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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 

Sessió de 20 d’abril de 2016 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 d’abril de 2016, s’hi reuneix la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i 

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

Josep Maria Montaner Martorell, Agustí Colom Cabau, Sònia Recasens Alsina, Jordi Martí i 

Galbis, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, Koldo 

Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Alfred Bosch i Pascual, Daniel Mòdol i Deltell, 

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

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

 

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Aurora López Corduente, Eva Ma. Herrero Alonso i 

Manuel Valdés López.  

 

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Agustí Colom i Cabau i Alfred Bosch i Pascual.  

 

 

S’obre la sessió a les 16.35 h. 

 

 

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

S’aprova. 

 

II) Part Informativa 

 

a) Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20160099)  

Del gerent municipal, de 4 d’abril de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient de contractació pels serveis de consergeria auxiliar de vigilància del Centre 

d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona i el foment de l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2017, i per un import 

de 149.722,56 euros. 

 

2.-  (20160156)  

Del gerent municipal, de 12 d’abril de 2016, que aprova els plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de l’assistència tècnica per donar suport al Departament de 

Logística i Gestió d’Edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana, per als exercicis 2016-2017, i 

per un import de 125.854,85 euros. 
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Acords de la Comissió de Govern de 7 d’abril de 2016: 

 

3.-  (15GU34) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.1 c) i 2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de 

reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla 

general metropolità sector discontinu: Sarrià-Sant Gervasi àmbit 1: carrer Bertran 10-12, 14, 16 

i carrer d’Elisa 23-25; àmbit 2: carrer Bisbe Català 21-27, Pons i Serra 1-3, Monestir 12, 

presentat per la Sra. Mercè Palet Martínez, actuant en nom i representació de l’entitat mercantil 

Transacciones Inmobiliarias Riereta, SL, entitat que ostenta la titularitat de la finca amb dret a 

aprofitament. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via 

administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà 

essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. REQUERIR el Sr. 

Ricardo Guinart i Batlló, actuant en nom i representació de l’entitat mercantil Transacciones 

Inmobiliarias Riereta, SL i en qualitat d’Administrador solidari, perquè en el moment de 

produir-se la fermesa en via administrativa d’aquest acord, i en un termini no superior a dos 

mesos, i com a tràmit previ i obligat a la inscripció del Projecte de reparcel·lació en el Registre 

de la Propietat, ingressi a la Tresoreria municipal, per a la seva adscripció al Patrimoni 

municipal de sòl i habitatge, la quantitat d’1.801.085,00 euros, més l’interès legal del diner, de 

conformitat amb allò determinat en la Modificació puntual del Pla general metropolità de 

referència, en relació a la substitució per l’equivalent del valor econòmic de les obligacions 

requerides per la legislació urbanística en concepte de cessió d’aprofitament, cessió d’espais 

lliures i participació de la comunitat en les plusvàlues generades per aquesta actuació 

urbanística. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un 

diari dels de més circulació de la mateixa; i NOTIFICAR-LO individualment a cadascun dels 

interessats en l’expedient. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat. 

 

4.-  (15GU17) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 119.2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els projectes d’estatuts i 

de bases d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació 

urbanística del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila, 

d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, que es tramita simultàniament. REQUERIR, de 

conformitat amb l’article 190.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme, els propietaris afectats que no hagin sol·licitat la seva incorporació a la 

Junta perquè puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’entitat durant el termini de 

quinze dies des de la notificació d’aquest acord, amb l’advertiment que la falta d’incorporació 

a la Junta de compensació donarà lloc a la reparcel·lació de les finques no incorporades, amb 

pagament de les despeses d’urbanització mitjançant la cessió de terrenys edificables, en cas 

que el propietari no adherit resulti adjudicatari de parcel·la resultant, en els termes continguts a 

la base 6a. APROVAR, a l’empara de l’article 119.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 

constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de millora 

urbana del Polígon d’actuació urbanística del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels 

carrers de Sancho d’Àvila, d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona -Districte d’activitats 

22@bcn-, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada el dia 6 de març de 2014, davant 

el notari de Barcelona Sr. Javier García Ruiz, sota el núm. 800 del seu protocol. DONAR-SE 

per assabentat de l’escriptura d’adhesió a la Junta de Compensació atorgada el 23 d’abril de 

2014 davant el mateix notari, sota el núm. 1.344 del seu protocol. DESIGNAR representant 

d’aquesta Administració en l’òrgan rector de la Junta de Compensació, la Cap del Departament 
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de Projectes de Gestió Urbanística, Sra. Lourdes Madir i García. TRASLLADAR a la Direcció 

General d’Ordenació del Territori i Urbanisme la documentació que prescriu l’article 192.1 del 

Reglament de la Llei d’urbanisme als efectes de la inscripció de la Junta de Compensació en el 

Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, amb inserció dels projectes d’estatuts i de bases 

d’actuació aprovats definitivament, i en un diari dels de més circulació de la província; i 

NOTIFICAR-LO individualment a les persones propietàries. Supeditar l’executivitat d’aquest 

acord i, en conseqüència, la seva publicació i notificació personal als interessats, a 

l’executivitat del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila, 

d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, de conformitat amb l’article 125 del Reglament de la 

Llei d’urbanisme. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

5.-  (14GU07) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Eduard Fortuny i Montagut, 

en nom i representació d’Almos 21, SL, contra l’acord d’aprovació de la constitució de la Junta 

de Compensació del PAU 1 del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Pere IV, de Badajoz, 

dels Almogàvers i de la Ciutat de Granada, pels motius que justificadament i raonada figuren 

en l’informe del Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de 

16 de març de 2016 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. NOTIFICAR-HO 

als interessats afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

6.-  (15GU12) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de 

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon d’actuació urbanística del 

Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’edificació de la parcel·la de la plaça de la Sagrada 

Família, núm. 12, i la creació d’un nou interior d’illa públic, que incorpora les modificacions 

derivades de l’acord d’aprovació inicial. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del 

Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació 

definitiva del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics 

continguts a l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme. PUBLICAR aquest acord en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la 

província; i NOTIFICAR-LO individualment als interessats afectats. DONAR-NE compte a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

d) Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d’acord 

 

El Sr. MÒDOL indica que el Grup d’ERC vol formular una petició. 

 

El Sr. CORONAS concreta que es tracta de demanar la retirada del punt 4 de l’ordre del dia, 

sobre l’aprovació d’un PEU integral a la parcel·la del carrer Pons i Gallarza, 32, atès que les 

observacions referents a patrimoni no són ajustades o són massa subjectives, de manera que 

caldria tornar-ho a avaluar. 

Recorda que a la fitxa de Patrimoni consta un nivell de protecció C (bé d’interès urbanístic), i 

indica que el «manteniment de la volumetria actual i la formalització de les façanes amb els 
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acabats, la textura i els materials» s’esmenta al llarg de la memòria del projecte, però no es 

parla del punt següent, «conservació i restauració dels espais comuns interiors amb decoració 

original». Comenta, també, que caldria revisar el Catàleg de patrimoni. 

D’altra banda, cita el punt 2 del títol primer de les Normes urbanístiques del Pla especial de 

patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona, districte de Sant Andreu 

(«prevaldrà sempre la interpretació que ofereixi una solució més favorable per a la millor 

conservació de l’edificació o element a protegir») i el punt 1 de l’article 10 («els edificis el 

valor dels quals resideix principalment en la seva estructura tipològica, exteriorment reflectida 

en la façana i en la disposició dels elements privatius o comuns [vestíbuls, caixa d’escala, 

estructura…], i els que s’assenyalen en la fitxa de protecció corresponent de l’annex, que són 

les parts protegides, essent susceptible la resta de l’edifici d’actuacions de rehabilitació que 

mantinguin o revaloritzin els esmentats elements»). Afirma que aquest punt és el que 

s’identifica amb la masia de tipus basilical de Ca l’Estruch, ja que té valor com a tipus de 

construcció en si. 

Observa que, malgrat la desfiguració i la manca de protecció del jardí, seria una oportunitat per 

recuperar uns horts a la part posterior i donar més sentit a la masia (l’apartat C recull elements 

com jardins, fonts i monuments, xemeneies o aqüeductes). 

Conclou que caldria retirar el punt de l’ordre del dia i tornar-lo a plantejar de manera més 

exhaustiva i més objectiva. 

 

La Sra. SANZ afirma que el Govern ja ha treballat a partir de l’anàlisi d’algunes d’aquestes 

reflexions i pregunta si hi ha cap altre regidor que vulgui intervenir. 

 

El Sr. BLASI coincideix que convindria retirar el punt per poder aprofundir en l’expedient i 

obtenir les justificacions pertinents, tot evitant un posicionament que pogués comportar un fre 

a un projecte. 

 

La Sra. SANZ observa que el Pla general metropolità (PGM) està per sobre de Patrimoni. En 

aquest sentit, a banda de la protecció d’elements com les escales de l’interior i alguns elements 

comuns, cal tenir en compte l’ordenació de la volumetria i edificabilitat de tot el sostre que 

estableix el PGM. 

Coincideix, però, que caldria revisar el Catàleg, i informa que s’hi està treballant. 

Per acabar, manifesta la disposició del Govern per aprofundir-hi, però observa que caldria 

evitar una aprovació per silenci administratiu. Subratlla que tots han tingut temps per estudiar-

ho i fer-hi aportacions. 

 

La Sra. LÓPEZ recorda que és Patrimoni qui interpreta a les fitxes quins elements cal protegir. 

D’altra banda, informa que aquest punt s’aprovaria per silenci administratiu el 26 de maig, i 

comenta que de la proposta caldria valorar el manteniment de la façana, de la volumetria i dels 

elements i l’estructura de la masia, és a dir, els elements característics d’una masia. 

 

El Sr. CORONAS entén que si el silenci administratiu és el 26 de maig, no hi ha temps abans 

del Plenari del maig, i lamenta que, en aquest cas, es perdi l’oportunitat de fer les coses una 

mica millor. 

 

La Sra. SANZ subratlla que l’informe de Patrimoni no mostra cap contradicció, i que cap grup 

no hi ha presentat cap al·legació. 

 

La Sra. LÓPEZ posa de manifest la complexitat existent quan encara hi ha edificabilitat 

pendent d’exhaurir a la parcel·la, però insisteix que el PGM està per sobre del planejament 
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derivat, i subratlla que aquest punt fa més d’un any que s’està tramitant. 

Entén que caldria plantejar-se com protegir el patrimoni alhora que es dóna resposta als drets 

que té la propietat amb relació al PGM. 

 

La Sra. SANZ considera que caldria mantenir el punt per no arribar a  l’aprovació per silenci, i 

subratlla que el Govern intenta adaptar-se totalment a allò que dicten els tècnics de Patrimoni i 

en cap cas no duu a terme cap actuació que no es pugui desenvolupar. D’altra banda, insisteix 

que cap grup no ha presentat al·legacions durant el termini previst. 

 

El Sr. CORONAS comenta que el seu grup no troba prou sòlides les conclusions dels tècnics 

de Patrimoni, per la qual cosa voldria que es demanés «una segona opinió». 

 

El Sr. MÒDOL pregunta si és el Govern qui ha de contestar si es retira aquest punt de l’ordre 

del dia. 

 

El Sr. SECRETARI explica que un cop iniciada la sessió, si es demana que un punt es retiri, es 

debat, es vota i, si s’aprova per majoria simple, es retira. 

 

El Sr. MÒDOL demana el posicionament dels grups sobre la retirada del punt 4. 

 

El Sr. MARTÍ hi vota a favor. 

 

El Sr. ALONSO hi vota en contra. 

 

El Sr. CORONAS hi vota a favor. 

 

El Sr. MÒDOL hi vota en contra. 

 

El Sr. MULLERAS hi vota en contra. 

 

La Sra. LECHA comenta que si el punt es retira, el Govern s’hauria de comprometre a 

convocar una comissió extraordinària per tractar aquest punt abans que s’aprovés per silenci 

administratiu. Insisteix que l’aprovació de la retirada del punt n’implicaria l’aprovació per 

silenci administratiu. Per això, abans d’emetre el seu vot, voldria que el Govern garantís que 

l’informe de Patrimoni es tornarà a revisar i a debatre, que tornarà al circuit d’aprovació o no-

aprovació corrent. 

 

La Sra. SANZ insisteix que l’anàlisi ja s’ha fet i que l’informe de Patrimoni no revela cap 

contradicció en l’aplicació de la normativa. Per això, el Govern no troba necessari que el punt 

es retiri i que se celebri una comissió extraordinària per tractar aquest punt, sinó que proposa 

que es mantingui el punt i els grups s’hi posicionin. 

 

La Sra. LECHA no emet el seu vot i insisteix a demanar si, en cas que s’aprovi la retirada del 

punt, el Govern afavorirà que realment es torni a debatre.  

 

La Sra. SANZ observa que, d’acord amb els vots emesos, no ha guanyat la retirada del punt. 

 

El Sr. MÒDOL explicita que el punt es manté. 
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El Sr. MARTÍ fa un incís, abans d’entrar en l’ordre del dia, perquè consti en acta que, un cop 

més, el Govern no porta a la Comissió cap mesura de govern ni cap informe, cosa que denota 

una inacció claríssima i una manca d’impuls polític. 

 

1.-  (CO 2016-04/7) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per la Junta General del 

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, en sessió de 10 de desembre de 2014, relatiu 

a l’aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la 

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa, i altres modificacions adients, d’acord amb el text incorporat en 

l’expedient administratiu. ENCARREGAR al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 

(en endavant, un cop aprovada definitivament la modificació dels seus estatuts i en vigor, 

Consorci Besòs Tordera), que actuant en nom i representació d’aquesta entitat, procedeixi a la 

publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, sotmetiment de 

l’expedient a informació pública, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com que 

procedeixi a la publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts definitivament 

aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. CONSIDERAR definitivament 

aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa 

de la Conca del Riu Besòs pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti 

cap reclamació o suggeriment. DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la 

Defensa de la Conca del Riu Besòs, als efectes escaients. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. SANZ comenta que aquest tràmit ha passat per cadascun dels ajuntaments que formen 

part de la Conca. 

 

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

 

El Sr. ALONSO expressa el vot favorable del seu grup, que entén que es tracta d’una reforma 

dels estatuts per adaptar-los a la normativa legal, però considera que caldrà revisar si hi ha 

competències que se superposen entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Àrea Metropolitana. 

 

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

 

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

 

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

 

La Sra. LECHA expressa el vot contrari del seu grup. 

 

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

posicionament contrari de la CUP.  

 

Districte de l’Eixample 

 

2.-  (13PL16155) RECTIFICAR, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’errada material continguda 

al plànol PROP-01 del document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 
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sessió de 3 d’octubre de 2014, del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de l’edifici 

situat entre mitgeres al passatge de Mercader, núm. 11, promogut per Grup MED Corporatiu, 

SAU, en el sentit a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es 

dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR el plànol esmenat al document 

definitiu del Pla. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

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

 

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

 

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

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot contrari del seu grup, per coherència amb l’expedient i amb 

l’històric de l’expedient. 

 

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

 

La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup. 

 

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

posicionament contrari del PSC. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

3.-  (09PL15395) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 4/1999 de 

13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, de la tramitació del Pla especial urbanístic i 

de millora urbana per a la concreció de la titularitat, el tipus i l’ordenació dels sòls 

d’equipament de les parcel·les al carrer Pomaret, 106-108, promogut per la Fundación Real 

Monasterio de Santa Isabel, atesa l’existència de motius determinants per a la declaració de 

caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; que consta a 

l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als 

promotors del Pla; i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del seu grup, que entén que l’informe de la Direcció 

General de Serveis de Planejament justifica clarament la caducitat de l’expedient. 

 

El Sr. BLANCO manifesta l’abstenció del seu grup, que vol valorar l’expedient més 

profundament, atès que hi ha involucrats una sentència judicial i un pla que prové del 2009, del 

qual el seu grup no ha tingut notícia, i atès que el projecte afecta la topografia del terreny, les 

aigües freàtiques, l’impacte visual i l’impacte en l’accessibilitat. 

 

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

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup. 
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El Sr. MULLERAS indica que es tracta d’un solar qualificat d’equipament, i entén que parlar 

de caducitat en aquest cas és un error greu, atès que la caducitat es produeix per falta de 

compliment d’un termini establert, mentre que en aquest cas es tracta d’un tema formal i, si es 

volgués denegar l’expedient, s’hauria de fer per deficiències substancials. 

El Grup del PP considera que la denegació respon bàsicament a motius ideològics, i que es 

proposa un nyap jurídic que pot comportar perjudicis patrimonials greus a l’Ajuntament per les 

demandes que podria generar, com en el cas del carrer Dalmases, que va costar 15 milions 

d’euros a l’Ajuntament i, per tant, a tots els barcelonins. Per això, demana al Govern que es 

replantegi la declaració de caducitat. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup, que entén que caldria prendre mesures 

per assegurar la inviabilitat d’un pla futur de característiques i emplaçaments similars. 

 

La Sra. SANZ recorda al Sr. Mulleras que hi ha una sentència publicada i feta ferma el 7 de 

novembre del 2015 que anul·la l’acord de denegació de l’aprovació definitiva produïda l’any 

2010, i, a partir d’aquí, es demana que es continuï la tramitació just en l’estat anterior a la 

suspensió de l’aprovació definitiva, una suspensió del 2009 vinculada a una sèrie de condicions 

que havia establert l’Ajuntament per complir amb tot el que deia la normativa, cosa que no 

s’havia produït i, per tant, era d’aplicació la caducitat de l’expedient. 

