicicleta de Barcelona, amb l’objectiu de connectar la ciutat en 

tres nivells diferents i optimitzant les connexions tant dels eixos existents com dels planificats. 

 

El Sr. CORONAS recorda que fa unes setmanes el Govern de la ciutat va presentar una 

ambiciosa mesura de govern anomenada l’«Estratègia de la bicicleta», que proposava, entre 

altres coses, fer créixer en 200 quilòmetres el carril bici de la ciutat. Manifesta que aleshores ja 

van dir que consideren molt positiva l’ampliació de la xarxa de carril bici a tota la ciutat, però 

que també van fer notar que la proposta era poc realista si es volia desplegar en pocs anys i que, 

en tot cas, havia de respondre a uns criteris de priorització dels carrils més estratègics. Afirma 

que aquesta selecció hauria de permetre començar a implementar la xarxa de carril bici tot 

optimitzant els recursos i els esforços, deixant de traçar línies sense crear xarxa i passant a 

connectar aquells recorreguts que, per la morfologia de la ciutat, han de tendir a facilitar les 

coses als usuaris de la bicicleta. Recorda que, a aquest efecte, van proposar in voce que es 
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desenvolupessin les anomenades corones o rondes que els havien fet arribar Amics de la Bici, 

que havien de permetre connectar els diferents carrils bici de manera transversal i optimitzar 

així les connexions dels eixos existents i dels planificats. 

Manifesta que el seu grup considera que aquestes noves corones o rondes haurien de distribuir-

se aproximadament pel que representen tres nivells d’anelles que envolten la ciutat i que 

detallen molt bé Amics de la Bici en un mapa que suposa que ja deu tenir el Govern. Explica 

que una enllaçaria les rondes Litoral i de Dalt; una altra uniria la ronda del Mig amb Sant Martí 

i el litoral, i la tercera encerclaria la Gran Via, la Meridiana i la Travessera de Gràcia. Destaca 

que, d’aquesta manera, es donaria sentit a desplaçaments no estrictament vinculats a trajectòries 

verticals i horitzontals amb bicicleta. 

 

La Sra. VIDAL manifesta que accepten el prec perquè, de fet, la configuració de la xarxa en què 

estan treballant ja implica la configuració de corones a què s’ha referit el Grup d’ERC. A més, 

remarca que no estan dibuixant unes línies sense xarxa, sinó una xarxa sòlida dels carrils bici 

que calen a la ciutat per fer uns desplaçaments mínims. Precisa que això no vol dir que aquest 

serà l’únic espai per on puguin transitar les bicicletes a la ciutat, sinó que serà la xarxa bàsica de 

la bicicleta, que ja inclou la configuració de corones. 

Destaca que tota la xarxa de carrils bici és prioritària. En aquest sentit, afirma que quan van 

presentar la mesura no van fer cap «brindis al sol», ja que van especificar la dotació 

pressupostària necessària per implementar-la. A més, remarca que aquesta mesura té un 

calendari i uns recursos tècnics perfectament definits. Explica que el que cal per dur-la a terme 

és que els pressupostos que s’aprovin a l’Ajuntament incloguin la partida pressupostària 

prevista en la proposta del Govern. 

 

El Sr. CORONAS manifesta que agraeix l’acceptació del prec, tot i que considera que és una 

acceptació incompleta perquè en la previsió de fases de la mesura que va presentar el Govern no 

es prioritzaven les corones. Explica que defensa la proposta d’Amics de la Bici perquè creu que 

té més sentit teixir primer una xarxa principal i, a partir d’aquí, continuar desenvolupant la resta 

de carrils bici de la ciutat que no pas anar generant línies inconnexes que s’acabin concretant en 

fases posteriors. Destaca que això connectaria la ciutat de punta a punta i permetria una sèrie de 

rutes que facilitarien i farien molt més comprensible la xarxa a la ciutat. 

 

La Sra. VIDAL afirma que no pretenen fer línies inconnexes, sinó completar de manera 

coherent la xarxa actual. Explica que hi ha més de 100 quilòmetres de carril bici a la ciutat i que 

estan fent una planificació per arribar als 300 quilòmetres que constituirien la xarxa bàsica de la 

bicicleta. 
 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

25.-  (M1519/2317) Instar el govern municipal a tramitar l’aprovació inicial del planejament 

urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella per consolidar el teixit industrial en 

aquella zona de la ciutat, en el període de 3 mesos. 