Subratlla que l’únic que s’està fent és desenvolupar el que diu un jutge. 

 

El Sr. MULLERAS insisteix que l’Ajuntament sovint posa en risc els diners dels barcelonins i 

que l’aprovació d’aquesta caducitat, no aplicable en aquest cas, pot comportar conseqüències 

patrimonials greus a l’Ajuntament. Per això, demana responsabilitat i seriositat al Govern 

municipal. 

 

La Sra. SANZ insisteix que l’únic que s’està fent és donar compliment a una sentència i, per 

tant, complir la legalitat, de manera que no entén què és el que proposa el Sr. Mulleras, que no 

pot ser que plantegi que s’incompleixi una sentència. D’altra banda, no entén en què es basa 

per afirmar que això costarà alguna cosa a l’Ajuntament. 

 

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

de vot de C’s i amb el posicionament contrari del PP.  

 

Districte de Sant Andreu 

 

4.-  (15PL16358) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de la parcel·la situada al carrer Pons i Gallarza, 

núm. 32, i carrer Fraga, núm. 2-18, promogut per 080 Arquitectura i Gestió, SL, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe tècnic-jurídic de la Direcció de Planejament, que 

consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

La Sra. LÓPEZ indica que l’informe de Patrimoni comença explicant que s’ha fet un estudi 

històric de l’edifici que n’ha permès deduir l’estructura original del segle XVI. L’informe recull 

el manteniment de la volumetria, la formalització de les façanes amb els acabats, la textura i els 

materials, i la conservació i restauració dels elements comuns interiors amb la decoració 

original, i el Pla preveu el manteniment de l’estructura tipològica de l’edifici, tot deixant la 

possibilitat de modificació de l’estructura interna d’acord amb les seves possibilitats portants, 
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però mantenint la tipologia basilical original, les tres naus que formen l’edifici. D’altra banda, 

es recuperen la volumetria i la façana principal del mas, i se’n preveu la total restauració. 

L’informe conclou que el projecte no és contrari a les prescripcions del Pla especial de 

patrimoni aprovat definitivament el 23 de juny del 2000, i, per tant, s’informa favorablement el 

Pla especial urbanístic presentat. 

Subratlla que es tracta d’un pla integral, que aquests projectes tenen un seguiment directe per 

part dels tècnics de Patrimoni, i que qualsevol element original de l’interior de l’edifici s’haurà 

de mantenir. 

 

El Sr. BLASI es remet a la primera intervenció del Sr. Coronas sobre l’àmbit patrimonial, i 

expressa l’abstenció del seu grup. 

Posa en relleu que es tracta d’una de les últimes masies de Sant Andreu, i considera estrany 

que ningú no hi presentés al·legacions —reconeix que el seu grup tampoc no ho va fer—, ni 

tan sols l’Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar, quan just al costat d’aquest edifici 

hi ha una promoció de Núñez y Navarro que va ser fortament criticada per la seva tipologia 

(apartaments de luxe), i tot apunta que aquest serà el destí d’aquesta promoció. 

Recorda que el lloc era propietat de las Hermanitas de la Asunción, amb seu a Madrid, i entén 

que l’estat no pot ser gaire dolent atès que fins al 2011 hi va haver una escola d’educació 

especial (a la qual es va fer fora i ha hagut de deambular per Barcelona malgrat tenir un solar 

disponible a Sant Andreu per construir-hi la seva pròpia escola). 

Observa que es tractaria d’una promoció de luxe en un espai privilegiat, però que hauria d’estar 

més protegit, i entén que el contingut pel que fa a l’àmbit patrimonial potser no és prou 

consistent. 

Per acabar, recorda que l’expedient, segons la documentació, és del 25 de juny del 2015. 

 

El Sr. BLANCO expressa el vot favorable del seu grup, que entén que és un bon projecte de 

rehabilitació que posa en valor una antiga masia i la converteix en quatre habitatges adossats 

en dues i tres plantes, i que hi ha un informe favorable de Patrimoni. D’altra banda, valora 

l’ordenació de la parcel·la, en què s’eliminen els elements afegits de la part posterior i s’ordena 

l’alineació i l’ocupació de cara al carrer. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot contrari del seu grup, que entén que el Pla, que vol 

recuperar, rehabilitar i posar en valor l’antiga masia de Ca l’Estruch, ha de determinar quins 

elements arquitectònics cal conservar i les obres de rehabilitació imprescindibles per recuperar 

el valor de la masia, així com definir uns paràmetres d’ordenació de la resta de la parcel·la. 

Remarca la necessitat urgent de revisar el Catàleg, així com el fet que la memòria del projecte 

esmenti el manteniment de la volumetria actual i la formalització de les façanes amb els 

acabats, la textura i els materials, però obviï, en canvi, la conservació i restauració dels espais 

comuns interiors amb decoració original en parlar de la protecció del bé i de la intervenció. 

Atesa aquesta omissió, troba sorprenent l’informe favorable de Patrimoni. 

El Grup d’ERC considera que no es tenen en compte els valors subjacents d’ús i tipològics 

lligats a Ca l’Estruch —un dels pocs exemplars que queden de masies a Sant Andreu i a 

Barcelona—, ja que s’enderroquen la majoria dels murs de les seves crugies i s’hi proposa un 

tipus d’habitatge totalment aliè a la tipologia de l’edifici. 

Conclou que s’està perdent una oportunitat important i històrica de recuperar una masia i el seu 

patrimoni, i lamenta que l’Ajuntament no hi aboqui recursos econòmics i esforços en aquest 

sentit. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup. 
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El Sr. MULLERAS manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. LECHA manifesta l’abstenció del seu grup, que té en compte els dubtes plantejats i que 

la proposta arquitectònica —per a un indret en una situació lamentable— és correcta. 

Tanmateix, entén que l’alternativa a aquestes edificacions tan antigues i tan emblemàtiques, en 

aquest cas en el casc antic de Sant Andreu, seria recuperar-les per a l’Ajuntament i fer-hi 

equipaments. 

 

La Sra. SANZ subratlla que la intervenció del particular en el desenvolupament de l’obra 

conserva l’espai i hi actua d’acord amb els drets que proporciona el sòl, de manera que no hi ha 

cap modificació de PGM que permeti fer res que no es pugui fer d’acord amb la propietat del 

sòl i a la qualificació del sòl. Observa que la reflexió sobre si el que es planteja és una 

expropiació del local és una altra qüestió i no és l’expedient concret. 

 

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

CUP i amb el posicionament contrari d’ERC.  

 

IV) Part decisòria / executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d’acord 

 

5.-  (03-2013LL42701) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de construcció d’edificació de nova planta destinada a garatge públic de vehicles lleugers al 

carrer Major de Mercabarna, 110, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna) la bonificació 

del 50% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la 

concessió de la llicència, l’11 de març de 2014 (03-2013LL42701), per a l’edificació de nova 

planta destinada a garatge públic de vehicles lleugers; atès que s’ajusta a allò establert en 

l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per iniciativa pública, la 

construcció es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7c) i les obres acompleixen 

una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per a la promoció d’aparcament 

públic; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

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. 

 

6.-  (07-2014LL02686) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

restauració i consolidació d’un equipament comunitari administratiu/cultural/docent al carrer 

Sant Antoni M. Claret, 167, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau la bonificació del 

65% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la 

concessió de la llicència, el 19 de març de 2014 (07-2014LL02686), per a la restauració i 

consolidació del cos de la cúpula del Pavelló de Sant Rafael, atès que s’ajusta a allò establert 

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

sense ànim de lucre, la restauració i consolidació es realitza en terrenys qualificats 
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d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès cultural com 

és la realitzada per equipament administratiu-cultural-docent; i DONAR-NE trasllat a l’Institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. 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. 

 

7.-  (07-2015LL35432) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

llicència d’obres per a la restauració interior i adequació arquitectònica al nou ús de museu del 

Pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ubicat al carrer Sant Antoni 

Maria Claret, 167, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2016; CONCEDIR a la 

Fundació Privada Hospital Santa Creu i Sant Pau la bonificació del 65% sobre la quota de 

l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) generada per la concessió de la 

llicència, el 12 de gener de 2016, que suma la quantitat de 21.915,71 euros, essent la quota 

total de l’ICIO de 33.716,47 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible 

és de 11.800,76 euros (35% restant) considerant que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 

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

les obres es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen 

una indiscutible funció d’interès social. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total 

de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. 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. 

 

8.-  (07-2015LL56124) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

llicència d’obres per a la rehabilitació de la cúpula de la capella de l’antic convent de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ubicat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, i de 

conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2015; CONCEDIR a Fundació Privada 

Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65% sobre la quota de l’impost de 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO) generada per la concessió de la llicència, el 23 de 

desembre de 2015, que suma la quantitat de 2.927,76 euros, essent la quota total de l’ICIO de 

4.504,24 euros i aplicant la bonificació del 65% la quota resultant exigible és de 1.576,48 euros 

(35% restant) considerant que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, 

en tant que el titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, les obres es realitzen en 

terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció 

d’interès social. APLICAR el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de 

la inspecció final de l’obra; i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 

pertinents. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. 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. 
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9.-  (09-2014LL07597) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de la 

construcció d’un edifici destinat a 41 habitatges de protecció oficial i espais vinculats, al 

passeig Torras i Bages, 139, i de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2014; 

CONCEDIR a Projecte Hàbitat 2000, SCCL la bonificació del 90% sobre la quota de l’impost 

de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència, el 8 de maig 

de 2014 (09-2014LL07597), per a la construcció del referit edifici de protecció oficial; 

considerant que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que 

les obres estan adreçades al compliment del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016, els 41 

habitatges de protecció oficial i espais vinculats ho són en règim general destinat a la venda, el 

titular de la llicència és una entitat sense ànim de lucre, i les obres acompleixen una 

indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per habitatge amb protecció oficial; i 

DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

La Sra. LECHA expressa l’opinió del seu grup que la bonificació del 90% és desmesurada atès 

que és tracta d’habitatges per a la venda, encara que siguin de protecció oficial. D’altra banda, 

considera que la protecció d’habitatge és el lloguer. 

 

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 contrari de la CUP. S’APROVA. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Gràcia - Districte d’Horta-Guinardó - Districte 

de Sant Martí 

 

10.-  (16PL16387) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la incorporació al sistema 

d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers Alts Forns, 84-86, Via Augusta, 405-407, 

carretera de Sant Cugat, 2X, av. Mare de Déu de Montserrat, 5-11, av. Cardenal Vidal i 

Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97, i Veneçuela, 96-106, d’iniciativa municipal; 

EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que la incorporació al sistema 

d’habitatges dotacionals de sòls com aquests —en aquest cas, set peces previstes inicialment 

per a equipaments— és una de les vies per incrementar l’oferta d’habitatges socials, una 

necessitat d’emergència social. 

Tanmateix, posa de manifest que en alguns casos el Govern municipal i els districtes no han 

facilitat prou informació i amb temps suficient ni a les entitats, entre les quals hi ha 

l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron, ni als veïns afectats per la modificació del PGM —

demana que es faciliti la informació sobre la complementarietat dels plans funcionals dels 

equipaments futurs que hagin de conviure amb els habitatges dotacionals—, i observa que en 

alguns casos no s’han tingut en compte les manques d’equipaments reivindicades pels veïns. 

Observa que aquesta actuació, amb set peces i un total d’uns 500 habitatges, no resoldrà el 

problema real d’habitatge social de la ciutat, i que a banda dels beneficiaris potencials 

d’aquestes promocions (bàsicament, joves i gent gran), hi ha famílies de moltes altres 

tipologies que demanden habitatge social. 

Per acabar, pregunta de quines partides sortiran els 50 milions d’euros que planteja el 

pressupost i si es treballa per incorporar nous sòls al sistema d’habitatges dotacionals. 
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El Sr. BLANCO comença advertint del perill d’emprar la política d’habitatge social d’una 

manera partidista. Comenta que el seu grup s’ha assabentat de la iniciativa aquesta mateixa 

setmana i per la premsa, i entén que les necessitats d’habitatge social és un tema prou 

important i transversal que demana un consens polític majoritari, que entén que s’assoliria 

fàcilment. 

Considera, però, que dedicar sòl qualificat d’equipament a la construcció d’habitatge social és 

una bona iniciativa, per la qual cosa felicita el Govern, i valora especialment que s’incloguin 

barris on pràcticament no hi ha habitatge social (Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia), ja que repartir 

aquest habitatge per tota la ciutat evita la creació de guetos i garanteix la igualtat d’oportunitats 

i la diversitat social. Per això, hi vota favorablement. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que entén, però, que hauria estat 

adient votar cada modificació independentment, atès que tenen casuístiques diferents. Observa, 

d’altra banda, que cap d’aquests habitatges podrà ser de lloguer social, que és l’aposta del seu 

grup, però valora que els equipaments previstos en aquests barris es puguin ubicar també en 

aquests edificis. 

Comenta que caldria tenir en compte els efectes que té edificar en un solar que no està 

construït i que actualment s’utilitza com a aparcament (av. Cardenal Vidal i Barraquer), i que 

caldria haver analitzat cada cas detingudament amb els veïns i les veïnes i amb les associacions 

—el Govern acostuma a anunciar les coses abans d’aprovar-les— per assegurar-se que allò que 

s’aprova és una mesura excel·lent d’acord amb les parts implicades. 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que valora que es promocioni 

l’habitatge públic i que coincideix que caldria fer polítiques d’habitatge impulsades per tots els 

grups, per la qual cosa anima el Govern a cercar aquest consens. 

Considera que cal desenvolupar conjuntament els habitatges dotacionals previstos i els 

equipaments necessaris, i pregunta pels 8.000 habitatges promesos pel Govern. 

 

El Sr. MULLERAS lamenta l’absència del regidor d’Habitatge, amb qui li hauria agradat 

contrastar algunes informacions, i subratlla que cadascuna de les set promocions a què fa 

referència la proposta té una casuística diferent. 

Observa que, si bé és necessari fer habitatge dotacional, cal valorar a quins equipaments s’hi 

renuncia i quines són les necessitats reals d’habitatge i d’equipaments en cada zona. Concreta 

que, per exemple, en una de les set promocions hi havia previst un CAP. 

Assenyala que l’Ajuntament disposa de 85 solars buits que es podrien destinar a habitatge 

dotacional, de manera que no seria necessari renunciar als equipaments previstos. D’altra 

banda, coincideix que el Govern actua anunciant les coses públicament abans que s’aprovin en 

comissió. 

En darrer lloc, demana que s’expliciti a quins equipaments es renuncia i com es finançaran els 

50 milions d’euros, anuncia que el Grup del PP presentarà al·legacions a l’expedient, i 

expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. LECHA expressa el vot favorable del seu grup, que entén que ara cal valorar la 

modificació del PGM i, més endavant, ocupar-se del tipus d’equipaments. 

 

La Sra. SANZ agraeix la puntualització de la Sra. Lecha sobre el fet que es tracta d’una 

modificació de PGM, que no planteja cap renúncia a cap equipament, ni estipula quins han de 

ser aquests equipaments, sinó que permet que en un sòl qualificat d’equipament tinguin 

cabuda, a part d’equipaments, habitatges dotacionals. 
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Recorda que la modificació de PGM fa mesos que es treballa en coordinació amb tots els 

districtes amb l’objectiu de compensar els territoris amb menys densitat d’habitatge públic, i 

informa que aquestes promocions formen part de l’execució en un període de temps bastant 

breu de gairebé 2.000 habitatges públics que inclouen promocions que estaven finalitzant i 

d’altres que s’havien de posar en marxa. 

Afirma que els veïns i les veïnes podran decidir directament els usos que volen donar als 

equipaments en cada territori i que, de fet, cada districte ha parlat ja amb les associacions de 

veïns per acordar el desenvolupament de l’equipament i l’habitatge, tot i que l’ús dels 

equipaments encara no està concretat, perquè hi ha el procés dels PAD, i serà en el marc dels 

processos participatius on es decidirà. 

Per acabar, indica que la informació sobre el pressupost i el calendari es podrà facilitar en 

funció del resultat de la modificació del PGM, i valora que es facin aquestes set primeres 

promocions, atès que feia molt temps que la ciutat no oferia habitatge dotacional a aquests 

col·lectius, i calia recuperar aquesta política urgentment. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del PP i la 

Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

Districte de Gràcia 

 

11.-  (15PL16307) APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1.a de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’àmbit delimitat pels 

carrers de l’Argentera, 5 a 11 i 10 a 18, de Cambrils, 12, i de la Farigola, 31 a 47, al districte de 

Gràcia, d’iniciativa municipal, EXPOSAR-LO al públic pel termini de tres mesos; 

SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional; PRORROGAR la 

suspensió, de conformitat amb l’article 73.2 del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 

de gestió urbanística, així com de l’atorgament de llicències i/o comunicats d’obres, de 

parcel·lació de terrenys, d’edificació, gran rehabilitació i rehabilitació integral o enderrocament 

de construccions, instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 

municipals connexes establerts per la legislació sectorial; DETERMINAR que l’àmbit de 

suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat 

amb el punt 3 de l’article 73 del text refós de la Llei d’urbanisme; DETERMINAR, també, a 

l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a 

màxim, de dos anys a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB de l’acord de 

suspensió de llicències potestativa prèvia (BOPB de 5 de maig de 2015); i PUBLICAR el 

present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

El Sr. MÒDOL enuncia la proposta. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el seu vot favorable a aquesta iniciativa, que es va començar a tramitar 

en el mandat anterior, amb l’alcalde Trias al capdavant del Govern municipal, després d’un 

procés participatiu al barri de Vallcarca en què el veïnat va sol·licitar que es mantingués 

l’estructura edificatòria característica de les cases de la zona central de Vallcarca. 
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El Sr. BLANCO expressa el vot favorable del seu grup, que entén que es regularitza el 

planejament per adaptar-lo a l’edificació i que es protegeix la trama urbana de la zona. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que valora que es conservi 

l’estructura urbana i edificatòria dels dos subàmbits plantejats. 

D’altra banda, demana al Govern que tingui en compte la precarietat de molts solars del mateix 

barri, molts d’ells ja de titularitat municipal, en els quals es podrien fer actuacions interessants. 

 

El Sr. MÒDOL expressa l’abstenció del seu grup, que valora la proposta, però entén que és una 

manera de fugir d’una decisió més contundent sobre el que s’ha de fer a Vallcarca, un 

problema que fa temps que es posposa. Considera que l’expedient hauria de formar part d’una 

intervenció més àmplia i d’una presa de decisions important sobre el planejament vigent, i 

pensa que és contradictori que tot just s’hagi aprovat una proposta per generar sòl dotacional 

en sòl d’equipaments i aquí hi hagi sòl per a habitatge dotacional i no es desenvolupi. 

Subratlla que el Govern ha de governar i, per tant, prendre decisions sobre aquest àmbit. 

 

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

 

La Sra. LECHA expressa l’abstenció del seu grup, que entén que les actuacions que s’estan 

fent a Vallcarca no deixen de ser pedaços i que el canvi de catalogació, tot i ajustar-se a 

l’estructura de la zona antiga de Vallcarca, és insuficient. 

D’altra banda, remarca el mal que està fent Núñez y Navarro a la zona, però entén que tot va 

començar el 2002 i que hi ha responsabilitats que no s’han assumit encara. 

 

La Sra. SANZ afirma que el Govern no només duu a terme actuacions petites sinó que també 

actua d’acord amb un projecte ampli i a partir d’un procés iniciat al final del mandat anterior 

com a fruit d’una suspensió de llicències feta pel Govern anterior. Subratlla que la proposta de 

modificació s’ha treballat els darrers mesos i que s’ha treballat amb els veïns i les veïnes de 

l’entorn, que no en poden quedar al marge, i remarca que el Govern governa i, a més, escolta 

els veïns i les veïnes. 

Explica que d’una banda, una actuació concreta permet protegir qüestions que es consideren 

importants, i, d’altra banda, es treballa en tots els problemes pendents de resoldre. 

En darrer lloc, posa de manifest la complexitat del tema, indica que en moltes de les peces de 

sòl municipal, enganxades a d’altres, els veïns i les veïnes en demanen una reordenació, i 

subratlla que el Govern treballa perquè la transformació garanteixi que Vallcarca sigui un barri 

per viure-hi i que cal treballar plegats per trobar les millors solucions. 

 

El Sr. MÒDOL assenyala que el seu grup va demanar assistir al grup de treball amb els veïns i 

mai no va rebre resposta. 

D’altra banda, subratlla que entre els veïns hi ha diversitat d’opinions i el Govern, a qui insta a 

prendre una decisió sobre aquest àmbit aviat, ha de donar resposta a tothom. 

 

La Sra. SANZ aclareix que els grups de treball són oberts a tots els veïns i veïnes i qualsevol 

persona hi pot participar, però que els grups municipals participen en una comissió més àmplia 

i, a part, hi ha els grups de treball dels veïns. Explica que aquest és el procés participatiu 

elaborat pel Districte en col·laboració amb l’Àrea d’Urbanisme que s’ha mantingut, però que 

no hi ha cap inconvenient a ampliar-lo i modificar-lo. Afirma que es parlarà amb el Districte 

sobre aquesta qüestió. 
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa l’abstenció del PP i la Sra. 

Lecha expressa l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

c) Proposicions 

 

V) Part d’impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

12.-  (M1519/3171) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal a l’aprovació d’un pla director de la plaça Espanya que consideri la pacificació del 

trànsit, la recuperació i renaturalització de les voreres per a ús ciutadà i la possible recuperació 

de l’espai central per a gaudiment ciutadà, en el termini de dos mesos. Integració dels carrils 

bici en l’esquema dels carrils bici en l’esquema de mobilitat de la plaça d’Espanya, prioritzant 

la seguretat dels ciclistes i els vianants. Consensuar el pla director amb els districtes afectats 

així com amb les activitats veïnals i el teixit comercial de la zona. 

 

El Sr. MARTÍ comenta que els grups disposen de la proposició transaccionada. 

A continuació, subratlla la singularitat, el simbolisme, la centralitat i la importància de la plaça 

Espanya, un lloc emblemàtic i alhora molt complex per les infraestructures que s’hi 

entrecreuen i les vies que hi conflueixen (Gran Via, Paral·lel, Tarragona, Maria Cristina…) i 

amb accés al parc de Montjuïc i a la muntanya de Montjuïc. Amb una posició fronterera entre 

diferents barris, actualment a la plaça predomina el vehicle (en superfície i soterrat) per sobre 

del vianant i la bicicleta. Considera que cal intervenir-hi mitjançant actuacions urbanístiques i 

solucions de mobilitat globals, tot evitant fer-hi més pedaços. 

Recorda que a la darrera sessió de la Comissió, arran d’una pregunta d’un grup, el Govern va 

comentar que s’estava plantejant una intervenció integral en tot l’entorn de la plaça d’Espanya, 

actuació de la qual cap grup no tenia cap notícia. 

L’objectiu de la proposta és que veïns, vianants i ciclistes guanyin espai, que millori la 

convivència urbana i que la plaça s’humanitzi i esdevingui un nexe de connexió entre barris, 

més que un espai divisori, sense perjudicar el transport públic. Entén, però, que amb dues línies 

de metro, Ferrocarrils de la Generalitat, capçaleres de línies d’autobusos metropolitans, 

nombroses línies d’autobusos de transports metropolitans i línies de l’Aerobús, l’actuació no 

serà fàcil. 

Esmenta les obres de Josep Maria Jujol situades al mig de la plaça, un patrimoni que es podria 

posar en valor, i explicita que es vol que la plaça deixi de ser una rotonda per ser veritablement 

una plaça, un espai sobretot al servei de les persones. 

Concreta que es vol un disseny, una reforma i una ampliació de la plaça i de l’entorn, amb 

voreres al voltant de la plaça; una ampliació de la superfície de la plaça per aconseguir un 

aprofitament real per als vianants; una integració de l’eix format per l’esplanada de museus, 

Fira, Paral·lel i Port Vell; una integració de l’itinerari de la bicicleta que prioritzi la seguretat 

viària; el manteniment de les funcionalitats actuals de transport públic, i evitar restar mobilitat. 

Per acabar, indica que voldria que s’aclarissin les incongruències i els dubtes generats pel 

Govern municipal. Per exemple, les informacions facilitades per la regidora de Mobilitat en la 

darrera sessió quant a la millor solució per connectar el trajecte dels ciclistes al voltant de la 

plaça d’Espanya contradeien les d’altres portaveus. 
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El Sr. BLANCO observa que un pla director serveix per establir estratègies de planejament 

d’àmbit fonamentalment supramunicipal i de grans infraestructures, de manera que no és 

l’instrument de planejament adient per ordenar aquesta plaça que, com ha dit el Sr. Martí, és 

una rotonda, encara que aculli un monument modernista molt important. Sí que trobaria 

encertat que s’aprofités l’estudi de circulació que es fes per a la modificació dels carrils bici 

per introduir millores a la plaça i que esdevingués més amable per als vianants, però entén que 

s’hi podria actuar mitjançant un pla especial, o simplement un projecte d’urbanització. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que entén que quan es parla de «pla 

director» no es fa referència a un pla director urbanístic (coincideix que no seria l’instrument 

adient), sinó a un element més genèric. 

Comenta que en l’anterior mandat, el cap d’Urbanisme de Sants, juntament amb els 

comerciants de Creu Coberta, va fer una proposta d’intervenció singular en la connexió de 

Creu Coberta amb plaça d’Espanya, però no es va arribar a un acord amb l’Ajuntament i va 

quedar tot supeditat al dia que es fes una intervenció més integral. Indica que els comerciants 

es queixen que l’accés a Creu Coberta queda desdibuixat, i voldrien elements que els 

posicionessin millor i que es comuniqués més el caràcter comercial que hi ha darrere la plaça. 

Esmenta, d’altra banda, la superilla que es plantejava per a la zona adjacent delimitada pels 

carrers de Creu Coberta, Tarragona i passeig de Sant Antoni. 

Coincideix que cal reordenar i pacificar la plaça perquè la ciutadania en sigui el principal actiu, 

i deixin de ser-ho els cotxes, així com donar coherència i unitat a l’espai de manera 

harmonitzada amb els usos actuals i amb les trames adjacents, i que cal prioritzar la bicicleta i 

trobar una solució de carril bici segura. 

Considera que la naturalització de la plaça ha d’anar lligada a la muntanya de Montjuïc, perquè 

el verd que s’implanti connecti amb el ja existent (corredors verds), i que, a més de la font de 

Josep Maria Jujol, caldria posar en valor els edificis i altres elements de gran valor patrimonial 

i històric de l’entorn de la plaça, que configuraven el recinte de l’Exposició Universal del 

1929. 

Observa que el termini de quatre mesos —inicialment n’eren dos— potser continua sent massa 

just per presentar un pla director, però entén que el Govern accepta aquest termini. 

En darrer lloc, subratlla la importància de consensuar una modificació tan important per a la 

ciutat amb tots els grups, i que el Districte i els veïns tinguin un paper rellevant en la presa de 

decisions. 

 

La Sra. SANZ aclareix que la transacció no és del Govern sinó del Grup de la CUP. 

 

El Sr. MÒDOL celebra que es reflexioni sobre l’espai públic, una reflexió necessària, i observa 

que no importa la denominació («pla director», etc.) sinó l’actuació. Entén que es vol fer una 

reflexió més àmplia d’un sector on es posen en relació molts elements que no són estrictament 

de mobilitat, i el seu grup donarà suport a la proposició. 

Considera que és bo aprofitar aquesta actuació per parlar de model urbà. Recorda que aquesta 

proposició neix arran d’una pregunta del Sr. Mulleras sobre el carril bici, i opina que cal parlar 

de la qualitat de l’espai públic, no només des del punt de vista de la mobilitat. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que la pregunta del seu grup a la comissió anterior sobre el carril 

bici de la plaça d’Espanya va rebre una resposta polèmica de la regidora de Mobilitat, que va 

parlar d’un carril que realment no existia i va afirmar que el Govern preveia reformar la plaça 

d’Espanya, afirmació que va sorprendre tothom. 
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Manifesta el vot favorable del seu grup, a qui sobta que sigui el Grup de CiU, que va dissenyar 

el carril circular interior de la plaça d’Espanya, qui presenti aquesta proposició. Subratlla que 

aquest carril no és segur per als ciclistes i no és pràctic, com expressa també el Bicicleta Club 

de Catalunya. 

Coincideix que no importa la denominació sinó l’esperit de la proposició, que vol que hi hagi 

un debat i una reforma de la plaça d’Espanya, actualment una rotonda però també un nus 

d’interconnexió molt important a Barcelona, on la mobilitat ha augmentat com a conseqüència 

de la decisió de la Sra. Colau de portar hotels i activitat econòmica a l’Hospitalet. 

Conclou que cal aconseguir un carril bici segur i pacificar la zona alhora que s’hi garanteix la 

mobilitat. 

 

La Sra. LECHA expressa l’opinió del seu grup que quatre mesos són suficients per presentar 

un projecte consensuat amb aportacions de veïns i veïnes vinculants, tenint en compte que al 

principi de la legislatura ja es va celebrar una reunió de Mobilitat per parlar del carril interior 

de bicicletes i que s’entén que el Govern ha continuat estudiant la pacificació de la plaça 

d’Espanya. 

Coincideix que la plaça d’Espanya, a més d’una rotonda, és un nus comunicador entre 

Hostafrancs, Sant Antoni, etc., on el turisme té un pes important, atès que comunica amb la 

muntanya de Montjuïc, la zona museística i la zona d’esdeveniments. 

Expressa el vot favorable del seu grup, així com el desig que s’assoleixi un projecte de 

pacificació, fruit d’un procés participatiu amb veïns, associacions de veïns i comerciants, que 

afavoreixi la connexió entre barris i la circulació dels vianants i que no prioritzi l’interès d’un 

centre comercial o d’un hotel. 

 

La Sra. SANZ informa que el Govern va plantejar una transacció al grup proposant respecte a 

l’instrument adient per a aquesta intervenció urbanística, atesa la complexitat de l’actuació, 

però el Grup de CiU no la va acceptar. Per això, el Govern s’hi abstindrà. 

D’altra banda, comenta que el Govern sempre ha entès que en aquest àmbit calia fer un estudi 

acurat integral —atès que la plaça d’Espanya és un punt de connexió de mobilitat de primer 

ordre entre el Paral·lel, Creu Coberta i altres espais— que inclogués la perspectiva 

d’infraestructures, de mobilitat i de districte. En aquest sentit, lamenta que en el procés 

participatiu sobre la reforma del Paral·lel no s’incorporés una reflexió sobre com es 

relacionava aquesta avinguda amb la plaça d’Espanya, però comenta que ara és un bon 

moment per fer-ho, s’hi està treballant i s’hi continuarà treballant. 

 

El Sr. MARTÍ aclareix que la transacció no ha estat acceptada perquè el Govern no assumia 

cap compromís temporal, no pas per la concreció de l’instrument que calia emprar, i recorda 

que la transacció de la CUP, que proposava canviar el termini de dos mesos a quatre, sí que ha 

estat acceptada. 

Observa que, al marge dels instruments que s’utilitzin, el que ha de servir per tirar endavant 

aquesta iniciativa és la voluntat política. 

D’altra banda, assenyala que no s’ha aclarit si el carril bici formarà part de l’estudi, i que la 

urbanització de l’extrem nord del Paral·lel s’ha d’acabar de tancar i integrar en aquest projecte. 

 

El Sr. BLANCO agraeix les explicacions de tots els grups, que li han servit per entendre que el 

que es vol fer és un estudi de l’ordenació de la plaça i l’entorn per veure quina és la millor 

manera de relacionar els diferents llocs i d’integrar el carril bici, tot afrontant els problemes de 

trànsit. 

Observa que cal ser realista i no abusar de la paraula «pacificació»: la Gran Via, una gran 

artèria necessària, sempre suportarà un trànsit elevat que passarà per la plaça d’Espanya. 
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Aclareix, però, que sí que troba encertat que s’estudiï la manera de millorar la circulació 

perquè afavoreixi els vianants i els ciclistes. 

 

La Sra. SANZ assevera que el Govern continuarà treballant d’acord amb el que s’està 

desenvolupant amb la participació de les diferents àrees de l’Ajuntament, i que compartirà les 

conclusions d’aquesta feina. 

 

La Sra. Sanz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el Sr. 

Blanco expressa l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. 

Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la 

Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern municipal a 

l’aprovació d’un pla director de la plaça d’Espanya que consideri la pacificació del trànsit, la 

recuperació i renaturalització de les voreres per a ús ciutadà i la possible recuperació de 

l’espai central per a gaudi ciutadà, en el termini de quatre mesos. Integració dels carrils bici 

en l’esquema dels carrils bici en l’esquema de mobilitat de la plaça d’Espanya, prioritzant la 

seguretat dels ciclistes i els vianants. Consensuar el pla director amb els districtes afectats així 

com amb les associacions veïnals i el teixit comercial de la zona. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

13.-  (M1519/3110) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal que, en el termini de tres mesos, elabori i posi en marxa una campanya de divulgació 

i conscienciació sobre la conveniència de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 

enfront de tercers per a circular en bicicleta, coordinant-se amb les Associacions Empresarials 

de l’Assegurança. 

 

El Sr. BLANCO comenta que l’Ajuntament ha aprofitat la celebració del Dia Internacional de 

la Bicicleta (ahir), per endegar una campanya de promoció de l’ús d’aquest transport saludable, 

sostenible i eficient. 

Indica que l’ús de la bicicleta, fins fa uns anys excepcional a Barcelona, no deixa d’augmentar: 

del 2011 al 2013 Barcelona va augmentar la xarxa de zones de prioritat invertida en un 45%, i 

tant aquestes zones com els carrils bici (el Govern ha anunciat un pla que en triplica els 

quilòmetres, de 116 a 308) continuen creixent. D’altra banda, cada dia es produeixen més de 

100.000 desplaçaments en bicicleta, 38.900 amb bicicletes del servei Bicing. 

L’ús elevat d’aquest transport, però, incideix en la seguretat vial: segons un estudi de l’Agència 

de Salut Pública, entre el 2010 i el 2014 el nombre de bicicletes implicades en accidents amb 

víctimes va augmentar un 65%. L’Ajuntament, que ha identificat 38 punts negres a la ciutat, ha 

de fer tots els possibles per optimitzar les mesures de seguretat i disminuir la sinistralitat. 