 

El Sr. MULLERAS recorda que fa gairebé tres anys el Grup Municipal del PP va presentar una 

proposició que anava en el mateix sentit que aquest prec. Assenyala que, malgrat que aquella 

proposició es va aprovar, la realització d’un nou projecte urbanístic per a l’àmbit de la Verneda 

Industrial - Torrent de l’Estadella continua sent una assignatura pendent per a la ciutat. Afirma 

que les millores per dignificar aquesta zona i donar-li altres usos són molt necessàries, i que un 
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canvi dels usos industrials actuals a usos residencials no s’executaria en molts anys i destruiria 

teixit industrial a la ciutat, tot generant una despesa innecessària per degradar una zona 

industrial. Manifesta que, per tant, demanen que es consensuï un nou projecte urbanístic en 

aquest àmbit amb els veïns i amb els industrials de la zona per transformar-lo en un barri 

productiu, amb la possibilitat de donar cabuda a altres usos i atraure-hi activitat econòmica i 

teixit productiu. 

Recorda que l’última modificació del Pla general metropolità en aquest àmbit, que es basava en 

la requalificació per construir 6.000 habitatges, es va aprovar el 2008. Explica que creuen que 

aquest planejament ja ha quedat obsolet i que per això demanen que es desestimi definitivament 

i s’aposti per un ús productiu que consolidi els usos industrials, que dignifiqui el barri i que hi 

creï noves oportunitats. 

Finalment, assenyala que amplien el termini de compliment del prec de tres a sis mesos perquè 

el Govern els ha dit que amb aquest canvi l’acceptaria. 

 

La Sra. SANZ destaca que la preservació del teixit industrial a la ciutat és una prioritat per al 

Govern. Explica que els agradaria tenir més peces com el Torrent de l’Estadella i el Bon Pastor, 

i que, en aquest sentit, es va perdre una oportunitat a La Maquinista. Afirma que és important 

tenir una perspectiva metropolitana sobre aquesta qüestió, i assenyala que en el mandat anterior 

s’hi van fer alguns estudis, però que es van centrar molt en aspectes de mobilitat. Així mateix, 

recorda que hi havia una comissió on es van fer molts debats i treballs que cal recuperar i 

traslladar a actuacions concretes. 

D’altra banda, agraeix al Sr. Mulleras que els hagi donat un termini més ampli per complir el 

prec. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix l’acceptació del prec, i demana que tots es prenguin molt 

seriosament aquest tema, atès que ja fa molts anys que s’espera una solució per a aquest barri. 

 

Es dóna per tractat amb el redactat següent: 

 

Instar el govern municipal a tramitar l’aprovació inicial del planejament urbanístic de la 

Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella per consolidar el teixit industrial en aquella zona 

de la ciutat, en el període de 6 mesos. 

 

26.-  (M1519/2318) Instar el govern municipal a presentar la situació del Pla Estratègic del Zoo de 

Barcelona en el termini de 2 mesos, amb la calendarització de les actuacions previstes durant 

aquest mandat i com afectaran les diferents espècies d’animals. 

 

 Tractat conjuntament amb el punt 18. 

 

Es dóna per tractat. 

 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

27.-  (M1519/2329) Quines són les previsions de calendarització i pressupostàries envers les 

actuacions previstes al planejament de la Colònia Castells. 
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La Sra. VILA explica que el Govern anterior es va trobar una situació de gran malestar veïnal a 

la Colònia Castells i va procurar reimpulsar el projecte i, sobretot, atendre de manera molt 

individualitzada tots els veïns i veïnes. Assenyala que ara sembla que el projecte es torna a 

aturar i que hi ha un nou procés de participació, fet que genera inquietud entre els veïns i veïnes. 

La Sra. SANZ afirma que el nou Govern municipal ha tingut la voluntat d’escoltar els veïns i 

veïnes des d’un bon principi. Explica que és obvi que en altres moments també es va crear algun 

espai participatiu, però que això no excloïa que es pogués recuperar el diàleg amb els veïns i 

veïnes, ja que n’hi ha molts que reivindicaven tenir una interlocució directa amb el Govern i que 

no estaven d’acord en com s’havien desenvolupat les actuacions durant el darrer mandat. 

Afirma que per això des del Districte de les Corts s’ha iniciat un procés d’anàlisi i de valoració 

de la situació. Explica que, un cop finalitzada aquesta anàlisi que estan fent amb els afectats i 

que ja està bastant avançada, hauran de decidir si cal o no cal adequar el calendari, les fases de 

gestió urbanística i el pressupost. 

Destaca que la inversió en la Colònia Castells és una prioritat per al Govern municipal, que la 

incorporarà en totes les actuacions que desenvolupi. Remarca que una de les primeres coses que 

han de fer, però, és pagar un deute de 7 milions d’euros que es va contreure amb l’Incasòl, cosa 

que augmenta bastant la partida que cal utilitzar per finalitzar totes les fases de reallotjament 

previstes. Manifesta que estan disposats a assumir això, però que demanen que, per 

responsabilitat, els grups municipals els ajudin a disposar de la inversió prevista necessària per 

tirar endavant aquest projecte. 

 

La Sra. VILA afirma que el seu grup és responsable, sobretot quan es tracta de projectes 

urbanístics que afecten directament la vida de veïns i veïnes. Explica que quan van entrar al 

Govern també es van trobar amb molts projectes que segurament no haurien impulsat, però que 

ho van fer per responsabilitat i perquè consideraven que el fet d’arribar al Govern no volia dir 

aturar-ho i estudiar-ho tot de nou, que és el que opina que està fent el Grup de Barcelona en 

Comú amb projectes importants per al futur de la ciutat i que afecten el dia a dia dels veïns. 

Demana al Govern que no deixi passar més temps sense que els veïns coneguin quin serà el seu 

futur. Afirma que el Govern ha de prendre decisions, ja que per això un governa, i no pas 

convertir-se en un dinamitzador permanent de la ciutadania. En aquest sentit, explica que li ha 

arribat que a les Corts es fan unes sessions que semblen trobades de teràpia col·lectiva, a les 

quals també assisteix la regidora del Districte. Manifesta que consideren que al Govern no li 

correspon impulsar aquest tipus de sessions, sinó prendre una decisió i finalitzar un planejament 

que fa molts anys que està pendent al districte de les Corts. 

 

La Sra. SANZ afirma que el Govern anterior i el grup que el dirigia no entenien res de 

participació, mentre que el nou Govern ha volgut escoltar i no substituir la veu dels veïns i 

veïnes des d’un bon principi. En aquest sentit, reitera que els mateixos veïns reivindiquen que es 

faci un projecte més adequat a les seves necessitats.  

Explica que estan informant els veïns i veïnes del deute de 7 milions d’euros a l’Incasòl i que 

això comportarà una priorització de les actuacions. A més, remarca que no estan intentant aturar 

els projectes, sinó adequar-los a la realitat i a les necessitats de la ciutat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

28.-  (M1519/1985) El govern municipal ha sol·licitat alguna subvenció a càrrec del Fons Europeu 

de Desenvolupament Regional (FEDER) en relació amb projectes de desenvolupament urbà 

sostenible i integrat? 
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El Sr. ALONSO explica que al novembre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 

va emetre una ordre que aprovava les bases per al cofinançament de polítiques de 

desenvolupament urbà sostenible i que volen saber si el Govern de la ciutat ha explorat la 

possibilitat d’acollir-se a aquestes subvencions per a algunes actuacions, com ara el Pla Besòs o 

intervencions als barris més desfavorits de la ciutat. 

 

La Sra. SANZ afirma que precisament el 13 de gener van presentar l’Estratègia de 

desenvolupament urbà, sostenible i integrat (EDUSI), que destaca que és una estratègia que 

coincideix plenament amb la priorització de l’eix Besòs per part del Govern municipal. A més, 

recorda que hi ha antecedents d’ús de l’EDUSI des de la perspectiva d’estratègies presents i 

renovades, com el Compromís ciutadà per la sostenibilitat, l’Estratègia compartida per una 

ciutat més inclusiva i el Compromís de Barcelona pel Clima. 

 

El Sr. ALONSO opina que la iniciativa del seu grup ha ajudat a fer que el Govern sol·licités 

aquestes subvencions. 

 

La Sra. SANZ remarca que no podrien haver presentat la sol·licitud el 13 de gener si no 

haguessin estat treballant-hi molts mesos abans, atesos els requeriments per acollir-se a aquestes 

subvencions. En aquest sentit, agraeix la feina de les persones que s’han dedicat a aquesta tasca. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

29.-  (M1519/2338) Té previst el govern municipal complir amb el calendari de la segona fase dels 

túnels de Glòries? 

 

 Tractat conjuntament amb el punt 15. 