Tanmateix, no podrà evitar que continuïn produint-se accidents, i per això cal que contribueixi 

a conscienciar els ciclistes de la importància de disposar d’una assegurança que cobreixi la 

responsabilitat civil en cas necessari, una assegurança obligatòria per als usuaris del Bicing. 

Observa que la resta de ciclites no acostumen a contractar una assegurança d’aquest tipus 

perquè desconeixen tant el risc d’accident com l’existència d’aquestes assegurances i la 

conveniència de contractar-les. 

Un cop exposats els motius, enuncia la proposició. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta el vot favorable del seu grup, que creu molt convenient que 

l’Ajuntament desenvolupi accions de conscienciació adreçades a tota la ciutadania, en aquest 
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àmbit i en d’altres, que complementin les ordenances i les normes de civisme. 

Comenta que en alguns casos a Barcelona hi ha problemes greus provocats per l’incivisme de 

ciclistes o vianants, i que molts dels accidents no s’arriben a conèixer perquè no hi ha 

intervenció de l’autoritat corresponent o dels serveis d’emergència, o perquè no hi ha denúncia 

entre les parts. 

D’altra banda, indica que el Govern haurà de concretar quines fonts de finançament es poden 

obtenir en el cas que l’Ajuntament vulgui assumir una part dels costos que podrien implicar 

l’Ajuntament, com a reassegurador, si hi hagués empreses asseguradores privades que 

volguessin acollir-se a aquesta possibilitat. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que l’adaptació de la ciutat a modalitats de transport com la 

bicicleta planteja una sèrie de debats que requereixen una resposta política, que ha de tenir com 

a finalitat l’ordenació d’aquesta modalitat, i recorda que l’Ordenança de circulació de vianants 

i de vehicles no recull l’obligatorietat dels ciclistes de contractar assegurances de 

responsabilitat civil. 

Entén la dificultat que comportaria fer-ho obligatori, però troba molt encertada la proposta de 

fer campanyes divulgatives per conscienciar els usuaris de la importància de tenir aquesta 

assegurança per millorar la convivència entre ciclistes, vianants i la resta de transports. 

Comenta que ja existeixen assegurances multirisc de la llar que inclouen la cobertura de la 

responsabilitat civil derivada d’un accident amb bicicleta, però és una cobertura que fins i tot 

persones que la tenen desconeixen que la tenen. 

A continuació, informa que segons l’Informe de col·lisions i lesions de trànsit a Barcelona 

2002-2014, la taxa de persones lesionades per milió d’hores de desplaçament en bicicletes 

supera substancialment la dels turismes. 

En darrer lloc, subratlla que cal incentivar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 

saludable i sostenible alhora que se n’ordena l’ús i es garanteix la convivència entre ciclistes i 

vianants, i manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el vot favorable del seu grup, confessa que no era conscient de la 

importància de tenir una assegurança de responsabilitat civil com a ciclista —es compromet a 

contractar-ne una— i subratlla la importància de les campanyes de conscienciació. 

D’altra banda, transmet la informació que li ha facilitat un excol·laborador sobre l’existència 

d’associacions o clubs de la bicicleta on, pel fet d’estar associat, ja es té aquesta cobertura, i 

costa 40 euros. En aquest sentit, observa que potser convindria treballar amb aquestes 

associacions per fer aquestes campanyes. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix que el grup proposant hagi acceptat l’esmena transaccional del 

Grup del PP (eliminar de la proposició la part final, «coordinant-se amb les associacions 

empresarials de l’assegurança») i manifesta el vot favorable del seu grup. 

Subratlla la importància de conscienciar els usuaris de la bicicleta —que després decidiran 

lliurement— sobre la conveniència de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, una 

responsabilitat existent en cas d’accident o problema. 

D’altra banda, atès que sovint l’incivisme d’alguns genera problemes a la majoria dels 

ciclistes, proposa que la campanya no es limiti a les assegurances de responsabilitat civil, sinó 

que també promogui actituds positives i cíviques quan es viatja amb bicicleta i que conscienciï 

ciclistes i vianants sobre la importància de respectar els altres usuaris de l’espai públic, ja vagin 

a peu o amb un vehicle. 

 

La Sra. LECHA recorda que ja existeix una legislació que preveu sancions en cas que sigui 

necessari per a aquelles persones que fan servir la bicicleta en els seus desplaçaments: el Codi 
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civil s’encarrega de dirimir aquests assumptes, ja sigui per mitjà de conciliació, arbitratge del 

litigi o resolució judicial. 

Considera que caldria analitzar què pretén la proposició, tenint en compte la situació actual 

dels desplaçaments amb bicicleta per la ciutat. 

Observa que, a banda dels riscos en la convivència entre bicicletes i vianants, existeixen riscos, 

més perillosos, en la convivència entre cotxes i bicicletes, en què la part més feble és la 

bicicleta. Afirma que els carrils bici actuals (de vegades són pintats i s’esborren, o són de 

plàstic de color negre i es giren, de manera que són més una trampa que una separació dels 

cotxes, o de sobte es tallen i les bicicletes han de compartir calçada amb els cotxes) van en 

contra de la seguretat del ciclista, i que una campanya de conscienciació ó portaria a crear una 

necessitat i una obligatorietat posterior d’una assegurança. Entén que aquesta obligatorietat 

penalitzaria les classes populars, que són les que més utilitzen la bicicleta com a mitjà de 

transport. 

Assenyala que en el cas dels vehicles, l’índex de sinistralitat va justificar la socialització del 

risc, però no troba justificat que es vulgui fer el mateix amb les bicicletes. 

Conclou que la proposició és perversa, atès que d’una manera fictícia crea un risc amb l’únic 

objectiu de generar beneficis econòmics a les companyies asseguradores i, una vegada més, hi 

ha grups que actuen al servei d’aquestes multinacionals. 

Per les raons exposades, el seu grup hi votarà en contra. 

 

La Sra. VIDAL manifesta el vot favorable del Govern, i recorda que quan es va presentar la 

mesura de la bicicleta, aquesta incloïa la realització de campanyes informatives sobre 

l’Ordenança i campanyes de promoció de la bicicleta. 

Assenyala que la lògica diu que si l’ús de la bicicleta continua augmentant (l’objectiu és un 

augment del 67% durant el mandat), el nombre d’accidents també augmentarà, de manera que 

convé conscienciar sobre la importància de disposar d’una assegurança i de comportar-se d’una 

manera cívica i respectuosa. 

Agraeix el comentari de la Sra. Lecha sobre els cotxes, i subratlla que la campanya del Govern 

no només informa sobre les obligacions dels ciclistes, sinó també sobre les obligacions dels 

vehicles respecte a les bicicletes (deixar una distància de seguretat de tres metres abans i 

després i una distància lateral d’un metre i mig, no tocar el clàxon ni fer moviments estranys, 

etc.). 

Per acabar, afirma que el Govern continuarà promovent l’ús dels transports sostenibles, com 

ara la bicicleta, el mode de transport millor valorat pels usuaris, tot afavorint la seguretat i la 

convivència. 

 

El Sr. BLANCO confirma que la transacció, enviada a Secretaria General aquest matí, 

consisteix a suprimir «coordinant-se amb les associacions empresarials de l’assegurança», i 

dóna les gràcies als grups, que gairebé unànimement han entès el sentit de la proposta. 

Assegura que en cap cas la proposició volia criminalitzar els ciclistes —ell ho és—, i observa 

que els ciclistes també són vianants, que els comportaments incívics no són patrimoni d’un 

col·lectiu concret, i que fins i tot prenent totes les precaucions possibles poden produir-se 

accidents. 

Explicita que la proposició no planteja l’obligatorietat de contractar una assegurança, i celebra 

que el Govern incorpori a la seva campanya la conscienciació sobre la conveniència de 

disposar d’una assegurança, que era l’objectiu de la proposició. 

 

La Sra. VIDAL comenta que el Govern treballarà tant amb associacions empresarials com amb 

entitats ciclistes, que sovint ofereixen la prestació d’associar-se i tenir una assegurança, i que la 

campanya tot just ha començat i es desenvoluparà al llarg del mandat, de manera que es pot 
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recollir aquesta qüestió més endavant sense cap inconvenient. 

 

El Sr. BLANCO ho celebra, i assenyala que caldria treballar tant amb associacions de ciclistes, 

principalment, com amb companyies que puguin oferir aquestes assegurances. 

 

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i 

la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern municipal que, en el 

termini de tres mesos, elabori i posi en marxa una campanya de divulgació i conscienciació 

sobre la conveniència de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil enfront de 

tercers per a circular en bicicleta. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/3165) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Estudiar i obrir una 

taula de treball entre l’Ajuntament, les entitats corresponents i els col·lectius afectats per tal 

d’analitzar el model de plataforma única com a solució a l’accessibilitat als carrers, de tal 

manera que els criteris adoptats es puguin aplicar tant en actuacions futures com en les ja 

realitzades. 

 

El Sr. CORONAS explica que la proposició neix de la plataforma Carrers per a Tothom, 

formada per diferents entitats de persones amb diversitat funcional, tant visual com física, 

creada arran de la manca de respostes adequades davant la reforma del passeig de Gràcia i que 

se centra en la problemàtica ocasionada als carrers de plataforma única, d’ús mixt vianant-

vehicle, i als carrils de servei amb trànsit de vehicles sobre la vorera. 

Indica que els objectius principals de l’entitat, que ha tingut una bona acollida tant a l’ 

Ajuntament —que l’ha convidat a adherir-se al Pacte per la Mobilitat de Barcelona— com a la 

Generalitat, són que existeixi un espai de deliberació i consens per generar propostes de 

millora d’accessibilitat universal en l’urbanisme i la mobilitat i que es garanteixi a totes les 

persones el dret a la ciutat, gràcies a un disseny i una configuració de les places i dels carrers 

fets amb rigor, diàleg, participació i consens amb totes les parts implicades. 

A continuació, exposa alguns dels problemes de seguretat i accessibilitat que ha posat de 

manifest Carrers per a Tothom: 

- Por i desconfiança generats pels carrers amb plataforma única en les persones cegues o amb 

baixa visió i perill greu provocat per pèrdua important de referències, problema que s’agreuja 

amb la presència de vehicles silenciosos (elèctrics, híbrids i bicicletes) i que també afecta gent 

gran, infants, turistes i persones amb discapacitat intel·lectual. 

- Dependència dels vianants del criteri del conductor, situació que genera estrès i incertesa tant 

al vianant com al conductor. 

- Manca de senyalització. 

- Ús de paraments verticals, com pilones, que provoquen que minvi l’amplada lliure de parts 

dels itineraris, i molts cotxets de nadons, cadires de rodes, etcètera, han de passar per l’àrea 

dels vehicles. 

- Indetectabilitat de molts paviments podotàctils, tot i que compleixin la normativa. 

Recorda que la plataforma ha fet arribar un document que recull una sèrie de mesures que 

garantirien la seguretat i l’accessibilitat als carrers de plataforma única d’ús mixt. 

Per tot això, entén que, encara que abans de realitzar projectes d’urbanització de carrers s’obrin 
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processos participatius on generalment es convida els col·lectius afectats, el model actual de 

carrers de plataforma única fa necessari obrir una taula de treball per analitzar-lo com a solució 

a l’accessibilitat, mobilitat i pacificació dels carrers, en què participin tots els usuaris de l’espai 

públic per tal que els criteris acordats siguin vàlids universalment i es puguin aplicar de manera 

correcta tant en les noves actuacions com en les ja realitzades. 

Subratlla que el Grup d’ERC aposta, liderant amb el tema de les superilles, per guanyar espais 

per a la ciutadania enfront del vehicle i pels espais inclusius per a tothom. 

Per acabar, llegeix el text definitiu de la proposta, que ha estat transaccionada. 

 

El Sr. MARTÍ manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que cal solucionar el 

problema, sobretot per donar resposta a una demanda d’uns col·lectius vulnerables, i considera 

que la segregació dels espais en un mateix carrer hauria de ser un element de seguretat en si 

mateix.  

Entén que els darrers anys l’Ajuntament ha adquirit un coneixement molt important i una 

àmplia experiència en l’anàlisi, el tractament i les propostes pel que fa a carrers de plataforma 

única, i que haurien de ser els districtes el nucli motor d’aquests acords i d’aquesta transacció 

entre vianants, veïns i els agents i operadors de la zona. 

No troba malament que es creï una taula en l’àmbit de ciutat, però opina que l’experiència 

acumulada, la qualitat dels tècnics municipals pel que fa al tractament de l’espai públic, les 

experiències internacionals, el sentit comú i la pràctica política dels regidors de districte, que 

són els que han de vetllar perquè les coses es facin bé des del punt de vista de la proximitat, 

podrien fer que aquest grup de treball fos innecessari. 

Tanmateix, atès que se centra en l’àmbit de les persones vulnerables, entén que té sentit, i 

espera que es donin les conclusions oportunes perquè es puguin aplicar a tot el territori d’acord 

amb la realitat de cada espai concret. 

 

El Sr. ALONSO indica que el seu grup és favorable a la implantació en alguns carrers de 

plataformes úniques per pacificar el trànsit i donar prioritat als vianants respecte als vehicles. A 

l’hora d’implantar-les, però, cal evitar problemes anteriors, com ara els existents al passeig de 

Gràcia, on els col·lectius amb dificultats de visió tenen problemes per identificar si es troben a 

la vorera o a l’espai per a vehicles. La proposta de Carrers per a Tothom, doncs, és encertada: 

convé crear taula de treball per analitzar la situació entre diferents entitats i definir un model de 

plataforma única consensuat entre tots els col·lectius. Per tant, el seu grup donarà suport a la 

proposició. 

 

El Sr. MÒDOL entén que el sentit de la proposició és promoure el debat sobre les plataformes 

úniques, i per això el seu grup hi votarà a favor, però no ho faria si es tractés d’una defensa de 

les plataformes úniques o d’un atac en contra. Entén que la reflexió és necessària, sobretot si es 

pensa en els sectors més vulnerables. 

Assenyala que els darrers anys hi ha hagut una proliferació de plataformes úniques, i que són 

els carrers amb més accidents registrats. Comenta que gairebé el 50% de les persones 

enquestades en algun estudi deia que havia tingut algun accident o algun ensurt important en 

aquest tipus de carrers. 

Actualment —ell personalment ha treballat amb molts tècnics municipals en la projecció de 

diferents carrers— la tendència està canviant i cada cop més mira d’evitar-se la plataforma 

única com a tal (es fan parcialment). 

D’altra banda, posa de manifest el gran repte que suposa delimitar els espais, i observa que les 

pilones i les jardineres fan perdre quantitat i qualitat d’espai públic. 
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El Sr. MULLERAS entén que la plataforma única és una bona solució en alguns casos, i que 

l’anàlisi i el debat en la taula que proposa el Grup d’ERC poden ser molt útils. 

Subratlla que les plataformes úniques han d’estar ben senyalitzades per evitar riscos per a 

col·lectius com ara els invidents, uns riscos que han estat evidenciats per la plataforma Carrers 

per a Tothom. 

El Grup del PP considera que cal tenir en compte les reivindicacions d’entitats i de persones 

amb diversitat funcional i, per tant, donarà suport a la proposició. 

 

La Sra. LECHA manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que cal prioritzar el treball 

per a un disseny universal de la ciutat i l’aplicació de paràmetres d’accessibilitat tant al carrer 

com a l’habitatge i en altres àmbits, per suprimir les barreres arquitectòniques, comunicatives, 

etc. amb què es troben les persones amb diversitat funcional. 

Denuncia que els únics que poden circular bé en les plataformes úniques són els cotxes: tant si 

vas amb un cotxet d’infant com amb cadira de rodes, has de passar pel mateix lloc per on 

circulen els cotxes, de manera que el risc és continu i caldria plantejar-se la supressió de les 

plataformes úniques existents. 

Observa que a la plataforma única del passeig de Gràcia els cotxes agafen molta velocitat i 

generen un gran perill per a les persones que hi passen. D’altra banda, les persones cegues no 

poden saber quan s’aproxima un vehicle elèctric. 

En darrer lloc, posa en valor que una taula de treball —que entén que s’obrirà a entitats que no 

formen part de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat perquè hi puguin participar— 

tingui en compte qualsevol diversitat funcional, temporal o permanent, dels veïns i les veïnes. 

 

La Sra. SANZ recorda que existeix la Ponència de l’Accessibilitat, en el marc de l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, en la qual participen tècnics de totes les àrees 

implicades en el desenvolupament de la bona qualitat de l’espai públic, i subratlla que si 

Barcelona és, des de fa molts anys, un referent quant a accessibilitat a l’espai públic, és gràcies 

a la feina que l’Institut desenvolupa des de fa molts anys. 

Reconeix que encara queda molt per fer, i informa que tant ella com la tinenta d’alcalde de 

Drets Socials s’han reunit amb Carrers per a Tothom per trobar la millor manera d’avançar i 

quines mesures de la Ponència d’accessibilitat es podien tirar endavant. 

Puntualitza que, si bé cal corregir els defectes de les plataformes úniques i repensar-ne el 

disseny, aquestes han estat un dels millors invents per guanyar carrer i posar-lo al servei dels 

veïns i les veïnes. 

Confirma que Carrers per a Tothom va fer arribar al Govern una sèrie de peticions, i aquest 

s’ha compromès a incorporar totes les entitats i tots els col·lectius en el marc del Pacte per a la 

Mobilitat, dintre del qual hi ha un grup específic sobre com millorar la mobilitat de persones, 

bicicletes i altres modes de transport a l’espai públic. 

Assenyala que no només cal pensar en el disseny, sinó també en la redistribució de l’espai 

públic i en com reconduir actuacions recents que atempten contra les persones, no només arran 

de les plataformes úniques sinó també, per exemple, relacionades amb les terrasses. En aquest 

sentit, hi ha documents tant de la plataforma com dels tècnics per desenvolupar actuacions de 

millora. 

Per acabar, subratlla que el Govern ja treballa totes aquestes qüestions i en els propers mesos 

podrà presentar propostes concretes de disseny i desenvolupament de l’espai públic per fer-lo 

accessible per a tothom. 

 

El Sr. CORONAS saluda els senyors Joan Heras i Neus Salvat, representants de Carrers per a 

Tothom, i els agraeix que hagin transmès les seves preocupacions i inquietuds. Així mateix, 

agraeix el suport de tots els grups municipals. 
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Considera que el fet que Barcelona sigui capdavantera en qüestions d’accessibilitat fa que es 

vagi trobant nous reptes a l’hora de desenvolupar el model de mobilitat i accessibilitat, i ha de 

ser capaç d’aprendre i de rectificar gràcies a les aportacions de les persones que veuen en 

primera persona els elements que cal millorar. 

Subratlla que la taula que es creï ha de concloure en quins tipus de carrers és útil la plataforma 

única i com ha de ser per evitar tots els inconvenients que actualment pateixen les persones 

amb diversitat funcional. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 

Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i 

la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a: estudiar 

i obrir una taula de treball on incloguin l’Ajuntament, tots els col·lectius usuaris de l’espai 

públic, així com les diferents entitats i associacions afectades per tal d’analitzar el model de 

plataforma única com a solució a l’accessibilitat, mobilitat i pacificació als carrers, de tal 

manera que els criteris adoptats es puguin aplicar tant en actuacions futures com en les ja 

realitzades. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

15.-  (M1519/3154) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Impulsar el projecte 

per al disseny i la posada en marxa d’un centre urbà d’acollida i adopció felina, com a prova 

pilot d’un servei específic i més accessible geogràficament destinat als gats abandonats, 

cercant el benestar i la millor promoció de l’adopció i protecció d’aquests animals. - Analitzar 

aquest projecte, tant pel que fa a les seves característiques i funcions com pel que fa a possibles 

ubicacions i models de gestió, en el marc d’un grup de treball, amb la presència de les entitats i 

dels grups municipals. 

 

El Sr. MÒDOL saluda els representants de la Plataforma Gatera presents a la sala, als quals es 

dóna veu a través de la proposició. 

Comenta que Barcelona, amb una declaració per a la protecció dels animals del 1998 i una 

ordenança que regula la protecció, tinença i venda d’animals adreçada a protegir-los i garantir-

ne el benestar, una tinença responsable i reduir al màxim els abandonaments, així com a 

fomentar-ne l’adopció, és pionera en aquest àmbit. Tanmateix, es produeixen molts 

abandonaments. 

Indica que el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Montcada i Reixac no estarà 

operatiu, almenys, fins d’aquí a uns quants anys, i que, d’altra banda, la plataforma ha plantejat 

si és apropiat que gats i gossos convisquin en el mateix centre. 

Valora la gran tasca que duen a terme entitats com la Plataforma Gatera i, a continuació, 

explica que el centre que planteja la proposició seria un centre de proximitat urbà que 

permetria optimitzar l’adopció. 

Assenyala que a Barcelona hi ha colònies controlades de gats urbans gestionades per 

l’Ajuntament, en col·laboració amb entitats protectores d’animals, així com concentracions de 

gats, per exemple en algunes clíniques veterinàries, i, per acabar, enuncia la proposició. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del seu grup i dóna la benvinguda a les representants 

de Plataforma Gatera, promotores de la iniciativa des de fa molt temps que lluiten diàriament 

pel benestar dels gats a tota la ciutat. Comenta que durant el mandat anterior, en què ell era 
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responsable de les polítiques de benestar animal, s’havia treballat conjuntament el projecte, 

complex, però al final no va ser possible tirar-lo endavant. 

Assenyala que el model de gestió de colònies de gats urbanes és molt bo malgrat la manca de 

recursos, i que el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, que aplega gats i gossos, està 

ple tot l’any i molts gats són abandonats o es perden i viuen en males condicions. 

Entén que el centre que es proposa, necessari, hauria de ser d’impuls municipal amb una gestió 

conveniada amb la Plataforma Gatera o amb altres entitats amb experiència en gestió de 

colònies de gats urbans i models internacionals de gestió de colònies de gats, així com altres 

centres i equipaments destinats a acollir gats i a promocionar-ne l’adopció. 

En darrer lloc, insta el Govern a treballar amb celeritat, atesa la urgència, tot aprofitant la feina 

feta i l’empenta i l’entrega de les persones que formen part de la plataforma. 

 

El Sr. ALONSO comença la intervenció felicitant les més de vint entitats que formen la 

Plataforma Gatera per la feina que fan i valorant la qualitat del projecte de centre urbà 

d’adopció felina presentat, que parteix d’una anàlisi tècnicament rigorosa. 

L’informe, en primer lloc, explicita que les necessitats de gats i gossos són diferents, de 

manera que no té sentit que comparteixin centre d’acollida. A més, el fet de compartir l’espai 

genera estrès als gats. 

Assenyala que sovint les associacions que es preocupen pel benestar dels gats se senten 

abandonades per l’Administració, i subratlla que cal desenvolupar polítiques ètiques i 

responsables amb els gats. La creació d’aquest centre representaria un gran salt endavant en 

aquest sentit. 

Clou la intervenció reiterant el reconeixement per la tasca feta per moltes persones amb molta 

il·lusió i molt d’esforç, i explicitant el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. CORONAS expressa el vot favorable del seu grup, que valora la tasca que des de fa anys 

realitzen nombroses associacions i persones a títol individual per fer possible una bona gestió 

de les colònies de gats de la ciutat. 

Exposa que des del 2007 l’Ajuntament disposa d’un conveni amb diverses entitats gateres per 

dur a terme el sistema de captura, esterilització i retorn, i des del 2009 hi ha el centre 

d’esterilització dels Tres Pins, a Montjuïc. 

Entén que els recursos disponibles permeten controlar la superpoblació de gats i millorar-ne el 

benestar, però que són insuficients. Per això, és encertada la creació d’un espai que s’adapti a 

les necessitats dels gats i en millori el benestar, fomenti l’adopció i permeti gestionar de 

manera integral la població. 

Destaca la concreció del projecte elaborat per la plataforma, que detalla les característiques que 

hauria de tenir l’espai i el possible model de gestió i que demostra que és una proposta 

treballada. Entén, però, que la proposta no és tancada i que un grup de treball hauria d’acabar 

de definir un projecte consensuat i viable. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix l’assistència de la Plataforma Gatera, així com la gran tasca que 

duen a terme aquesta entitat i d’altres en la defensa dels drets dels animals que formen part de 

la ciutat. 

Informa que a Barcelona, que ha de tenir cura dels animals abandonats i té l’obligació de 

defensar-los, hi ha 704 colònies de gats, i que el 2015 el Centre d’Acollida d’Animals de 

Companyia (CAAC) va acollir 685 gats. 

Afirma que el CAAC actual és insuficient, i que el Govern municipal està incomplint el seu 

propòsit de crear-ne un de nou que sigui més eficaç. 

El Grup del PP considera imprescindible que es creï un grup de treball, amb la presència 

d’entitats i de grups municipals, que estudiï també la millora de l’acollida i la reubicació dels 
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gats abandonats, permeti que els barcelonins col·laborin en el benestar felí, incrementi les 

eines a disposició dels ciutadans i busqui un espai on es pugui construir una instal·lació adient 

integrada en la xarxa urbana, que atengui les demandes dels ciutadans i les necessitats dels 

animals. 

Pels motius exposats, el seu grup donarà suport a la proposició. 

 

La Sra. LECHA agraeix l’assistència de la Plataforma Gatera i el document que van fer arribar. 

El Grup de la CUP entén que la petició que recull la proposició respon a una necessitat que 

s’està cobrint d’una manera precària, a costa d’esforços particulars que no donen l’abast a 

proporcionar un benestar suficient als animals. 

Indica que els gats representen la població més nombrosa d’animals de companyia a 

Barcelona, i que un centre urbà, accessible, permetria conscienciar la gent més fàcilment, ja 

que podria visitar el centre i veure com estan els animals, cosa que en facilitaria l’adopció. 

Esmenta un altre problema existent a la ciutat: hi ha persones, sovint grans, que, per malaltia, 

temporalment no poden cuidar el seu gat i no poden pagar una residència ni deixar l’animal al 

CAAC. 

Entén que el compliment d’aquesta proposició, a la qual dóna suport i opina que fins i tot 

caldria ampliar-la, aproparia Barcelona a ser realment amiga dels animals, i subratlla que per 

desenvolupar la proposta es disposaria del suport de tot un equip amb absoluta expertesa i d’un 

col·lectiu i un voluntariat compromesos amb la qualitat de vida dels gats. 

 

La Sra. HERRERO saluda tothom i agraeix la tasca que duu a terme la Plataforma Gatera. 

Entén que tothom coincideix en la necessitat de disposar d’un nou centre d’adopció d’animals 

per millorar les condicions, les infraestructures i els serveis prestats, però puntualitza que 

aquest debat ja s’ha produït i ha conclòs que calia un nou centre, que estarà ubicat a Montcada. 

D’altra banda, hi ha el debat sobre la creació d’un centre urbà només per a gats, però observa 

que ja hi ha persones, a través de personal del CAAC i d’entitats com la Plataforma Gatera, 

que presten aquest servei, tot i que s’ha de millorar. 

Posa de manifest que en el mandat passat la Plataforma Gatera ja va posar aquesta qüestió 

sobre la taula, però no s’hi va avançar. D’altra banda, explica que si el nou CAAC no està 

ubicat dins la ciutat és perquè no s’hi ha trobat cap ubicació que reuneixi els requisits per a un 

centre d’aquestes característiques. 

Comenta que el Grup de BC va proposar una transacció al Grup del PSC, per canviar 

«impulsar el projecte» per «estudiar la viabilitat d’aquest projecte», ja que el Govern no té cap 

inconvenient a valorar noves possibilitats —abans tothom aprovava el model de centre únic 

amb serveis agrupats i espais diferenciats per a gats i gossos— o noves propostes d’ubicació —

que no contradiguin els requeriments tècnics— i a treballar amb totes les entitats i tots els 

grups. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix el suport de tots els grups i entén l’abstenció del Govern com a vot 

positiu, ja que entén que tots comparteixen la necessitat de trobar la millor solució, tot 

complint els requisits tècnics, i felicita la Plataforma Gatera pel suport que ha rebut la 

proposició. 

D’altra banda, informa que la Plataforma es va estimar més mantenir el redactat original de la 

proposició i, per tant, no acceptar la transacció que proposava el Govern. 

 

El Sr. MARTÍ subratlla que el Govern anterior va treballar força en aquest projecte però, com 

ha dit, al final del mandat no va poder acabar de desenvolupar-lo, atesa la complexitat i les 

dificultats esmentades per la Sra. Herrero, però comenta que si ja era urgent fa un any, ara 

encara ho és més, i assegura que, més enllà de les dificultats, hi ha la voluntat política. Espera 
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que el Govern, en els tres anys de govern que queden, sigui capaç de tirar endavant aquest 

projecte i molts d’altres, i que arribi a igualar el balanç global de la feina feta durant el mandat 

anterior en benestar animal. Demana que no es critiqui el Govern anterior, que va fer molta 

feina conjuntament amb les entitats, i que es desencalli aquest tema. 

 

El Sr. ALONSO manifesta sorpresa per l’abstenció del Govern, que entén més com a vot 

contrari que com a vot positiu, i li demana que es repensi el posicionament. Opina que 

Barcelona ha de ser capaç de superar les dificultats tècniques existents, i observa que la trama 

urbana no és igual de densa en tota la ciutat, de manera que caldria fer un esforç per trobar una 

ubicació adient per a la instal·lació que s’ha de fer. 

 

El Sr. CORONAS tampoc no entén l’abstenció del Govern, que no acaba de definir-se pel que 

fa a polítiques d’animals. 

Entén que cal valorar les propostes i la feina de les entitats, que són les expertes en l’àmbit i 

que són grans lluitadores, i coincideix que la ciutat és prou àmplia per trobar un espai adient 

per al centre urbà d’adopció felina. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix que el Govern hauria de repensar el seu posicionament per 

donar resposta a l’esforç i la gran tasca que fan les entitats diàriament. Espera que finalment el 

Govern s’afegeixi també a aquesta suma de voluntats procedents d’ideologies molt diferents 

per buscar ubicació per al centre i que durant aquest mandat se’n pugui celebrar la inauguració. 

 

La Sra. HERRERO observa que com a oposició és fàcil donar suport a la proposició, però que 

el Govern, per responsabilitat, atesa l’alerta tècnica que diu que el que s’hi planteja no és 

possible, s’hi absté. Aclareix, però, que el Govern es compromet a estudiar la viabilitat del 

projecte i a cercar possibles ubicacions, i demana a la resta de grups que faci arribar al Govern 

les seves propostes. 

 

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 el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la 

Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/3177) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern 

municipal a promoure l’enderroc i/o enderrocar l’edifici de Can Vies per poder executar la 

rampa d’accés a la coberta del calaix de vies de Sants, prevista a l’espai on es troba actualment 

l’edifici, i per poder iniciar la tercera fase d’urbanització del calaix de vies de Sants. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que Can Vies s’ha convertit en un monument a la intolerància, un 

exemple de cessió d’un ajuntament davant els violents, un símbol de com, mitjançant la 

violència, un interès privat es pot imposar a un interès públic: el caprici d’uns ocupes impedeix 

que es faci una obra pública, d’interès públic, en sòl públic, per a ús i gaudi de tothom. 

Recorda que després de construir molts consensos, les obres del calaix de Sants comencen a 

finals del 2013, i està previst que finalitzin l’agost d’enguany. Per poder-les finalitzar i que, per 

tant, tothom pugui gaudir del passeig i de la rambla verda, cal enderrocar Can Vies i poder fer-

hi la rampa d’accés, ja que actualment l’edifici impedeix la urbanització del costat mar de la 

nova rambla i en dificulta la mobilitat: deixa sense accessos els veïns que vénen, per exemple, 

del carrer Burgos, i genera molts problemes als que volen accedir a l’estació de metro de 
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Mercat Nou. 

Per tot això, es presenta aquesta proposició, que llegeix. 

 

El Sr. MARTÍ subratlla que el Grup de CiU i ell personalment coneixen molt bé aquesta 

problemàtica. Recorda que en el mandat anterior, després de molts mesos de converses i de 

negociacions amb l’objectiu de pactar el trasllat de les activitats del col·lectiu de Can Vies a un 

altre lloc, es va haver d’executar una sentència del Tribunal Suprem que donava un termini a 

l’administració titular per desallotjar-los. Es va produir el desallotjament i es va iniciar 

l’enderroc que ara demana el Grup del PP. Per tant, està d’acord que es produeixi l’enderroc de 

l’edifici per permetre l’execució del planejament urbanístic aprovat per unanimitat de les 

forces polítiques i amb el vistiplau dels veïns i de les entitats de Sants i dels entorns. 

Explicita que donarà suport a la proposició, per facilitar l’execució de la tercera fase del 

projecte urbanístic i per posar fi a una il·legalitat, a una ocupació il·legal que implica una 

privatització de l’espai públic, un espai que ha de ser de tothom, més enllà de les molèsties que 

provoquen molts dels usuaris d’aquest espai. 

Subratlla que, un cop finalitzades les obres, tothom podrà gaudir d’un espai nou espectacular, 

d’un bulevard de 700 metres verds, i insisteix que no té sentit que hi hagi una privatització 

d’aquest espai. 

En darrer lloc, comenta que CiU, que se sent pare del projecte, ja va fer, parcialment, allò que 

ara es demana, tot i que ho va haver d’aturar. 

 

El Sr. BLANCO expressa el vot favorable del seu grup, que entén que l’enderrocament de Can 

Vies, actuació prevista en el planejament urbà per completar les zones verdes que necessita el 

barri i necessària per construir la rampa d’accés al parc que ha d’anar sobre el calaix de l’AVE, 

és de sentit comú i d’interès general per al barri. 

Denuncia l’estat ruïnós de l’edifici, que no té valor patrimonial, i llegeix alguns testimonis de 

veïns que denuncien el soroll i les festes descontrolades («és una discoteca», «no podem 

dormir, estudiar ni descansar»), l’actitud violenta i els comportaments incívics («alguns fins i 

tot ens han amenaçat», «ens han amenaçat amb gestos de tallar-nos el coll»). 