 

Es dóna per tractada. 

 

30.-  (M1519/2339) En quina data preveu el govern municipal iniciar realment l’obra de connexió 

del tramvia per la Diagonal? 

 

El Sr. MÒDOL presenta la pregunta. 

 

La Sra. VIDAL explica que, tal com han dit moltes vegades, estan treballant en els estudis 

previs per a la connexió del tramvia per la Diagonal i que seran aquests estudis els que 

determinaran el calendari. 

 

El Sr. MÒDOL remarca que el seu grup ha preguntat per aquesta obra reiteradament perquè 

creuen que és un dels compromisos més importants de la política urbanística del Govern i 

perquè la ciutadania vol saber si el Govern pensa fer aquesta connexió del tramvia, però que 

sempre se’ls respon amb evasives.  

Explica que els que tenen una idea del que es tarda a fer un projecte executiu d’un tramvia 

saben que el més probable és que en aquest mandat no es construeixi ni un sol metre lineal de 

tramvia, i que els agradaria que el Govern assumís això, ja que no volen que es jugui amb 

l’esperança de molta gent que pensa que aquest projecte és clau en el desenvolupament de la 

mobilitat sostenible a la ciutat. 
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La Sra. VIDAL manifesta que estan treballant perquè la connexió del tramvia per la Diagonal es 

faci en aquest mandat. Afirma que el Govern municipal ha donat mostres suficients del seu 

compromís amb aquest projecte, però que es tracta d’una obra complexa. Explica que entén que 

és una qüestió rellevant del mandat que genera molt d’interès, però que volen esperar la 

finalització dels estudis previs per ser més concrets perquè volen ser rigorosos. Assenyala que 

disposaran d’aquests estudis en breu i que aleshores ja podran oferir respostes. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

31.-  (M1519/2255) Pensa el govern introduir una partida dins de la proposta de pressupostos per al 

2016 que impliqui una rebaixa significativa del preu dels diversos títols de transport públic a 

nivell de Barcelona? 

 

La Sra. LECHA explica que a la ciutat de Barcelona les tarifes del transport han quedat 

bàsicament congelades i que la plataforma Stop Pujades ha valorat aquesta decisió com a 

insuficient i, alhora, ha anunciat mobilitzacions. Remarca que justament avui mateix aquesta 

plataforma ha fet una mobilització a dotze estacions, en la qual es demanen preus del 2013 i que 

la T-Mobilitat sigui totalment pública, amb el lema «Sous del passat, preus del passat». 

Assenyala que, a més, el Govern de la ciutat no ha aprovat els pressupostos d’aquest any i, per 

tant, encara hi ha marge per modificar els preus del transport públic. 

 

La Sra. VIDAL opina que la pregunta potser hauria de ser si la resta d’administracions que són 

coresponsables de finançar el cost del transport públic introduirien aquesta partida.  

Destaca que, gràcies a la tenacitat i a la iniciativa del Govern de la ciutat de Barcelona, s’ha 

aconseguit un acord per congelar preus i augmentar la tarificació social. Explica que per al 

Govern municipal això no és suficient, ja que volen una tarificació social molt més àmplia i un 

redisseny a fons de les tarifes, però que no han pogut obtenir un millor acord tenint en compte el 

pressupost actual de l’Àrea Metropolitana i que a la Generalitat hi ha un govern en funcions. 

Afirma que, tanmateix, consideren que de moment és un acord molt positiu, i que per fer-lo 

efectiu cal aprovar els pressupostos. En aquest sentit, recorda que la proposta de pressupost del 

Govern municipal incloïa una dotació generosa per al preu del transport públic, que s’hauria de 

complementar amb les partides que aportessin la resta de les administracions.  

Opina que si la resta de les administracions consideren que això és una prioritat i hi destinen 

recursos suficients en els pressupostos, com ha fet el Govern municipal en la seva proposta, serà 

possible rebaixar el preu del transport públic a la ciutat de cara a l’any vinent. 

 

La Sra. LECHA precisa que el Govern de la Generalitat ja no està en funcions. 

Manifesta que entén que en la proposta de pressupost del Govern municipal sí que hi ha la 

partida que reclamen, i que es tracta d’incidir sobre l’Autoritat del Transport Metropolità i de 

pressionar el Govern a la Generalitat perquè abaixin els preus. D’altra banda, assenyala que 

Stop Pujades continuarà fent mobilitzacions per pressionar tant el Govern de la Generalitat com 

l’Autoritat del Transport Metropolità.  