Subratlla l’impacte negatiu de la situació sobre l’espai públic, així com el fet que els polítics, 

servidors públics, han d’estar al servei dels veïns i donar resposta a les reivindicacions veïnals, 

i demana que l’Ajuntament escolti totes les veus: les dels veïns i les dels usuaris que fan un ús 

cívic de l’edifici, a qui s’ha d’oferir una alternativa. Aclareix que el seu grup no pretén 

criminalitzar ningú, sinó garantir el compliment de les normes de convivència. 

Conclou que el Govern ha de posar fi a una situació enquistada d’incivisme i d’impunitat i 

cercar solucions que recuperin la convivència. 

 

El Sr. CORONAS expressa l’abstenció del seu grup, que està a favor dels interessos del barri i, 

per tant, vol que els veïns i les veïnes opinin per tal de fomentar la cohesió i els acords entre el 

veïnat. Aclareix que donarà suport a qualsevol solució que compti amb el teixit associatiu i 

ciutadà i alhora garanteixi els accessos de veïns i veïnes als nous jardins que inclou el calaix. 

Indica que hi ha l’opció de construir l’accés al calaix per on hi ha la paret enderrocada de Can 

Vies, una solució que permetria fer un nou edifici, o aprofitar-ne el mateix, però condicionant-

lo per fer-hi un espai per a joves, no exclusiu per al col·lectiu que hi ha ara a Can Vies. En 

aquesta nova proposta, que aplegaria diferents col·lectius, la gestió de l’espai hauria de ser 

defensada pel teixit associatiu. 

Subratlla que si Can Vies no s’enderroca, és perquè el que s’hi faci serà compartit per una gran 

majoria del veïnat i perquè es garanteixen els accessos planificats en la fase tercera del pla de 

l’estació. En cas contrari, caldria fer un procés participatiu i, si convé, enderrocar. 
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El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que entén que mai no es pot cedir a un 

xantatge ni anar en contra de l’interès públic. Considera que el Govern anterior, amb un 

planejament aprovat per a un espai públic, va cedir i es va equivocar. Aclareix que entén 

l’experiència personal que va viure el Sr. Trias i s’hi solidaritza, però no pot entendre que s’hi 

cedís. 

Comenta que a Sarrià també hi ha un equipament públic de gestió pública ocupat, insisteix que 

cal garantir el dret de tothom i que, davant d’un planejament aprovat i d’una sentència ferma, 

qualsevol actuació que hi vagi en contra és un doblegament, i comenta que si el seu grup mai 

entra al govern, el primer que proposarà serà l’enderrocament de Can Vies. 

 

La Sra. LECHA afirma que Can Vies, amb dinou anys d’història d’ocupació, ha estat 

persistentment criminalitzat, s’ha intentat desallotjar i demolir, i ha estat recuperat pel poble i 

reconstruït. Subratlla que el seu grup defensa Can Vies pel seu model organitzatiu 

(autogestionat, horitzontal i participatiu), que ha permès atendre les necessitats d’espai i 

aspiracions polítiques de les joves i no tan joves del barri i de la ciutat; per la memòria 

històrica intrínseca d’un edifici que ha estat a disposició de les classes populars, per la seva 

autoorganització i autodefensa, per les oportunitats que ofereix el nou projecte, impensables en 

un altre espai —Can Vies es va omplint de vida a mesura que avança la reconstrucció, i cada 

vegada són més les persones i els projectes que enriqueixen aquest espai: sales polivalents, de 

reunions, buc d’assaig, espai d’autogestió de la salut, gimnàs popular, sala de projeccions, 

biblioteca, aula d’estudi, aula d’informàtica—, i pel manteniment de la identitat d’un barri 

popular que s’autoorganitza i planta cara a l’expansió de la ciutat convertida en un parc 

temàtic. 

Entén que espais com aquest, que promouen l’autogestió del teixit associatiu i defensen la 

cultura d’arrel popular, catalana i alternativa, són necessaris per mantenir el pols a una cultura 

mercantilitzada i de masses implantada de manera jeràrquica i regulada pel consum.  

Considera que el pla urbanístic s’hauria de modificar, més enllà que afecti Can Vies: els veïns 

del carrer Jocs Florals volen que es modifiqui per evitar l’enderroc de les tres finques limítrofs 

amb Can Vies, que també estan afectades, i de les quals els veïns no volen marxar. 

Indica que el pla actual és una imposició dels consistoris anteriors, contraposat als desitjos 

consensuats pels veïns, que van exigir durant anys el soterrament de les vies. El pla, ideat en 

els temps de la bombolla immobiliària, respon a interessos especulatius i aprofita per desfer-se 

d’un projecte polític dissident, alhora que es requalifica per canviar les cases baixes existents 

per torres de quatre pisos d’alçada, de manera que es manté la separació del barri. 

Informa que el teixit associatiu del barri ha elaborat una proposta alternativa al pla actual, que 

intenta respectar la continuïtat de Can Vies amb un accés al calaix de la vergonya que cobreix 

les vies. La proposta ha estat consensuada entre les associacions i els col·lectius del barri, i rep 

un ampli suport del teixit associatiu. 

Per acabar, observa que la urbanització de l’espai que ocupa Can Vies no és necessària tal com 

està plantejada (una rampa de formigó), i que caldria buscar una solució que podria ser la 

requalificació com a equipament. 

 

La Sra. SANZ puntualitza que la sentència no obliga a l’enderroc, sinó que parla de 

llançament, i que l’enderroc va ser una proposta endegada pel Govern anterior que es va haver 

d’aturar per la resposta social, no només dels diferents barris de Sants, sinó de tota la ciutat, i 

amb el suport de molta gent de diferents llocs del país. 

Observa que sovint es fan modificacions del PGM, i que, per exemple, en el cas de les casetes 

del carrer Jorba, a Sant Andreu, es va decidir conservar-les per protegir el casc antic, per 

protegir el teixit històric i la memòria d’un barri. 

Subratlla que el Govern sempre ha tingut la voluntat de dialogar amb les associacions de veïns 
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i amb els veïns del districte de Sants per trobar una solució que garantís la convivència i el 

manteniment d’un equipament de referència cultural per a la ciutat. 

Pel que fa als testimonis recollits pel Sr. Blanco, comenta que sí que sembla que vulguin 

criminalitzar determinades coses, i assenyala que també hi ha testimonis en sentits diferents. 

Conclou que, atès que la sentència parla de llançament i no d’enderroc i que hi ha hagut un 

conflicte social i ciutadà posterior a la resposta del Govern anterior, cal actuar amb 

responsabilitat i el Govern actual continuarà treballant amb diàleg i amb bona predisposició per 

trobar una bona solució, per la qual cosa votarà en contra de la proposició. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix els vots favorables i diu a la Sra. Sanz que l’aprovació de la 

proposició, la legalitat, la justícia i l’interès públic diuen que cal enderrocar Can Vies, un 

monument a la intolerància símbol de la cessió de l’Ajuntament davant els violents, de com, 

mitjançant la violència, un interès privat s’imposa a l’interès públic, i exemple de com el 

caprici dels ocupes, apadrinats per algunes forces polítiques, impedeix que es faci una obra 

d’interès públic, en sòl públic, per a ús i gaudi públic, com és l’accés al calaix de Sants, la 

rambla verda de 700 metres aprovada per unanimitat amb consens veïnal i polític. 

Subratlla que per acabar les obres previstes a l’agost, cal enderrocar Can Vies, enderrocament 

necessari també per posar fi al malestar veïnal, a les amenaces i a la impunitat de violents i 

incívics. 

Per acabar, observa que de vegades sembla que la Sra. Colau posi els interessos dels ocupes i 

dels seus padrins polítics per davant dels interessos dels veïns de Sants i l’interès públic, i 

pregunta a la tinenta d’alcalde si el Govern creu que s’ha actuat amb prevaricació, aplicant la 

llei de forma discrecional. 

 

El Sr. MARTÍ puntualitza que a les persones que formaven part del moviment social que 

defensava Can Vies es van sumar membres de grups de delinqüència internacional. 

D’altra banda, proposa al Govern que presenti una modificació del planejament, a veure quines 

forces polítiques hi donen suport; demana al Sr. Mòdol que si mai entra al govern, en l’acord 

de govern facin constar la condició que Can Vies ha de ser enderrocat o traslladat, i li diu que 

el cas de Sarrià que ha esmentat (l’Hort de la Vila) és diferent del de Can Vies: l’ocupació de 

l’Hort de la Vila és una ocupació legal. Assenyala, però, que en aquest cas hi ha unes obres 

il·legals que el Govern coneix, de manera que aquí el Govern sí que prevarica. 

 

El Sr. BLANCO insisteix que el seu grup no criminalitza ningú, sinó que demana que es parli 

amb tothom, i per això ha donat veu als veïns que no se senten escoltats pel Govern. 

 

El Sr. CORONAS diu al Sr. Mòdol que no se li acudiria mai posar una condició com la de 

l’enderroc de Can Vies per entrar al govern. 

D’altra banda, observa que després d’una acció decidida pel Govern, d’una marxa enrere i d’un 

conflicte difícil de solucionar a curt termini, cal cercar el consens i la complicitat veïnal, no pas 

fer el que volen fer unilateralment els que estan a dins de Can Vies, ni enderrocar directament 

si hi ha altres possibilitats d’evitar el conflicte. 

 

El Sr. MÒDOL reitera la convicció del PSC que cal enderrocar Can Vies, de la mateixa manera 

que cal posar fi a qualsevol ocupació il·legal. 

Diu als membres del Govern que la democràcia i la participació ciutadana ja existien abans que 

hi fossin ells, i recorda que una tramitació urbanística ve d’un consens. Observa que si es vol 

canviar la qualificació de zona verda s’ha de sotmetre a votació una proposta de modificació de 

planejament, i que per dedicar-se a la política cal creure en la legalitat. 

D’altra banda, comenta que sobre les condicions dels pactes es podria escriure un llibre. 
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La Sra. SANZ convida el Sr. Mulleras a presentar formalment en la propera sessió les 

preguntes que vulgui que li respongui. 

D’altra banda, assegura que les obres es continuaran desenvolupant i que el Govern continuarà 

parlant amb tots els veïns. Diu al Sr. Blanco que si hi ha algú que no se sent escoltat, pot fer 

arribar la petició al Govern perquè l’incorpori al diàleg. 

Per acabar, indica que el Govern no creu que l’enderroc sigui la solució, ja que cal tenir en 

compte les necessitats del barri, del districte i de la ciutat, així com garantir espais de 

convivència i de referència cultural. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 

Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa l’abstenció 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 CUP: 

 

17.-  (M1519/3120) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar Transports de 

Barcelona, SA, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona i l’AMB a: Retornar la gestió i la prestació del servei de Bus de Nou Barris (80, 81, 

82 i 83) a Transports de Barcelona, SA subrogant els treballadors de Sagalés amb les mateixes 

condicions de conveni col·lectiu que té la plantilla de TB, SA a partir de l’1 de gener de 2018. 

 

La Sra. LECHA comenta que després de la seva intervenció lliurarà unes signatures de veïns i 

veïnes de Roquetes, Trinitat Vella, Torre Baró i Ciutat Meridiana, que demanen que el servei 

d’autobusos als seus barris tingui les mateixes condicions que a la resta de la ciutat. 

Exposa que l’empresa Lydia va acabar la seva prestació externa el 2009 i el servei d’aquests 

autobusos va passar novament a Transports de Barcelona SA, l’Entitat Metropolitana del 

Transport, ara a l’Àrea Metropolitana. El 2010, en lloc d’internalitzar-ho i oferir ells mateixos 

el servei, es va posar a contractació i l’empresa Sagalés va guanyar la contracta i va passar a 

portar aquest servei, amb autobusos de TMB. Per tant, rebia també una subvenció anual, que 

encara rep, i ells mateixos van constituir l’empresa Bus Nou Barris per donar servei a aquests 

barris. Sagalés es va voler despenjar del conveni que tenia, que afectava també els treballadors 

i treballadores de Bus Nou Barris, i va intentar reduir les condicions de treball que tenien. 

Prèviament havia acomiadat treballadors, tot i que després es va haver de desdir, i fins i tot una 

treballadora havia denunciat assetjament laboral. Des que Sagalés presta aquest servei —els 

treballadors van estar sis setmanes de vaga i van guanyar el manteniment del conveni i, per 

tant, de les condicions econòmiques—, les condicions laborals s’han anat reduint. 

Manifesta l’opinió dels veïns i les veïnes que no és normal que en aquests barris el servei 

d’autobús diürn estigui externalitzat, amb unes condicions que estan molt per sota de les que 

ofereixen els autobusos de TMB (manca de neteja durant alguna temporada, freqüència de pas 

molt insuficient quan hi ha algun problema o inexistència del servei quan hi ha alguna avaria), 

i recorda que la contracta finalitza el 31 de desembre del 2017, de manera que hi ha 

l’oportunitat de reinternalitzar el servei. 

Per acabar, enuncia la proposició, i observa que hi ha prou temps per poder internalitzar el 

servei d’una manera tranquil·la i estudiada. 

 

El Sr. MARTÍ expressa el vot contrari del seu grup, que entén que el servei pot ser igual de bo 

o de dolent tant si el presta TMB com si el presta una empresa que compleix amb les bases 

d’una licitació per proveir un servei públic de transport. Entén, d’altra banda, que no es pot 
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forçar TMB a proveir serveis de transport públic en totes i cadascuna de les línies barcelonines 

i metropolitanes, encara que en sigui la prioritat, pel fet de ser empresa pública. Observa que 

en algun cas, una empresa privada pot oferir un servei millor que TMB, mentre que en altres 

casos, TMB pot oferir un servei molt millor que empreses privades, en funció de la línia, de les 

seves prioritats i del seu pla d’empresa. 

Considera que la prevenció que hi ha darrere la proposició és una prevenció ideològica: la CUP 

vol municipalitzar i remunicipalitzar tots i cadascun dels serveis públics. 

 

El Sr. ALONSO entén que la proposició barreja tres elements: la qualitat del servei, les 

condicions laborals i la subrogació i municipalització d’un servei. 

Quant a la manca de qualitat del servei, de la qual el seu grup no té constància, pregunta al 

Govern si en té constància i, si és així, quines mesures hauria de prendre l’Ajuntament o TMB 

per millorar-ho. 

Pel que fa a les condicions laborals, recorda que aquestes situacions s’han de denunciar a 

Inspecció de Treball perquè l’autoritat laboral adopti les mesures adients. 

Quant a la voluntat de subrogació, entén que és coherent amb la política de la CUP, amb un 

model que es podria qualificar de comunista, atès que vol que tots els serveis els prestin 

empreses públiques, un model que el Grup de C’s no comparteix, ja que entén que una empresa 

privada també pot prestar un servei d’autobusos. Per això, votarà en contra de la proposició. 

 

El Sr. CORONAS expressa l’abstenció del seu grup, que comparteix el fons de la proposició: 

cal que els treballadors d’aquestes línies guanyin drets i millorin les seves condicions laborals. 

Observa, però, que caldria estudiar detalladament què implica des del punt de vista econòmic, 

quina és la perspectiva global que es dóna al tema del transport públic, al servei de bus, com es 

vol que quedi la xarxa d’autobús, quins serveis han de ser propis de l’Ajuntament i quins no, i 

parlar de condicions laborals: per descomptat, cal vetllar pels drets dels treballadors i les 

treballadores en totes les subcontractacions de l’Ajuntament. 

Entén que cal arribar a l’1 de gener del 2018 amb una decisió presa però ben treballada després 

d’haver valorat la situació (els horaris d’aquestes línies, la manca de personal de conducció per 

gestionar les incidències i l’absent inversió per part de l’empresa adjudicatària). 

 

El Sr. MÒDOL expressa el vot favorable del seu grup, que entén que no es tracta només de 

triar entre servei públic o privat, sinó d’oferir un mateix servei a tots els veïns i veïnes de la 

ciutat. 

 

El Sr. MULLERAS coincideix que els casos de violació de drets laborals s’han de denunciar, i 

que davant unes condicions laborals dolentes s’ha de lluitar per millorar-les, així com que cal 

garantir la prestació del servei als ciutadans. D’altra banda, està d’acord que la qualitat del 

servei no depèn de si la gestió és directa o indirecta, per això votarà en contra de la proposició. 

Subratlla que cal fer complir la concessió del servei segons el plec de clàusules del contracte, i, 

si cal, revisar el contracte per introduir-hi millores laborals i de recursos que solucionin els 

problemes existents en el servei, com ara la freqüència de pas o la flota insuficients. 

 

La Sra. VIDAL aclareix que l’empresa operadora d’aquestes línies és TMB, encara que ho faci 

a través d’un contracte amb Sagalés, i, per tant, s’hi apliquen els mateixos nivells d’exigència 

pel que fa a la qualitat i criteris de servei públic. 

Informa que el servei, pel que fa als treballadors, a la freqüència i a la flota, ha millorat des que 

se’n fa càrrec TMB a través de Sagalés respecte a quan ho gestionava Lydia. Entén que cal 

seguir millorant, però subratlla que les deficiències no van lligades a la gestió: hi ha peticions 

de millora del servei de bus de barri a tots els barris. Per això, i atesa la importància del bus de 
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barri, un servei imprescindible, cal estudiar-ho globalment. 

Està d’acord que el fet que el contracte venci el 31 de desembre del 2017 és una oportunitat per 

plantejar-se un canvi del model de gestió, i que les condicions laborals de TMB, tot i que són 

objecte de millora, són àmpliament superiors a les de les empreses del sector, fet del qual s’està 

orgullós com a gestió pública. 

Per acabar, informa que s’ha fet una primera avaluació del cost que suposaria: l’impacte seria 

d’un milió d’euros que hauria d’aportar l’Ajuntament. Entén que caldria avaluar més 

detalladament aquesta repercussió i veure-ho en el context de totes les necessitats de transport 

de la ciutat (què es vol fer des del punt de vista tarifari, què es vol fer i com es vol millorar la 

prestació de transport públic, etc.), i fer-ho en un marc regular. 

 

La Sra. LECHA diu al Sr. Alonso que si el seu grup no pot donar suport a la proposició perquè 

és respon al model comunista, la CUP no podrà donar suport a la de C’s perquè respon al 

model feixista. 

A continuació, denuncia la manca de control sobre les contractes, i pràctiques abusives com 

que una empresa obligui un treballador, després d’acabar la seva jornada laboral, a fer un altre 

servei, cosa que posa en risc el servei i el mateix treballador. Per això, la proposició pretén que 

hi hagi un control, no per comunisme sinó perquè és més econòmic, hi ha més control, i 

l’Ajuntament presta un servei públic de més qualitat. 

Per acabar, exposa que el 2003 l’empresa va rebre en concepte de subvenció 1.360.000 euros, 

i, d’aquests diners, l’empresa Sagalés va entregar a Bus Nou Barris 1.334.000 euros. 

 

El Sr. ALONSO diu que no vol entrar en la dinàmica dels insults, i que simplement vol dir que 

la municipalització dels serveis no ha de ser l’única via per aconseguir condicions laborals 

justes: cal aconseguir que les condicions laborals justes hi siguin tant en empreses públiques 

com en empreses privades. 

 

El Sr. CORONAS demana que es confirmi la dada facilitada per la Sra. Lecha sobre la 

subvenció d’1.360.000 euros, xifra superior al milió d’euros que s’ha dit que costaria 

municipalitzar el servei. 

 

La Sra. VIDAL confirma que TMB rep de l’Àrea Metropolitana 1.300.000 euros per fer-se 

càrrec d’aquesta concessió, però assenyala que no és suficient per operar la línia amb les 

condicions laborals de TMB. Explica que si ara es volgués fer, sense incrementar el servei, que 

és el càlcul preliminar que s’ha fet, suposaria un increment anual d’aportació per part de 

l’Ajuntament d’un milió d’euros. 

Comenta que el Govern ha demanat a la CUP una transacció per poder-ho estudiar a fons, en el 

marc de la resta de millores pressupostàries i de tarifació que es volen aplicar al transport 

públic, ja que entén que una proposició amb un impacte d’un milió d’euros anuals no es pot 

decidir en pocs dies. Per això, s’estudiarà d’aquí al 2018, tot valorant tots els factors d’una 

qüestió complexa i pensant bé què es vol prioritzar per millorar el servei a tots els barris. 

En darrer lloc, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. Vidal expressa l’abstenció de BC, el Sr. Martí expressa el vot contrari de CiU, el Sr. 

Alonso expressa el vot contrari de C’s, el Sr. Coronas expressa l’abstenció d’ERC, el Sr. 

Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP i la 

Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. ES REBUTJA. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
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c) Precs 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

18.-  (M1519/3172) Que el Govern municipal presenti en tres mesos un pla per acollir els usos que 

tindrà aquest equipament, que garanteixi la diversitat d’activitats culturals on totes les entitats 

del barri hi tinguin el seu espai i que siguin respectuoses amb el descans i el benestar del 

veïnat. 

 

La Sra. VILA exposa els fets que han portat el seu grup a presentar el prec: després de 

l’ocupació il·legal de Transformadors, els veïns han hagut de batallar, de patir, d’estar molt a 

sobre i de perseguir el regidor i l’equip del Districte de l’Eixample per aconseguir 

l’alliberament de l’espai; finalment, el Govern ha hagut de desallotjar-lo, i ara, quan hi ha el 

debat sobre què hi passarà, hi ha el perill que els ocupes tornin amb cobertura legal i 

administrativa amb la forma de gestió cívica, i que l’equipament sigui excloent i perjudiqui el 

descans i el benestar dels veïns. 

 

El Sr. COLOM comença dient que els veïns no l’han perseguit, i, a continuació, indica que des 

que el seu grup va arribar al govern va dir que Transformadors no es podia considerar un espai 

intergeneracional, tal com denominava el projecte funcional, perquè la part dedicada a gent 

jove es reduïa a un punt d’informació juvenil. 

Recorda que l’ocupació es va produir un cop iniciat el procés participatiu per debatre l’ús de 

l’espai amb les entitats del barri. Ell, com a regidor, va dir que continuarien els processos 

establerts, de manera que l’espai seria municipal i per a ús del barri i de les entitats del barri, i 

que se seguiria un procés de desallotjament amb criteris administratius, i si al final s’havia de 

fer per procés judicial, es faria, com s’ha fet, amb un resultat positiu: el desallotjament es va fer 

de manera pacífica, evitant el conflicte, i el procés ha acabat bé. 

Subratlla que avui hi ha un casal de barri habilitat per a les entitats del barri on tindrà cabuda la 

gent gran, hi haurà un espai per a adolescents, i, mentre no es resolguin els espais per a gent 

jove que s’estan articulant al voltant de la Casa Groga i la Casa del Paraigua, hi haurà un espai 

d’informació juvenil. 

Per acabar, explicita que el prec s’accepta. 

 

La Sra. VILA agraeix l’acceptació del prec, i assenyala que als membres del seu grup sí que els 

perseguien els veïns, perquè no veien resposta a les seves demandes, als seus patiments, i 

entenien que el Districte s’havia despreocupat d’una situació que es podia enquistar i que era 

molt desagradable per als veïns de la zona. 

Celebra que s’hagi alliberat l’espai, però comenta que hi ha el rumor que el Govern ha arribat a 

un acord amb els ocupes perquè ocupin un altre espai a Sant Andreu. 

D’altra banda, indica que es vetllarà perquè hi hagi un pla amb el màxim consens de tothom, 

perquè tothom pugui descansar, estar tranquil i gaudir de les activitats que es produeixin en 

aquest espai. 

 

El Sr. COLOM afirma que el seu grup també parlava constantment amb els veïns i les veïnes, 

que en tot moment han estat atesos i han parlat amb el regidor, i subratlla que el Govern ha 

aconseguit tenir un pla funcional i desocupar Transformadors amb agilitat i eficiència. 

D’altra banda, desmenteix el rumor esmentat, i assevera que el regidor mai no pactarà un 

desallotjament. Explica que l’únic que es va fer va ser donar compliment a una interlocutòria 

del jutge, i demanar el desallotjament voluntari i pacífic que es va produir: quan es va fer el 

procés, els ocupes ja no hi eren. 
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Es dóna per tractat. 

 

19.-  (M1519/3173) Que el Govern municipal presenti les conclusions de l’esmentat estudi i s’iniciï 

un procés participatiu amb el veïnat i que el resultat se sotmeti a consulta als veïns i veïnes del 

carrer Girona i entorns. 

 

La Sra. VILA recorda que el projecte per transformar el carrer Girona en un eix més 

vertebrador de l’activitat cultural, cívica i comercial del barri de la Dreta de l’Eixample va 

començar el mandat passat, quan es van encarregar uns estudis sobre la mobilitat per veure 

com es podria tirar endavant la pacificació i el canvi de funcionament del carrer. A 

continuació, formula el prec. 

 

El Sr. COLOM recorda que el Grup de BC portava en el programa la pacificació del carrer 

Girona, que sempre ha defensat, per la qual cosa la qüestió s’ha plantejat en els debats del 

PAM i del PAD, actualment en procés de resumir les conclusions després de la participació 

veïnal. Entén que les conclusions aniran en la línia d’avançar en la pacificació i, en aquest cas, 

es faran els treballs necessaris i es duran a terme els processos participatius per concretar com 

es planteja. 

A continuació, observa que l’estudi esmentat és més aviat un document, de manera que calen 

estudis molt més rigorosos i molt més amplis, urbanístics i de mobilitat. 

Per acabar, anuncia que el prec es rebutja. 

 

La Sra. VILA ho lamenta, i no entén que es rebutgi si qui presenta el prec i el Govern estan 

d’acord, però celebra la voluntat expressada, i el seu grup hi estarà amatent. 

Demana que el procés participatiu realment sigui àmpliament participatiu i que la consulta es 

faci arribar també als veïns que no freqüenten els espais participatius però que es poden veure 

afectats pel projecte. 

 

El Sr. COLOM assegura que els processos participatius són processos sòlids, ben treballats i 

amb participació àmplia, i que el Govern continuarà treballant amb l’objectiu de pacificar la 

mobilitat, ho farà bé i sense allargar-se més del necessari. 

D’altra banda, observa que el Govern anterior, des que va elaborar el document, el març del 

2014, fins a la convocatòria de les eleccions del maig del 2015, no va iniciar cap procés. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

20.-  (M1519/3111) Que el Govern doni suport actiu a la implantació de les propostes incloses en la 

moció 18/XI sobre el medi ambient, aprovada al Parlament de Catalunya, a proposta del grup 

parlamentari de Ciutadans i que inclogui aportacions de consens entre els diferents grups 

polítics. 

 

El Sr. ALONSO subratlla que una de les prioritats del Grup de C’s és implementar polítiques 

de respecte al medi ambient i la sostenibilitat i de lluita contra la contaminació, com demostren 

la defensa i el suport a nombroses iniciatives, o la participació en tots els consells, taules i 

grups de treball relacionats. 

Considera, però, que el Govern no va més enllà de les declaracions grandiloqüents: no hi ha ni 

accions concretes ni resultats. 
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Per això, presenta aquest prec, que enuncia. 

 

La Sra. HERRERO nega la manca de concreció en l’actuació municipal: en arribar al govern es 

va crear la Taula contra la Contaminació, amb dos encàrrecs, un dels quals, molt relacionat 

amb la moció, ha estat presentat recentment pel grup cientificotècnic. 

Afirma que el Govern dóna suport total a la moció, que considera molt positiva, per la qual 

cosa accepta el prec, però observa que només una de les deu propostes de la moció es podria 

interpretar que és competència municipal; la resta depenen del Govern de la Generalitat. 

 

El Sr. ALONSO agraeix l’acceptació del prec. 

D’altra banda, reconeix que moltes propostes van més enllà de l’àmbit municipal, però atès que 

la projecció de l’Ajuntament va més enllà dels límits municipals (a través de l’Àrea 

Metropolitana i altres entitats), entén que entre tots es pot fer força per aconseguir tirar 

endavant totes les propostes. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/3166) Que el Govern municipal complementi les mesures de foment incloses en el Pla 

especial urbanístic de protecció, amb el desplegament i implementació de la senyalització 

vertical necessària per facilitar la localització i millorar la visibilitat dels establiments 

emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

 

El Sr. CORONAS saluda els propietaris de l’herboristeria del Rei, comerç emblemàtic de la 

ciutat, presents a la sala. 

Recorda que en el Plenari del febrer es va aprovar el Pla especial urbanístic de protecció dels 

comerços emblemàtics de la ciutat, una aprovació d’un pla insuficient i feta a corre-cuita, però 

indispensable aleshores per garantir la protecció dels elements arquitectònics i patrimonials 

dels 211 comerços catalogats com a emblemàtics abans de l’aixecament de la moratòria. Entén, 

però, que un cop assegurada la protecció, cal pensar actuacions que contribueixin a donar a 

conèixer i posar en valor aquests establiments, tant des del punt de vista patrimonial com pel 

que fa a la seva activitat. 

Considera que una de les línies d’actuació pot ser la promoció i visibilització d’aquests 

comerços, motiu pel qual presenta aquest prec, que ha estat transaccionat a petició del Govern i 

que enuncia. 

Opina que aquesta mesura seria un primer pas important, i caldria acompanyar-la amb 

actuacions com ara la creació d’una guia específica, d’una aplicació mòbil o de rutes al voltant 

d’aquests comerços. 

 

El Sr. COLOM indica que el Govern està d’acord que el Pla urbanístic era necessari, però és 

insuficient, i que cal potenciar els comerços emblemàtics i, per tant, millorar-ne la visibilitat, 

però no està d’acord a omplir Barcelona amb senyalitzacions verticals. Per això, accepta el 

prec amb la transacció: es treballarà en diferents línies per fer visibles els comerços tot evitant 

embrutar l’espai públic. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec, i comenta que hauria volgut que la 

senyalització fos vertical però que dóna més importància al fet que s’accepti el prec. 
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El Sr. COLOM insisteix que, a banda de la senyalització, es buscaran diferents fórmules per fer 

més visible el paper dels comerços emblemàtics i la seva singularitat dins la ciutat. 

 

Es dóna per tractat amb el redactat següent:  

 

Que el Govern municipal complementi les mesures de foment incloses en el Pla especial 

urbanístic de protecció, amb el desplegament i implementació de la senyalització necessària 

per facilitar la localització i millorar la visibilitat dels establiments emblemàtics de la ciutat de 

Barcelona. 

 

22.-  (M1519/3167) Que l’Ajuntament de Barcelona inclogui en les clàusules del plec de la licitació 

del nou contracte del servei del Bicing la instal·lació d’estacions suficients de Bicing a 

l’avinguda Diagonal entre la plaça Pius XII i el recinte esportiu Esports UB per tal que els i les 

estudiants i els veïns i veïnes residents a la zona puguin gaudir del servei del Bicing, així com 

la instal·lació de més aparcaments de bicicleta segurs. De la mateixa manera, aquesta 

implantació tant d’estacions de Bicing com de la millora dels aparcaments de bicicleta es durà 

a terme de forma progressiva d’acord amb l’entrada en funcionament del nou Campus 

Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya als carrers propers al nou Campus. 

 

El Sr. CORONAS assenyala que el servei de bicicletes públiques de l’Ajuntament de 

Barcelona, el Bicing, contribueix a fer avançar la ciutat cap a una mobilitat sostenible i 

saludable, i té un cost per als seus usuaris molt menor que altres mitjans de transport, fet que fa 

que el perfil d’usuari sigui el d’una persona jove, que amb molta probabilitat encara està 

estudiant i necessita aquest mitjà de transport per anar, per exemple, a la universitat. 

El Grup d’ERC entén que cal solucionar la manca d’estacions de Bicing a la Zona 

Universitària de Barcelona, que té uns usuaris potencials d’aproximadament 35.000 estudiants, 

als quals cal sumar uns 3.000 veïns i veïnes dels barris de Pedralbes, Sant Ramon i la 

Maternitat. Per això, presenta aquest prec, que enuncia. 

 

La Sra. VIDAL agraeix el prec, que el Govern accepta, atès que reflecteix una necessitat que ja 

s’ha avaluat i sobre la qual s’ha parlat amb les entitats de l’entorn. 

Indica que Zona Universitària i els extrems de la Diagonal són un focus d’atracció i de 

generació de viatges amb bicicleta tant pública com privada, i que diverses associacions de 

veïns i grups d’universitaris s’han adreçat al Govern per posar de manifest la mancança en el 

servei de Bicing. 

Comenta que amb la finalització de la concessió, hi ha l’oportunitat d’introduir millores en el 

nou contracte, i la que se sol·licita en aquest prec forma part de les ja anunciades: millor servei 

en l’àmbit de les Corts, universitat, etcètera. 

Explicita que s’estan elaborant els plecs tècnics del nou contracte, i que aquests inclouran 

qüestions referents a l’extensió de la xarxa en aquestes zones i en d’altres on el Bicing no és 

present. 

Per acabar, indica que s’està incrementant la dotació d’us invertides per tota la ciutat, però que, 

atesa la singularitat dels emplaçaments universitaris, es podrien estudiar solucions 

específiques, per exemple amb BSM, per ampliar els aparcaments segurs i fer-ho també amb 

algun altre sistema. 

 

El Sr. CORONAS agraeix l’acceptació del prec. 

 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal PSC: 

 

23.-  (M1519/3155) Que el Govern municipal agiliti la tramitació del Pla especial urbanístic 

d’ordenació de la Rambla i prepari les bases d’un concurs internacional per a la seva 

reurbanització, amb l’objectiu d’iniciar les obres en aquest mandat. 

 

El Sr. MÒDOL saluda la regidora del Districte de Ciutat Vella. 

A continuació, afirma que el seu grup, com a ferm defensor del Pla especial de la Rambla, ha 

seguit molt de prop la feina desenvolupada durant el darrer any per part del Govern municipal. 

Comenta que en algun moment ha patit per si es qüestionava el procés participatiu que s’havia 

fet i per quin podria acabar sent el calendari d’una qüestió prou consensuada. 

Indica que en algun moment el seu grup ha felicitat la regidora per la participació que s’ha dut 

a terme, però entén que s’acosta el moment de l’aprovació definitiva del Pla especial i, per 

donar-hi una embranzida, convindria plantejar un concurs, motiu pel qual presenta aquest prec, 

que enuncia. 

 

La Sra. PIN accepta el prec. 

Explica que el Govern, que entenia el neguit existent, considerava que no podia aprovar un pla 

referent a un espai tan important i emblemàtic «per inèrcia», i per això després de Nadal es va 

reunir en espais de treball amb el PSC, la CUP, ERC i CiU per parlar sobre el Pla especial. 