 

Es dóna per tractada. 
 

32.-  (M1519/2256) Quin és el motiu pel qual a Barcelona la Guàrdia Urbana ha de fer patrulla a 

cavall per Ciutat Vella? Quin és el protocol d’actuació, amb aquest mitjà de transport, en cas de 

detectar una incidència que necessiti una intervenció ràpida? 
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La Sra. LECHA manifesta que consideren que el fet que personal de la Guàrdia Urbana patrulli 

a cavall pels carrers de Ciutat Vella és contrari a la declaració de Barcelona com a municipi per 

la convivència i els drets dels animals i suposa una molèstia per als vianants, que s’han d’aturar 

al seu pas en carrers estrets o davant de determinades maniobres per temor de rebre algun cop. 

A més, explica que quan els cavalls surten a carrers més amples, com la Via Laietana, utilitzen 

les voreres i la gent ha d’apartar-se. Remarca que aquesta ocupació de la vorera provoca un gran 

destorb als vianants i intranquil·litat als cavalls, que rellisquen a l’asfalt contínuament.  

 

La Sra. HERRERO assenyala que, si bé és cert que una part de la pregunta està relacionada amb 

el benestar animal, hi ha una altra part que té a veure amb la Guàrdia Urbana. Afirma que per 

això han demanat aquesta informació al comissionat de Seguretat i que, per tant, retransmetrà el 

que els ha dit.  

Explica que el motiu pel qual es patrulla per Ciutat Vella en concret és perquè, entre altres 

raons, les instal·lacions de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana són al carrer Wellington i, 

per tant, aquest és el districte més proper. Pel que fa als protocols d’actuació de les patrulles a 

cavall, que remarca que existeixen a moltes ciutats del món, assenyala que són similars als de 

qualsevol altra patrulla de la Guàrdia Urbana, que es determinen en funció de les 

característiques de la situació i que poden comptar amb el suport d’altres unitats a peu o amb 

vehicle en funció de la situació. A més, afirma que en el marc del Pla director de la Guàrdia 

Urbana que s’està elaborant en aquests moments s’està revisant el conjunt del cos i, 

específicament, la unitat muntada tant des del punt de vista orgànic com de funcionament. 

Explica que participaran en aquests treballs de revisió si els demanen l’opinió des de la 

perspectiva del benestar animal i que, posteriorment, ja es farà el debat que correspongui per 

decidir quin ha de ser el futur de la unitat muntada. 

 

La Sra. LECHA manifesta que no entenen que, si les instal·lacions de la unitat muntada de la 

Guàrdia Urbana són al carrer Wellington, el recorregut dels cavalls inclogui carrers tan estrets 

com el carrer Carders o les voreres de Via Laietana. Opina que els agents d’aquesta unitat 

poden passejar per la Ciutadella o per llocs que no comportin un perill per a l’animal ni per als 

vianants. 

 

La Sra. HERRERO assenyala que, amb independència de les consideracions respecte del 

benestar animal, la Guàrdia Urbana els ha informat que no tenen constància que s’hagi produït 

cap queixa a Ciutat Vella sobre la presència de la unitat muntada. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

33.-  (M1519/2319) Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició M1519/1417, aprovada en la sessió de 18 de novembre de 

2015: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern municipal a: 1) 

En compliment de la proposta d’acord aprovada el darrer 24 de juliol de 2015, presentar abans 

de la propera Junta de Portaveus l’Informe Anual del 2014 i del primer semestre del 2015 sobre 

l’aplicació de l’Ordenança de terrasses. 2) Així mateix, presentar en la propera Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat un text normatiu que inclogui, com a mínim, la modificació 

dels articles 10 i 11 de l’Ordenança de terrasses (distància mobiliari urbà) per a la seva 
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aprovació inicial en la mateixa Comissió, amb el màxim consens possible. 3) Que l’alcaldessa 

aprovi de forma definitiva, amb el màxim consens possible, la totalitat d’ordenacions singulars 

que ja estiguin aprovades inicialment i exhaurit el termini d’informació pública, i iniciar el 

procediment de la resta perquè en dos mesos estiguin aprovades la totalitat de les ordenacions 

singulars previstes a Barcelona. 4) Fer efectiva una immediata resposta municipal per tal de 

garantir l’activitat econòmica i el descans veïnal. 

 

 Tractat conjuntament amb el punt 14. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.19 h. 

 