Recorda que en aquest moment s’estan resolent les al·legacions, i subratlla que el Pla demostra 

l’interès compartit que hi ha per la Rambla: uns estudis iniciats en l’època d’Itziar González 

són recollits pel Govern de CiU, que fa el Pla especial, i ara s’hi fan unes petites 

modificacions, i segurament caldrà acompanyar-lo d’altres instruments per intervenir en la 

Rambla i recuperar-la. 

Entén que tothom coincideix que cal intervenir-hi com abans millor i concretar la millor 

manera d’acabar de definir el Pla, així com que a la Rambla hi ha consensos sobre molts 

aspectes, i caldrà la implicació de tots els agents polítics, socials, comercials, etc., per poder 

recuperar la Rambla per als barcelonins i les barcelonines, que pensa que és l’objectiu comú. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix l’acceptació del prec i celebra que existeixi consens sobre la Rambla. 

Manifesta el desig que el Govern tiri endavant aquesta proposta i que compti amb el suport de 

tots els grups, com ha estat fins ara. 

 

La Sra. PIN recorda que, com es va comentar a la jornada de participació sobre la Rambla 

celebrada dins del marc del PAD i del PAM, el Pla especial s’aprovarà abans de l’estiu, per la 

qual cosa valora la presentació d’aquest prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/3178) Instar el Govern municipal a: a) Revisar el projecte d’ordenació singular de 

terrasses de la rambla del Poblenou i arribar a un consens entre els veïns i comerciants de la 

zona, en un termini màxim d’un mes. b) Encarregar els estudis necessaris per tal d’avaluar la 

possible reforma integral de la rambla del Poblenou, d’acord amb veïns i comerciants de la 

zona (amb possibilitat d’introduir conceptes com la plataforma única en alguns dels seus 

trams). 
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El Sr. MULLERAS comenta que esperava rebre resposta al prec per part del Sr. Montaner, 

regidor de Sant Martí, d’on ha sortit el projecte d’ordenació singular, una proposta feta 

unilateralment pel Govern, sense buscar el consens dels comerciants, que redueix un 33% les 

terrasses de la rambla (de 387 taules a 129). 

Subratlla que la implementació del projecte seria letal per als restauradors i per al teixit 

comercial de la rambla del Poblenou, ja que la immensa majoria dels restauradors són 

comerços autòctons, amb propietaris i treballadors del barri, que donen un sabor autèntic a la 

rambla. 

Per acabar, formula el prec, i explica que el termini d’un mes per al primer punt es deu a la 

proximitat de la temporada d’estiu. 

 

La Sra. SANZ recorda que durant el mandat anterior —fa dos anys que hi ha un procés 

iniciat— ja es va dur a terme un procés participatiu i d’anàlisi en què van participar 

àmpliament comerciants, restauradors i veïns i veïnes, que van manifestar com volien la 

rambla. 

Afirma que el Govern ha recollit tot allò que ja hi havia endegat, com l’ordenança i totes les 

propostes, com ara la del carrer Blai. 

Informa que s’han fet més de cinc reunions amb la plataforma veïnal Fem Rambla; sis reunions 

amb representants dels restauradors, entre ells el mateix Gremi de Restauració; tres sessions 

conjuntes amb veïns i restauradors; en el Plenari del Districte, el 3 de març es va informar 

sobre la redacció i la tramitació de l’ordenació singular, i el 17 de març es va realitzar una 

reunió conjunta amb tothom (Fem Rambla, Gremi de Restauració i comerciants). 

Indica que la proposta actual és compatible amb el que es vol desenvolupar, amb la forta 

demanda d’ocupació de l’espai públic, amb l’ús còmode per als vianants i amb la facilitat 

d’accés als comerços, i properament es presentarà a la Comissió de Govern perquè sigui 

aprovada i pugui desenvolupar-se al més aviat possible. 

Per acabar, manifesta que, atès que el Govern entén que allò que demana el prec no és escaient, 

es rebutja. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

25.-  (M1519/3112) En relació amb la connexió de la L3 de metro entre Trinitat Nova i Trinitat 

Vella i a la connexió de la L4 de metro entre La Pau i Sagrera, prevista en el Pla director 

d’infraestructures: El Govern de la ciutat ha plantejat a la Generalitat de Catalunya la necessitat 

de completar aquestes connexions de la xarxa de metro? Quina és l’opinió del Govern respecte 

a aquestes actuacions? Considera el Govern que aquestes infraestructures podrien estar 

finalitzades en el termini de l’any 2020 establert en el Pla director d’infraestructures? 

 

El Sr. ALONSO planteja les preguntes, procedents d’inquietuds veïnals. 

 

La Sra. SANZ agraeix que es plantegi aquest tema, que troba molt escaient tractar atès que fa 

referència a dues zones que pateixen un greu deute històric i un dèficit en infraestructures 

bàsiques per garantir la mobilitat i la connexió. 

Indica que el Pla director d’infraestructures és el full de ruta del que caldria veure completat a 

la ciutat de Barcelona, perquè parteix de la reflexió sobre les necessitats de la ciutat per 

garantir el dret a la mobilitat, i afirma que en el diàleg amb la Generalitat, el Govern municipal 
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prioritza les infraestructures que permeten cosir barris. Entén que no pot ser que hi hagi una 

fractura viària entre Trinitat Nova i Trinitat Vella, o entre La Pau i Sagrera, estació que haurà 

de permetre connectar dos grans territoris i generar una interconnexió de regió i d’estats molt 

potent. 

Atès que es tracta de competències de la Generalitat, l’Ajuntament no es pot comprometre amb 

una data, però s’ha aconseguit, en l’acord amb la Generalitat, el compromís de desenvolupar la 

línia 10 del metro per arribar a barris que no tenen cap infraestructura de metro, i s’espera que 

s’adquireixin altres compromisos, com ara els referents a les qüestions plantejades. 

En darrer lloc, comenta que es depèn de la disponibilitat financera de la Generalitat, però 

afirma que l’Ajuntament hi serà exigent perquè els recursos es destinin a millorar zones de la 

ciutat que ho requereixen des de fa molt de temps. 

 

El Sr. ALONSO agraeix la resposta i afirma que el Grup de C’s donarà suport a totes les 

accions del Govern perquè aquestes infraestructures tornin a estar al calendari i no es deixin de 

banda. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

26.-  (M1519/3156) S’ha atorgat o es té previst atorgar en breu la llicència d’obres a la finca ubicada 

als carrers Remei, 18-31, Joan Güell, 198-220, i Galileu, 325-329, i quines accions està duent a 

terme o té previst fer el Govern municipal per conciliar els diferents interessos concurrents? 

 

El Sr. MÒDOL formula la pregunta. 

 

La Sra. SANZ respon que no s’ha atorgat la llicència però s’han desenvolupat una sèrie 

d’actuacions: el novembre del 2015 es van reunir arquitectes de la promoció per parlar de la 

llicència convocada des de l’Àrea d’Urbanisme; el desembre va haver-hi una reunió 

organitzada amb els veïns, des de la Regidoria del Districte i des d’Urbanisme; a finals de 

gener ja va haver-hi una trobada amb l’arquebisbat, amb el bisbat i tècnics de l’Ajuntament, on 

es va treballar amb la regidora del Districte per veure com es podia avançar; el febrer es va fer 

una reunió conjuntament entre les dues parts, veïns i promotors, també realitzada per part del 

Districte, i des del passat març s’està intentant treballar per arribar a un acord i intentar 

conciliar els interessos concurrents. 

 

El Sr. MÒDOL explica que s’ha plantejat la pregunta arran d’una preocupació veïnal, i 

manifesta el desig que es vetlli per aconseguir aquest consens, si encara és possible. 

 

La Sra. SANZ assenyala que s’està intentant revisar el Pla especial urbanístic, aprovat el febrer 

del 2015, que dóna cobertura a aquesta llicència, i s’han trobat elements que podrien incomplir 

qüestions importants. A partir d’aquí, cal estudiar com es pot reconduir la situació per 

solucionar-la de la manera més àgil possible. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix la resposta. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

27.-  (M1519/3179) Quin és el motiu perquè a la data actual encara no s’hagi decretat la temporada 

de bany a les platges de Barcelona, i com afectarà aquesta situació els serveis de socorrisme i 

de seguretat de les platges? 

 

El Sr. MULLERAS formula la pregunta. 

 

La Sra. HERRERO respon que el motiu és que encara hi ha interposat un recurs davant el 

Tribunal de Contractes del Sector Públic per part de la CGT a l’adjudicació que l’Ajuntament 

de Barcelona va fer d’aquest contracte. Explica que fins que no hi hagi la resolució, no es pot 

formalitzar el contracte i iniciar la temporada de bany. 

D’altra banda, observa que la responsabilitat de l’Ajuntament en salvament i socorrisme 

comença amb l’inici de la temporada de bany, que no ha començat encara. Espera que la 

situació es resolgui aviat per poder formalitzar el contracte i iniciar el servei. 

 

El Sr. MULLERAS pregunta quan està previst que hi hagi la resolució del recurs, i observa que 

normalment la temporada de bany comença amb la Setmana Santa. 

Subratlla que no es pot permetre que no hi hagi servei de socorrisme a la platja i que, per tant, 

no hi hagi serveis municipals de seguretat, malgrat que l’ocupació de les platges ja és 

considerable. Remarca que en cas que es produís algun problema per aquesta manca de servei, 

la responsabilitat seria de l’Ajuntament, i demana que aquest assumeixi immediatament la seva 

obligació i posi en marxa els serveis corresponents. 

 

La Sra. HERRERO assegura que el Govern tenia la intenció d’iniciar el servei al voltant de la 

Setmana Santa, i, atès que enguany calia licitar el contracte, es va fer amb un termini adient, 

però, un cop adjudicat, es va interposar un recurs que impedeix formalitzar la contractació. 

S’espera tenir la resolució en breu, potser aquesta setmana, i, un cop es tingui la resolució, 

ràpidament es formalitzarà el contracte i s’iniciarà el servei. 

D’altra banda, recorda que el servei de socorrisme no és obligatori fins que s’inicia la 

temporada de bany. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

28.-  (M1519/3121) Quin procediment administratiu s’ha utilitzat entre Parcs i Jardins i BSM per tal 

que la jardineria del Zoo sigui responsabilitat de PiJ, quina durada té el servei i de quin nombre 

de persones disposa? 

 

La Sra. LECHA formula les preguntes, motivades pel fet que l’1 d’abril el personal de Parcs i 

Jardins torna a ser responsable del manteniment de la flora del Zoo. 

 

La Sra. HERRERO respon que la forma administrativa que s’ha fet servir és l’encomana de 

gestió, habitual entre ens municipals, en aquest cas entre BSM i l’Institut de Parcs i Jardins, 

que també s’emprava abans que el servei es decidís externalitzar per part de BSM. Ara el que 

es recupera es torna a municipalitzar, i en l’encomana de gestió hi ha definits els compromisos 

d’ambdues parts, les tasques de jardineria que s’han de prestar i les condicions. 

La durada és de dos anys, prorrogables a dos més, amb períodes d’un any, i el nombre de 

persones que formen la brigada de jardineria que fa el manteniment al Parc Zoològic és de cinc 
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persones que treballen de dilluns a divendres. 

 

La Sra. LECHA agraeix la resposta. 

 

Es dóna per tractada. 

 

29.-  (M1519/3158) Quin és el criteri i el volum d’utilització d’aigua potable per a la neteja i el reg 

de carrers i places de la ciutat i en quina proporció es fa respecte a l’ús d’aigües freàtiques per 

districte o barris? 

 

La Sra. LECHA formula la pregunta, i posa de manifest que el manteniment i la neteja dels 

carrers de Barcelona és un factor important per a la qualitat de vida dels veïns i les veïnes. 

Comenta que aquesta importància s’explicita a la pàgina web de l’Ajuntament, així com 

l’aposta per la sostenibilitat com un dels aspectes més importants: s’hi diu que els vehicles de 

neteja utilitzen aigua no potable (freàtica) per a la neteja dels carrers. 

 

La Sra. HERRERO informa que en les tasques de neteja es fa servir un 80% d’aigua freàtica i 

un 20% d’aigua potable, i indica que cada cop es fa servir més aigua freàtica. Explica que 

aquesta és la prioritat, però que per a això cal disposar d’una xarxa que actualment no està 

acabada. La proximitat a un hidrant determina que es pugui o no es pugui fer servir, i un altre 

condicionant és el tipus de vehicle: es prioritzen vehicles grans, cisternes, que fan les tasques 

d’aigualeig, i l’aigua potable en molts casos es fa servir en vehicles petits per minimitzar 

pèrdues de rendiment provocades pels viatges o el transport que s’ha de fer per carregar els 

dipòsits. 

 

La Sra. LECHA pregunta si es tenen les dades per districtes o per barris. 

 

La Sra. HERRERO respon que únicament es té informació segregada per les zones en què es 

divideix Barcelona pel que fa a la contracta de neteja. 

 

La Sra. LECHA voldria que se li fes arribar aquesta informació. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

30.-  (M1519/3113) Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en la Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 18 de novembre de 2015 amb el contingut següent: 

(M1519/1415) Que el Govern municipal encarregui al Consorci del Besòs que realitzi un 

estudi de desenvolupament urbanístic i econòmic per establir propostes de millora de la 

connectivitat per a vianants entre els municipis de Barcelona i Montcada, amb l’objectiu de 

potenciar la integració social dels barris i l’intercanvi econòmic entre ambdós municipis, lligat 

al comerç de proximitat. Que els grups municipals participin en l’elaboració de l’esmentat 

estudi. 

 

El Sr. ALONSO recorda el prec del qual es demana seguiment, que va ser acceptat fa cinc 

mesos. 
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La Sra. SANZ informa que el Consorci del Besòs ha fet l’estudi i ara l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Ajuntament de Montcada treballen per analitzar cada actuació i veure quines 

n’han de ser prioritàries. 

Explica que l’estudi, molt integral, incorpora diferents propostes de connectivitat: el 

perllongament del carrer de Torre Vella, la renaturalització de l’entorn del Rec Comtal, 

l’entorn del parc de les Cultures, entre el carrer del Cim i el pont de Montcada, la 

reurbanització i l’eixamplament del tram baix del carrer Artés, el nou pas sobre les vies del 

ferrocarril a l’avinguda Puig de Jorba, etc. 

D’altra banda, es treballa en col·laboració amb el municipi de Montcada per exigir el 

soterrament immediat de les vies en el seu pas per Vallbona i a Montcada, on enguany ja hi ha 

hagut cinc víctimes. 

Per acabar, es compromet a facilitar l’estudi i qualsevol concreció sobre la feina que es duu a 

terme amb l’Ajuntament de Montcada. 

 

El Sr. ALONSO agraeix que es faciliti aquest estudi, que llegiran gustosament, i subratlla la 

importància d’arribar a consensos pel bé comú dels veïns de Barcelona i de Montcada. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

31.-  (M1519/3157) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició número M1519/2704 

presentada pel Grup Municipal Socialista i aprovada a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat en data 17 de febrer de 2016 amb el contingut següent: (M1519/2704) La Comissió 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Que es presenti en 2 mesos un nou calendari, amb 

els compromisos d’execució, de les actuacions de remodelació integral i construcció 

d’habitatges a Trinitat Nova. - Que el Govern municipal valori la col·laboració municipal en la 

construcció dels habitatges que falten per finalitzar aquest procés de remodelació. 

 

El Sr. MÒDOL llegeix la proposició de la qual es demana seguiment. 

 

La Sra. SANZ transmet la resposta que li ha fet arribar la Regidoria d’Habitatge: 

- Actualment, i respecte a l’informe anterior, s’han lliurat els primers habitatges de l’escala B, 

de l’edifici D, tal com s’avançava en l’informe anterior, i complint el calendari establert. La 

resta d’habitatges que formen l’escala B seran adjudicats els propers dies a les famílies que es 

troben incloses dins del procés d’expropiació, que es duu a terme des de Bagursa, i s’ocuparan 

la totalitat dels habitatges finalitzats. 

- Continua a bon ritme la construcció de la resta de l’edifici D, que són els 65 habitatges 

restants per part de l’INCASÒL, que preveu poder lliurar-los durant el primer semestre del 

2017. 

- L’Ajuntament de Barcelona aprovarà inicialment la relació de béns i drets afectats, que inclou 

les últimes famílies que resten pendents dins del procés de remodelació del barri, fent coincidir 

el tràmit d’expropiació i d’adjudicació amb el lliurament dels nous habitatges de reallotjament. 

- Un cop traslladades aquestes últimes famílies, s’enderrocaran les edificacions finals on 

residien, fet que permetrà tota la urbanització pendent al barri. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix la informació i pegunta si seria possible, ara que està finalitzant la 

intervenció sobre Trinitat Nova, que algun reallotjament de Trinitat Vella es produís a Trinitat 

Nova si hi hagués peces sobrants. 
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La Sra. SANZ respon que l’objectiu és aconseguir que el reallotjament de Trinitat Vella es faci 

a la mateixa Trinitat Vella, tenint en compte la proximitat. Indica que es mantenen converses 

amb la Generalitat per intentar desbloquejar la situació i que se solucioni al més aviat possible. 

Entén que Trinitat Vella podrà reallotjar tots els edificis del Patronat. 

 

El Sr. MÒDOL agraeix la resposta. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.08. 
 


